
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
  
  

    
  
  

  
  
  
  
  
  القدس من لالنسحاب الجزئي هااستعدادتنفي  "إسرائيل"

  عباس سيكون مرشح حركة فتح الوحيد في انتخابات الرئاسة: اشتية
   موظف على التقاعد المبكرألف ٢٦ من أكثر إحالةرس تدفياض  حكومة": القدس العربي"
  دون قبة الصخرةمسجد األقصى ب للاًًوزع صورت "ةالحاخامية العسكرية اإلسرائيلي"": هآرتس"

  بين قريباً إسرائيلية في تاريخ الجان- مناورة أمريكيةأكبر : مصادر عسكرية إسرائيلية

فلسطين: في تونسيةهن
 بل التزام اً سياسياًليست عنوان
  ديني ووطني

 ٤ص ... 

  ٢٣٧٢  ٦/١/٢٠١٢الجمعة 



  

  

 
 

  

            ٢ص                                     ٢٣٧٢:                العدد٦/١/٢٠١٢الجمعة  :التاريخ

    :السلطة
 ٤   الجاري٢٦لقاءات عمان تستأنف االثنين وتركز على الحدود وتحسم في ": القدس".٢
 ٥  "مفاوضات"لقاءات عمان تصنف كلقاءات ال : "معا"مصدر كبير لوكالة .٣
 ٦   ونتنياهو سابق ألوانهعباسث عن لقاء الحدي: حمادنمر .٤
 ٦   إسرائيلية جديدة- ينفي تحديد لقاءات فلسطينية "منظمة التحرير"مسؤول في .٥
 ٦  "إسرائيل"لـلقاءات عمان شكلت طوق نجاة : خريشةالنائب .٦
 ٧  اللقاءات التفاوضية عبث وتالعب بالحقوق: قراألشالنائب .٧
 ٧  نرفض لقاء عمان وندعو لتفعيل المقاومة الشعبية: مصطفى البرغوثي.٨
 ٧  "صفر كبير"الشعب الفلسطيني لم يجن من المفاوضات سوى : طافشالنائب .٩
 ٨  لقاء عمان ضربة لجهود لم الشمل الفلسطيني: قرعاويلنائب ا.١٠
 ٨   يبدأ جولة أفريقية تشمل جنوب أفريقيا وأوغنداعباس.١١
 ٨   موظف على التقاعد المبكر ألف ٢٦ من أكثر إحالةتدرس فياض  حكومة": القدس العربي".١٢
١٠  اقتراح انشاء مدرسة تركية في غزة: ةالمزيني يبحث بتركيا عددا من المشاريع التربوي.١٣
    

    :المقاومة
١٠  عباس سيكون مرشح حركة فتح الوحيد في انتخابات الرئاسة: اشتية.١٤
١٠  اجة إلرادة شعبية وتوجه جاد من القوى السياسيةالمصالحة المجتمعية بح: غنيم.١٥
١١  يصف قيادات في حماس باالنتهازيينجمال نزال .١٦
١١  البص مخيم  حماس فيمنسيران محرران أ: لبنان.١٧
١١  نصارنا من أأربعوقائي الضفة يعتقل : حماس.١٨
١٢ لجنة المتابعة الفلسطينية تعقد اجتماعات مع مرجع امني لبناني في مخيم عين الحلوة : لبنان.١٩
    

    :اإلسرائيليالكيان 
١٢  "هولي الند"النيابة اإلسرائيلية تقدم الئحة اتهام ضد أولمرت في قضية .٢٠
١٢   يقيد إحياء ذكرى النكبةالمحكمة العليا اإلسرائيلية تؤيد قانوناً.٢١
١٢  القدس من لالنسحاب الجزئي هااستعدادتنفي  "إسرائيل".٢٢
١٣  اريخ الجانبين قريباً إسرائيلية في ت- مناورة أمريكيةأكبر : مصادر عسكرية إسرائيلية.٢٣
١٣  حنين زعبيالنائبة عصابات المستوطنين تطلب التظاهر قبالة بيت .٢٤
١٣   الجانب السوريإلىاألمن اإلسرائيلي يبحث في اختراق سوريان من مجدل شمس السياج .٢٥
    

    :األرض، الشعب
١٣  دون قبة الصخرةمسجد األقصى ب للاًًوزع صورت "ة اإلسرائيليكريةالحاخامية العس"": هآرتس".٢٦
١٤   اإلسرائيلي الجيشإلى العربية خلف جدار الفصل األحياء إدارةنقل  تدرسبلدية القدس .٢٧
١٥  شاليط بصفقة  محرراً أسيرا٣٧ً  لـ جماعياًفتح تنظم عرساً: رفح.٢٨
١٥   حملة قانونية دولية إللغاء ما يسمى قوانين شاليطإلىقراقع يدعو .٢٩



  

  

 
 

  

            ٣ص                                     ٢٣٧٢:                العدد٦/١/٢٠١٢الجمعة  :التاريخ

١٥  اإلعالن عن بدء حملة شعبية للتضامن مع األسرى في سجون االحتالل: الخليل.٣٠
١٥   اإلفراج عن األسيرة خديجة أبو عياش.٣١
١٦  االحتالل يعلن عن اعتقال شقيقين من قرية كفر كنا بالجليل لالشتباه فيهما بالعمل لصالح حماس.٣٢
١٦  " نفيه ترتساسجن "إلى "الشارونسجن " المتبقيات من األسيراتسلطات السجون تعتزم نقل .٣٣
١٦  الفلسطيني" يوم الشهيد"في مخيم برج البراجنة تحي " بيت أطفال الصمود"ؤسسة م: لبنان.٣٤
١٦  سلطات االحتالل تهدم منشآت صناعية قرب القدس.٣٥
١٧  زل بأغوار أريحا مناخمسةاالحتالل يهدم .٣٦
١٧   تلموديةاًآالف المستوطنين يقتحمون مقامات إسالمية ويؤدون طقوس: سلفيت.٣٧
   

   :ثقافة
 ١٧  للراحل يحيى برزق" الكناري الالجئ"يصدر " بيت فلسطين للشعر".٣٨
   

   : األردن
١٧ األردن أخذ على عاتقه مسؤولية الدفاع عن الثرى الفلسطيني: رئيس الوزراء األردني.٣٩
١٨ تحذر من أي أطروحات لتصفية القضية الفلسطينية على حساب األردن" مجابهة التطبيع".٤٠
١٨ التعامل مع حماس شهراً بتهمة ٣٠تحكم بسجن أردني " إسرائيل".٤١
   

   : لبنان
١٨ ال خلفيات سياسية واألسباب شخصية: قوى األمن الداخلي اللبناني توقف واضع عبوة صيدا.٤٢
١٩  وتمسك بأمنها الفلسطينيةهناك عصابات أصولية تتحكم بالمخيمات: سامي الجميل.٤٣
١٩ تابعة للجماعة اإلسالميةقريبة من الحدود مع فلسطين اكتشاف صواريخ في بلدة لبنانية .٤٤
   

   :عربي، إسالمي
١٩   من استمرار اعتداءاتها في المدينة المقدسة"إسرائيل"الجامعة العربية تحذر .٤٥
٢٠  "إسرائيل"ـطلب عقد اجتماع طارئ للجنة القدس لبحث قرار الكنيست إعالنها عاصمة لإيران ت.٤٦
٢٠  "إسرائيل"ـعاملين بشركة لالتصاالت للمحكمة بتهمة تمرير مكالمات لأربعة النيابة تحيل : مصر.٤٧
٢٠   للمرة الثانية خالل أسبوعية إسرائيلية وينشرون تفاصيل ائتمانهاكرز سعوديون يخترقون مواقع.٤٨
٢٠  "محرقة غزة"مهرجان فني بالرباط في الذكرى الثالثة لـ.٤٩
   

   :دولي
٢٠   الفلسطينيةموظفي السلطةدفع رواتب بمليون يورو للمساهمة  ٧,٤٧ األوروبي يقدماالتحاد .٥٠
٢١  منظمة فور شباب العالمية تفتتح مكتبها التمثيلي في فلسطين.٥١
٢١  الواليات المتحدة األمريكية تلفزيونات "إسرائيل"هكذا تجتاح ":  تايمزأنجلسلوس ".٥٢
    

   :مختارات



  

  

 
 

  

            ٤ص                                     ٢٣٧٢:                العدد٦/١/٢٠١٢الجمعة  :التاريخ

٢٢  بليون دوالر الفائض التجاري الصيني ٥٣.١٦٠
٢٢   لم تعد قادرة على خوض حروب العالمالواليات المتحدة: االندبندنت.٥٤
    

    :حوارات ومقاالت
٢٣  عريب الرنتاوي...  من يناير"٢٦"في الطريق لـ.٥٥
٢٤  أسعد عبد الرحمن. د... "دولة اآلبارتايد... ""ئيلإسرا".٥٦
٢٦  نواف الزرو... ! تنبؤات سوداوية-"٢٠١٢-إسرائيل".٥٧
٢٨  جدعون ليفي... نهاية المالذ األخير في الشرق االوسط.٥٨
    

 ٢٩  :كاريكاتير
***  

  
  
   بل التزام ديني ووطنياً سياسيليست عنواناًفلسطين :  في تونسهنية .١

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية أن الرسالة التي يمكن التأكيد عليها من تونس : تونس
الشقيقة هي ضرورة كسر الحصار السياسي واالقتصادي المفروض على قطاع غزة، مشددا على أن 

  .نًا سياسيا إنما هي التزام ديني ووطنيفلسطين هي ليس عنوا
خالل مؤتمر صحفي عقده مع نظيره التونسي حمادي الجبالي بمقر الوزارة األولى -وهنأ رئيس الوزراء 

 الشعب التونسي بنجاح ثورته ونجاح االنتخابات التي جرت ودخول -)١-٥(الخميس ) رئاسة الوزراء(
  .را إلى أن هذه اللحظات هي لحظات تاريخيةتونس صناعة المرحلة وقيادة الدولة، مشي

وأعرب عن سعادته البالغة بوصول تونس إلى مرحلة معالجة همومها وأوضاعها، معلقًا على هتافات 
بأنها تعني الكثير وأن ) الشعب يريد تحرير فلسطين(الجماهير التي استقبلته في مطار تونس الدولي 

  .ات الوقت إلى أن تونس تعتبر عمقًا عربيا أصيال لفلسطينمسيرة التحرير للقدس بدأت، مشيرا في ذ
وحيا هنية شهداء الثورة التونسية وصمود تونس وشروعها في صناعة التحوالت الكبرى في المنطقة، 
معلقًا على تنكّر الكثير من الدول واألنظمة والحكومات السابقة للحكومة الفلسطينية، مضيفًا أن الربيع 

  .سالعربي أنصف تون
وأوضح رئيس الوزراء أن فلسطين في قلب كل تونسي وتونسية، موضحا أن شعب تونس صنعوا 
نموذجا حضاريا من خالل ثورتهم، مضيفًا أن هذه الثورة عملت على تسريع الوصول إلى التحرير 

  .والصالة في القدس وفي المسجد األقصى المبارك
  ٥/١/٢٠١٢المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
   الجاري٢٦لقاءات عمان تستأنف االثنين وتركز على الحدود وتحسم في ": القدس" .٢

 الموقف فيما يتعلق أن "القدس"كشفت مصادر فلسطينية مطلعة النقاب لـ:  المحرر السياسي-رام اهللا 
 فلسطينيةبالحدود الذي قدمه الطرف الفلسطيني في االجتماع الثالثاء في عمان تضمن الدعوة لقيام دولة 
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 ال أن بالقيمة والمثل على لألراضي وعاصمتها القدس الشرقية مع استعداد لتبادل ١٩٦٧حدود عام على 
  .من المساحة% ١,٩تتجاوز نسبة 

 يقضي باالستعداد لتواجد طرف دولي ثالث لفترة زمنية للمساعدة األمن الموقف بشأن أن إلى وأشارت
 الدولة أراضي، بأي صيغة كانت، في رائيليإس تواجد أي ال يكون هناك أنفي تطبيق االتفاق ولكن 

  .اإلسرائيليالفلسطينية ما بعد االنسحاب 
 اللجنة الرباعية الدولية قبل نحو الشهرين ولكن في إلى هذا الموقف هو ذاته الذي تم تقديمه أنوذكرت 

اية وزير  بحضور ممثلين عن اللجنة الرباعية وبرعاألردنيةاالجتماع الذي عقد الثالثاء في العاصمة 
 مولخو تسلم إسحاق اإلسرائيلي ممثال بمستشار رئيس الوزراء اإلسرائيلي فان الطرف األردنيالخارجية 
  . ووعد بالرد عليه في االجتماعات القادمةاإلسرائيليالموقف 

 ممثال واإلسرائيلي صائب عريقات .دوسيعود الطرفين الفلسطيني ممثال بكبير المفاوضين الفلسطينيين 
 لالجتماع يوم االثنين القادم في األردنيو وبمشاركة مندوبي اللجنة الرباعية ووزير الخارجية بمولخ
  .عمان

 االجتماعات ستتواصل حتى السادس والعشرين من الشهر الجاري وهو الفترة التي أنوذكرت المصادر 
طئة لمفاوضات تتناول  تقدم في مسألتي الحدود واألمن توإحرازحددتها اللجنة الرباعية من اجل محاولة 

  . مثل القدس والالجئين والمياهاألخرىالقضايا 
 تفصيلية للموقف إسرائيلية مولخو لم يقدم ورقة اإلسرائيلي المفاوض أن إلى المصادر وأشارت

 اإلسرائيلية اكتفى بالحديث عن مواقف عامة ال تختلف عن المواقف وإنما واألمن من الحدود اإلسرائيلي
  . الحاليةاإلسرائيلية للحكومة األمنيةي تركز في مجملها على الرؤية المعروفة والت

 إسرائيلية االجتماع القادم مع رؤية إلى يأتي أن اإلسرائيلي طلبت من المندوب األطراف أنوذكرت 
 اإلسرائيليتفصيلية كما فعل الجانب الفلسطيني الذي بدوره سيرد على النقاط التي طرحها المفاوض 

 رؤيته التفصيلية بشأن الحدود فإن اإلسرائيليبرت مصادر مطلعة انه في حال تقديم الجانب واعت .مولخو
  ".مفاجئة"ذلك سيكون بمثابة 

  ٦/١/٢٠١٢القدس، القدس، 
  
  "مفاوضات"لقاءات عمان تصنف كلقاءات ال : "معا"مصدر كبير لوكالة  .٣

 التي جرت وتجري وستجري في  اللقاءاتإن" معا"قال مصدر كبير لوكالة :  تقرير حصري-رام اهللا
صائب عريقات وبين المفاوض اإلسرائيلي اسحق مولخو تدرج ضمن .العاصمة األردنية عمان بين د

وان نتائجها ستكون محور حديث مباشر بين جاللة . تصنيف لقاءات وليس ضمن تصنيف مفاوضات
  .الجاريالملك األردني وبين الرئيس األمريكي اوباما في الثاني عشر من الشهر 

 قبول قيادة إن"وعطفاً على ما نشرته وكاالت االنباء العالمية والمحلية عن لقاءات عمان، قال المصدر 
السلطة بمبادرة الملك األردني، وتفويض اللجنة المركزية للرئيس عباس اتخاذ القرارات التي يراها 

 ليست مجرد تحريك الساكن األردنيةة مناسبة كانت في إطار الديناميكية المطلوبة لكل قائد، وان المبادر
 الرباعية على لعب دور عادل في القضية إجبارفي الوضع الراهن حيث يريد األردن من خالل مبادرته 

  ".ونقل الملف إلى أعلى درجات االهتمام العالمي بأسرع وقت ممكن
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حين يبدأ مفعول المبادرة  االنتقادات ضد اللقاءات ستخفّ رويدا رويدا أن، "معا"وتوقّع المصدر لوكالة 
األردنية بالظهور على المأل، السيما عقب لقاء الملك بالرئيس اوباما ومن ثم لقاء الملك مع الكونجرس 

  : له نتيجتان ال ثالث لهماأمروهو . األمريكي
مة  جديدة وأدوات جديدة إلقاأفكار إلىنجاح المبادرة وحلحلة المفاوضات باتجاه التوصل : النتيجة األولى

  .وإعالن الدولة الفلسطينية غربي النهر
فشل المبادرة نتيجة رفض إسرائيل التعاطي مع ملفات التفاوض وهو ما سيجعل الرباعية : النتيجة الثانية

واألردن وأمريكا شهود على ما تفعله حكومة نتانياهو وتأكيد على ان الفلسطينيين لم يألوا جهدا في 
  . االحتالل مسؤولية كل ما سيحدث الحقامحاولة إنجاح المفاوضات وتحميل

  ٥/١/٢٠١٢وكالة معا اإلخبارية، 
  
   ونتنياهو سابق ألوانهعباسالحديث عن لقاء : حمادنمر  .٤

 صرح مستشار الرئيس للشؤون السياسية نمر حماد، اليوم الخميس، بأن الحديث عن لقاء بين :رام اهللا
  .امين نتنياهو سابق ألوانهالرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء اإلسرائيلي بني

وشدد حماد في حديث لصوت فلسطين على ضرورة انتظار ماذا ستفعل الحكومة اإلسرائيلية بشأن تجميد 
  .االستيطان وما سيجري عمليا على األرض قبل الحديث عن هذا اللقاء

  ٥/١/٢٠١٢، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
  
   إسرائيلية جديدة-نفي تحديد لقاءات فلسطينية  ي"منظمة التحرير"مسؤول في  .٥

نفى المستشار اإلعالمي في دائرة شؤون المفاوضات بمنظمة التحرير الفلسطينية، أشرف : رام اهللا
خطيب، تنظيم أية لقاءات جديدة بين الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي في األردن، ضمن سلسلة اللقاءات 

  .ف العملية التفاوضيةالتي ُأعلن عنها مؤخراً الستئنا
، إلى أن تل أبيب )٥/١(أدلى بها اليوم الخميس " قدس برس"وأشار خطيب، في تصريحات خاصة لـ 

مطالبة بالرد على الورقة التي تسلّمها وفدها في لقاء عمان يوم الثالثاء الماضي، وتتضمن الموقف 
اً أن الرد اإلسرائيلي سيكون على نحو الفلسطيني ورؤيته فيما يتعلّق بمسألتي األمن والحدود، موضح
  .مماثل خالل اجتماع آخر لم يتم تحديد موعده بعد، حسب تأكيده

وأضاف أن المهلة التي حددتها اللجنة الرباعية الدولية لسماع الرد اإلسرائيلي على الورقة الفلسطيني، 
 والمطالب الفلسطينية واضحة تنتهي يوم السادس والعشرين من الشهر الجاري، معتبراً أن وجهة النظر

بانتظار التوافق الثنائي على قواعد استئناف المفاوضات والتي تتمثل بوقف االستيطان واالتفاق على 
  .مرجعية محددة لمحادثات السالم تكون خطة خارطة لطريق أساسها

  ٥/١/٢٠١٢قدس برس، 
  
  "إسرائيل"لـ عمان شكلت طوق نجاة لقاءات: خريشةالنائب  .٦

الدكتور حسن خريشة، عودة السلطة رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني استهجن نائب  :طولكرم
. الفلسطينية إلى المفاوضات المباشرة مع إسرائيل، بعكس الموقف المعلن للسلطة الفلسطينية بهذا الصدد

  .في إشارة إلى اللقاء األخير في العاصمة األردنية عمان بين مفاوضين فلسطينيين وإسرائيليين
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، إن هذه المفاوضات تضع عالمات استفهام كبرى، ال سيما "قدس برس"وقال خريشة في تصريح لـ 
بعد أن اعتقد الكثير من أبناء الشعب الفلسطيني بعد خطاب الرئيس محمود عباس، في هيئة األمم 

"  فتح وحماسالمتحدة، أننا ذاهبون إلى مرحلة جديدة من النضال، وبعد الحديث عن الشراكة السياسية بين
  . خالل لقاءات القاهرة األخيرة

وأكد خريشة، أن لقاء عمان واللقاءات التفاوضية التي ستجري بعد ذلك كما صرح وزير الخارجية 
شكلت طوق نجاه إلسرائيل في ظل األزمات المتعددة التي تعاني منها سواء كانت "األردني ناصر جودة 

  ".أزمات داخلية أو خارجية
  ٥/١/٢٠١٢قدس برس، 

  
  اللقاءات التفاوضية عبث وتالعب بالحقوق: األشقرالنائب  .٧

انتقد النائب المهندس إسماعيل األشقر نائب رئيس كتلة التغيير واإلصالح لقاء عمان بين السلطة : غزة
الفلسطينية واالحتالل الصهيوني، ووصفه بأنه عبث بالحقوق والثوابت الفلسطينية وضرب من الخيال 

 وتحسين صورة االحتالل الصهيوني ولمد حبل النجاة له، وأكد أن مثل هذه اللقاءات ويهدف إلنقاذ
  .مرفوضة وطنيا، واعتبرها تالعبا بالحقوق والثوابت الفلسطينية

نسخةً عنه، " المركز الفلسطيني لإلعالم"تلقى ) ١-٥(وحمل النائب األشقر، في تصريحٍ اليوم الخميس 
ة الكاملة عن مثل هذه اللقاءات المرفوضة وطنيا، مطالبا المفاوض الفلسطيني السلطة برام اهللا المسؤولي

  .بالتوقف عنها فورا، مشددا على أنها تأتي في سياق غير وطني
هذه اللقاءات تأتي في سياق غير وطني وخاصة بعد التئام اإلطار القيادي لمنظمة التحرير : "وقال األشقر

  ".رض عليه مثل هذه اللقاءات ليقول رأيه فيهاالفلسطينية من المفترض أن تع
  ٥/١/٢٠١٢المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
  نرفض لقاء عمان وندعو لتفعيل المقاومة الشعبية: مصطفى البرغوثي .٨

دعا مصطفى البرغوثي، أمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية، إلى خلق إستراتيجية وطنية تستند : عمان
ة، وذلك لمواجهة االعتداءات اإلسرائيلية المتعددة بحق الشعب الفلسطيني، مؤكدا إلى المقاومة الشعبي

رفضه للقاء عمان، الذي جمع بين الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي الستئناف المفاوضات، دون أي وقف 
أن اللقاءات التي تمت وستتم في " قدس برس"وأكد البرغوثي، في تصريحات خاصة لـ .لالستيطان

ال فائدة منها، وأن المستفيد الوحيد هو إسرائيل، وذلك عبر استخدامها للمفاوضات "اصمة األردنية الع
  ".كغطاء لألنشطة االستيطانية المتصاعدة في األراضي الفلسطينية

  ٥/١/٢٠١٢قدس برس، 
  
  "صفر كبير" لم يجن من المفاوضات سوى الفلسطينيالشعب : طافشالنائب  .٩

لمواصلة " حماس"و" فتح"ي المجلس التشريعي الفلسطيني، خالد طافش، حركتي دعا النائب ف: رام اهللا
  .جهود لم الشمل الفلسطيني وإتمام مسيرة المصالحة

إن قطار المصالحة "، )٥/١(، أدلى بها الخميس "قدس برس"وقال طافش في تصريحات خاصة لـ 
واعتبر أن  ".فاوضات عبثيةوإنهاء االنقسام يجب أن يواصل السير بغض النظر عما يجري من م
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تصريحات وزير الخارجية األردني، ناصر جودة، حول فرصة إقامة دولتين فلسطينية وإسرائيلية، بمثابة 
الشعب الفلسطيني لم يجن شيئاً من وعود إقامة الدولة وال من "، وأضاف "الدوران في حلقة مفرغة"

  ".المفاوضات سوى صفر كبير
  ٥/١/٢٠١٢قدس برس، 

  
   ضربة لجهود لم الشمل الفلسطينيعمانلقاء : قرعاوي النائب .١٠

اعتبر النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني عن حركة حماس، فتحي قرعاوي، أن : رام اهللا
االجتماعات الفلسطينية اإلسرائيلية التي تم إطالقها مؤخرا في األردن الستئناف العملية السياسية، هي 

  .ود لم الشمل الفلسطينيللمصالحة وجه" ضربة"بمثابة 
لقاءات عمان تثبت أن السلطة تنتظر "، "قدس برس"وقال قرعاوي، في تصريحات خاصة لـ 

خروج السلطة عن إجماع "، وأضاف "المفاوضات بلهفة وتقدمها على أي مصلحة فلسطينية حقيقية
  ".الفصائل والشارع الفلسطيني، هو ضربة موجهة للمصالحة والفلسطينيين

  ٥/١/٢٠١٢رس، قدس ب
  

   تشمل جنوب أفريقيا وأوغنداأفريقية يبدأ جولة عباس .١١
بدأ الرئيس الفلسطيني محمود عباس الخميس جولة أفريقية تشمل كال من جنوب :  د ب أ-رام اهللا 

  .أفريقيا وأوغندا بغرض حشد الدعم للطلب الفلسطيني لنيل عضوية كاملة في األمم المتحدة
ى جنوب أفريقيا في احتفاالت حزب المؤتمر الوطني األفريقي بمناسبة ويشارك عباس في زيارته إل

  .مئويته األولى
وقال مجدي الخالدي مستشار عباس للشؤون الدبلوماسية، لإلذاعة الفلسطينية الرسمية، إن عباس سيستغل 

ات  زعيم بلد أفريقي، إلطالعهم على مستجد٤٠هذه المناسبة التي من المتوقع أن يحضرها أكثر من 
  .األوضاع الفلسطينية وطلب الدعم لجهود إقامة الدولة المستقلة

وذكر الخالدي أن الزيارة إلى جنوب أفريقيا ستكون فرصة لتقديم الشكر لها على دعمها السياسي الكبير 
للطلب الفلسطيني نيل عضوية كاملة في األمم المتحدة، والسعي لديها الستقطاب دعم المزيد من الدول 

 العضو غير الدائم -وعقب زيارته جنوب أفريقيا التي ستمتد لعدة أيام يزور عباس أوغندا  .ةاألفريقي
  . لطلب دعمها للطلب الفلسطيني في األمم المتحدة-الجديد في مجلس األمن الدولي 

  ٦/١/٢٠١٢القدس العربي، لندن، 
  
  اعد المبكر  موظف على التقألف ٢٦ من أكثر إحالةتدرس فياض  حكومة": القدس العربي" .١٢

 الخميس من مصادر فلسطينية مطلعة بأن وزارة المالية "القدس العربي"علمت  :وليد عوض -رام اهللا 
 الموظفين الحكوميين آالف بإحالة مشروع قرار يقضي أعدت سالم فياض .دالفلسطينية التي يتوالها 

عجز المالي الحاد في ميزانية  لمواجهة الأعدتها خطة التقشف التي إطارعلى التقاعد المبكر وذلك في 
  .٢٠١٢السلطة لعام 

 على نسخة منه "القدس العربي"وحسب مشروع القرار الذي يتم دراسته حاليا بشكل سري والذي حصلت 
 عاما في الخدمة ١٥من أكثر مضى أ كل موظف حكومي في القطاع المدني بإحالةالخميس فانه يقضي 
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ويقضي مشروع القرار الطلب من  .التربية والتعليم والصحةالمدنية باستثناء العاملين في وزارتي 
 الذين ينطبق عليهم القرار على األمنية األجهزة جميع العاملين في إحالةالرئيس الفلسطيني محمود عباس 

  .التقاعد المبكر
الموظفون "ووفق مشروع القرار المعروض على الحكومة للمصادقة عليه سيحال على التقاعد المبكر 

 خمس عشرة سنة مقبولة أتموا وتعديالته ممن ٢٠٠٥ لسنة ٨ قانون التقاعد العام رقم ألحكامضعون الخا
 ثالث سنوات آخر من متوسط رواتب ةبالمائ ٥٠ ال يقل الراتب التقاعدي عن أنلغايات التقاعد على 
  ."معتمدة لغايات التقاعد

يستثنى من " قائال ٢٠١٢لتقشفية لعام  وزارة المالية ضمن خطتها اأعدتهويضيف مشروع القرار الذي 
 هذا القرار كافة الموظفين العاملين لدى وزارة التربية والتعليم والموظفين العاملين لدى وزارة أحكام

  ." المهن الصحيةإحدىالصحة الذين يشغلون 
  موظف يخضعأيلرئيس الدائرة الحكومية وبموافقة مجلس الوزراء استثناء "ويتابع مشروع القرار 

 هذا القرار وذلك بموجب طلب خطي يوضح فيه مسوغات طلبه ومدى االحتياج الفعلي ألحكام
  ."لالستثناء

 هذا القرار أحكام الموظفين الذين تنطبق عليهم بأسماء قوائم إعدادوفيما سيطلب من الدوائر الحكومية 
ظائف التي شغرت بنتيجة ال يتم التعيين لشغل الو" القرار أكد من صدوره بشكل رسمي أسبوعخالل مدة 

 على التقاعد المبكر في اإلحالةيتم شغل الوظائف الشاغرة بنتيجة "، مضيفا " على التقاعد المبكراإلحالة
  ."ضوء احتياجات العمل الفعلية من الموظفين الزائدين عن حاجة الدائرة الحكومية

 بصفته األمن عباس بشأن قوى  انه سيتم التنسيب للرئيس الفلسطيني محمودإلى مشروع القرار وأشار
 الفلسطيني األمن قانون التأمين والمعاشات لقوى ألحكام الموظفين الخاضعين إحالةلغايات " األعلىالقائد 
  ."األصول القانون وحسب ألحكام على التقاعد المبكر وفقا ٢٠٠٤ لسنة ١٦رقم 

لسطينيين للقدس العربي بان قرار  فلسطينية مطلعة جدا على عدد الموظفين الحكوميين الفأوساطوقدرت 
 موظف حكومي ٢٦٣٠٠ على التقاعد المبكر الذي يجري العمل للمصادقة عليه سيطال حوالي اإلحالة

 السلطة إنشاءمعظمهم من الذين تم تعيينهم في عهد الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات وخالل 
  .أوسلوالفلسطينية وفق اتفاق 

عظم الذين سيطالهم قانون التقاعد المبكر هم من المحسوبين على حركة فتح  مأن إلى المصادر وأشارت
  . موظف جديد جلهم سيكون من غير المحسوبين على حركة فتحآالف ١٠في حين سيتم تعيين حوالي 

ال توجد "غسان الخطيب الناطق الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية للقدس العربي الخميس قال ومن جهته 
 إحدى الموازنة للعام الحالي وهذه الموازنة إعدادالخصوص، ولكن الحكومة اآلن بصدد قرارات بهذا 

 المالية التي عشناها األزماتغاياتها ومكوناتها محاولة تقليص العجز في الموازنة، ومن اجل الحد من 
تقليص العجز  من اجل أمكن حيثما اإلنفاق الذاتية وتقليل اإليراداتبالعام الماضي، وذلك سيتطلب زيادة 

 المساس بالخدمات إلى يؤدي ذلك أنوبالتالي تقليص مقدار االعتماد على المساعدات الخارجية دون 
 بما ال اإلنفاقسيتم ترشيد "وتابع  ." التي تقدمها السلطة ودون المساس بالحقوق التعاقدية للسلطةاألساسية

  ." والحقوق التعاقديةاألساسيةيمس بالخدمات 
  ٦/١/٢٠١٢ لندن، القدس العربي،
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  اقتراح انشاء مدرسة تركية في غزة: ة من المشاريع التربويعدداالمزيني يبحث بتركيا  .١٣
 التي اإلستراتيجيةقال وزير التربية والتعليم العالي أسامة المزيني إنه بحث جملة من المشاريع : غزة

ية خالل جولته مع رئيس الوزراء تخدم القطاع التعليمي مع العديد من الدول والمؤسسات الدولية والعرب
  .إسماعيل هنية

أن ) ١-٥(نسخة عنه، الخميس " المركز الفلسطيني لإلعالم"وبين المزيني في تصريح صحفي وصل 
  .مباحثاته تتعلق باألبنية المدرسية والمختبرات وما يخص تبادل الخبرات التربوية والتعليمية

يب أردوغان وعرض عليه صورة األوضاع التعليمية وأوضح أنه التقى رئيس الوزراء التركي رجب ط
 مدرسة في غضون الثالث سنوات القادمة، كما أطلعه على ١٤٠في القطاع والحاجة الماسة إلى بناء 

  .مدى احتياج غزة من المدارس المهنية وتطوير كوادر المعلمين المهنيين
 تركية في غزة على غرار ونوه إلى أنه عرض على نظيره التركي رغبته أن تكون هناك مدرسة

  .المدرسة األمريكية حتى يتسنى للطالب الذين يرغبون بالدراسة في تركيا الدخول في جامعاتها بسهوله
وبين أنه تم االتفاق على أن يأتي وفد من وزارة التربية والتعليم بغزة على مستوى الوكيل والوكالء 

  .دل الخبرات التربوية والتعليمية والتدريبيةالمساعدين لزيارة تركيا، كما تم االتفاق على تبا
  ٥/١/٢٠١٢المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
   حركة فتح الوحيد في انتخابات الرئاسةمرشحعباس سيكون : اشتية .١٤

 محمد اشتية، أمس، جميع أبناء .دعا عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، د: محمد بالص - جنين
بات الرئاسية والتشريعية المقبلة التي أكد أن الرئيس محمود عباس الحركة، إلى االستعداد لخوض االنتخا

سيكون مرشح الحركة الوحيد في الرئاسية منها، على أن تخوض الحركة، التشريعية بقوائم تجمع عليها 
وقال خالل مهرجان جماهيري  .أطرها التنظيمية، وتضم مستقلين وممثلين عن قطاعات مجتمعية متنوعة

إن العام الحالي، : "قليم جنين، لمناسبة الذكرى السنوية السابعة واألربعين النطالقتهانظمته فتح في إ
ودعا إلى رص الصفوف، وتوحيد كل طاقات  .سيكون عام الوحدة والحرية، وإنجاز الحقوق الوطنية

  .الشعب الفلسطيني لدعم السلطة الوطنية والرئيس في خطواتهم نحو تحقيق الحلم والمشروع الوطني
 ٦/١/٢٠١٢أليام، رام اهللا، ا

 
  المصالحة المجتمعية بحاجة إلرادة شعبية وتوجه جاد من القوى السياسية: غنيم .١٥

ان المصالحة " : عضو لجنة المصالحة المجتمعية عن حزب الشعب الفلسطيني، قال نافذ غنيم:غزة
لة االنقسام المدمر المجتمعية بحاجة إلرادة شعبية لنستطيع تجاوز اآلثار السلبية الناجمة عن مرح

وانعكاساتها السلبية على كافة القطاعات الجماهيرية، والى توجه جاد وصادق من قبل كافة القوى 
، مؤكدا بأن األجواء التي سادت اجتماع لجنة "السياسية الفلسطينية وفي مقدمتها حركتا فتح وحماس

ناء عليها بروح التوافق والحرص على المصالحة المجتمعية بغزة يوم األربعاء كانت ايجابية، ويجب الب
 .تحقيق المصلحة الوطنية العليا في تحقيق هذا الهدف، الذي في جوهره مصالحة الشعب مع نفسه 

 ٤/١/٢٠١٢الحياة الجديدة، رام اهللا، 
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  يصف قيادات في حماس باالنتهازيينجمال نزال  .١٦
ل نزال بتصريحات إسماعيل نددت حركة فتح بلسان عضو مجلسها الثوري جما:  حامد جاد- غزة

رضوان القيادي في حركة حماس التي اتهم فيها السلطة الفلسطينية بتقويض اتفاق المصالحة من خالل 
على حماس أن توحد موقفها بخصوص الملف "وقال نزال  .مشاركتها مؤخراً بلقاء الرباعية في عمان

 الخارج في كل اجتماعات الحوار أنها مع التفاوضي بين قياداتها في الخارج والداخل فقد أكدت قيادات
 ويكرر مشعل ما سبق للشيخ أحمد ياسين وتحدث به بخصوص اعتماد ١٩٦٧حل في نطاق حدود 

يتوجب "وأضاف نزال في تصريح تلقت الغد نسخة منه . "خطوط الرابع من حزيران كإطار مكاني للحل
اوضي الذي هو خارج اختصاصها وفق على حماس أن تبتعد عن سياسة المزايدات بخصوص الملف التف

، كما أن لقاء عمان ال يخرج عن نطاق اتفاقية الوفاق الوطني وما ٢٠٠٥اتفاق القاهرة الموقع في آذار 
تم التعهد به مؤخرا من قبل مشعل بخصوص المقاومة الشعبية وتفويض القيادة الفلسطينية ممثلة بالرئيس 

وانتقد نزال من وصفهم باستفحال رافضي  ".اسي والتفاوضيمحمود عباس ومنظمة التحرير بالملف السي
وذهب  .المصالحة في حماس بالتصريحات التي تعبر عن نزاع داخلي بين قيادتهم في الخارج والداخل

" اإلنتهازية اإلعالمية"نزال في اتهاماته الموجهة لحماس إلى اتهام بعض قيادات حماس الغزية بـ
  .فتح على عدم اإلنخراط بمناكفات إعالميةوالمزاودة في ظل حرص قيادات 

  ٦/١/٢٠١٢الغد، عمان، 
 
  البص مخيم حماس فيمن  محررانأسيران : لبنان .١٧

والكيان الصهيوني، " حماس"األخيرة بين " صفقة وفاء األحرار"زار األسيران الفلسطينيان المحرران في 
ن في استقبال األسيرين، اللذين وكا .سالمة مرعي وزاهر جبارين قيادة الحركة في منطقة صور أمس

أمضيا عشرين عاماً في سجون االحتالل اإلسرائيلي في مخيم البص، وفد من الحركة ضم كال من عضو 
ونقل جبارين، . قيادتها السياسية في لبنان جهاد طه، والمسؤول اإلعالمي للحركة في صور محمود طه

ات األسرى المحررين ألبناء الشعب الفلسطيني وهو من مؤسسي كتائب القسام في الضفة الغربية، تحي
النصر والتحرير والعودة إلى فلسطين أصبحت أقرب "في الشتات، وفي مخيمات لبنان، مشيراً إلى أن 

من أي وقت مضى، فبشائر النصر تلوح في أفق فلسطين خاصة بعد اإلنجاز الكبير الذي حققته المقاومة 
مواصلة حركة "سيرين المحررين بين أهلهم وشعبهم، مؤكدا بدوره طه، رحب باأل". بإطالق سراحنا

حماس نهج الجهاد والمقاومة، حتى تحرير كافة األسرى من السجون الصهيونية وتحرير كامل التراب 
  ".الفلسطيني من االحتالل الغاصب

 ٦/١/٢٠١٢السفير، بيروت، 
  
   من أنصارناأربعوقائي الضفة يعتقل : حماس .١٨

حركة حماس األجهزة األمنية في الضفة الغربية المحتلة بمواصلة حملة مالحقتها اتهمت : الضفة الغربي
  .للمواطنين الفلسطينيين في الضفة واعتقال أربعة من أنصارها في الخليل ونابلس

  ٦/١/٢٠١٢السبيل، عمان، 
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    تعقد اجتماعات مع مرجع امني لبناني في مخيم عين الحلوةالفلسطينيةلجنة المتابعة : لبنان .١٩
لجنة «علم أن مرجعاً أمنياً لبنانياً كبيراً على صعيد صيدا والجنوب، عقد لقاء أمس، مع : محمد صالح

وكان اللقاء بمثابة اإلنذار، حيث أكدت . في مخيم عين الحلوة، بمختلف مكوناتها» المتابعة الفلسطينية
 عين الحلوة، وأبلغهم أن وضع الجميع بصورة األوضاع في مخيم«أن المرجع األمني » اللجنة«مصادر 

المخيم دخل مرحلة شفير الهاوية، وما عليهم إال المبادرة النقاذه قبل فوات األوان، وأن المطلوب من 
لجنة المتابعة أن تكون فاعلة أو عليها المبادرة لحل نفسها، والشروع بتشكيل لجنة أمنية مقبولة من 

  .»انية، واالمساك بالوضع االمني في المخيمالجميع، وتتولى التنسيق مع القوى األمنية اللبن
  ٦/١/٢٠١٢، السفير، بيروت

  
  "هولي الند"النيابة اإلسرائيلية تقدم الئحة اتهام ضد أولمرت في قضية  .٢٠

قدمت النيابة العامة في إسرائيل للمحكمة المركزية في القدس الئحة اتهـام ضـد       :  كفاح زبون  - رام اهللا 
مرت في قضية الفساد المعروفة باسم هولي الند، المتهم فيهـا أولمـرت             رئيس الوزراء السابق إيهود أول    

بتلقي مع آخرين رشى من أصحاب مشاريع معمارية عندما كان رئيسا للمجلس البلدي اليهودي للقـدس                
وشـملت  . وقدمت النيابة الالئحة إلى المحكمة بناء على طلب من المدعي العام           .٢٠٠٣ حتى   ١٩٩٣من  

أولمرت في رئاسة البلدية، أوري ليبوالنسكي، ومديرة مكتبه شوال زاكين، ورئـيس            الالئحة أيضا، خلف    
واتهم هؤالء بقبـول رشـى مـن        .  آخرون ١٥المجلس اإلداري في بنك هبوعاليم سابقا داني دانكنر، و        

، »هولي الند «مستثمرين في مشروع عقاري ضخم يقع على أجمل تالل القدس المحتلة، ومعروف باسم              
  .إقامة فنادق هناك، واستبدالها بإقامة مشروع سكني ضخم لبيع الشقق الفاخرةبهدف إلغاء 

 ٦/١/٢٠١٢، الشرق األوسط، لندن
 
   يقيد إحياء ذكرى النكبة تؤيد قانوناًاإلسرائيليةالمحكمة العليا  .٢١

رفضت المحكمة العليا اإلسرائيلية أمس الخميس، االلتماس الذي تقـدم بـه            :  برهوم جرايسي  - الناصرة
 مارس الماضي ويفرض قيودا على إحياء       / في شهر آذار   كزان حقوقيان، ضد قانون سنّه الكنيست كلياً      مر

ذكرى النكبة، في نفس اليوم الذي تحيي فيه إسرائيل ذكرى إقامتها، داعمة بـذلك األجـواء العنـصرية                  
  .المستفحلة في الكنيست والحلبة السياسية اإلسرائيلية

 ٦/١/٢٠١٢، الغد، عمان
 
  القدس من لالنسحاب الجزئي هااستعدادتنفي  "رائيلإس" .٢٢

وجهت إسرائيل يوم أمس صـفعة للجهـود األردنيـة الراميـة إلعـادة مـسار                 :أشرف الهور  - غزة
من القدس، معلنة كذلك معارضـتها إلخـالء        ' االنسحاب الجزئي 'المفاوضات، بنفيها إعطاء موافقة على      

 .دولية إلعادة مسار التفاوض قبل نهاية الـشهر الجـاري         المستوطنات، في خطوة تؤكد فشل المساعي ال      
ونقلت اإلذاعة اإلسرائيلية عن مصدر سياسي في الحكومة اإلسرائيلية نفيه بشكل قاطع األنباء التي قالت               

كذلك أعلن المصدر أن بـالده       .'روجت مؤخراً حول استعداد إسرائيل لالنسحاب الجزئي في القدس        'انها  
يريـد  'الكامل للمستوطنات في الضفة الغربية، مشيراً إلى أن الجانب الفلسطيني           عارضت فكرة اإلخالء    

وبحسب  .'االنتظار حتى نهاية هذا الشهر ليحمل إسرائيل بعد ذلك مسؤولية فشل المفاوضات في األردن             
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لس لتمهيد السبيل أمام التوجه مرة أخرى إلى مج       'ما قال المصدر فإن الجانب الفلسطيني يريد هذا األمر          
  .'األمن لنيل اعترافه بدولة فلسطينية

  ٦/١/٢٠١٢، العربي، لندنالقدس 
  

   إسرائيلية في تاريخ الجانبين قريباً- مناورة أمريكيةأكبر : إسرائيليةمصادر عسكرية  .٢٣
أفادت مصادر عسكرية إسرائيلية بأن الواليات المتحدة األمريكية والدولة العبريـة تـستعدان             : الناصرة

ونقلت اإلذاعة   ".للوقاية من الصواريخ  "، قريبا   "سيكون األكبر في تاريخ الجانبين    "عسكري  إلجراء تمرين   
تحد صارم  "إن هذا التمرين الذي ُأطلق عليه اسم        : ٦/١العبرية عن المصادر قولها، صباح اليوم الجمعة        

  .، تم التخطيط له منذ مدة طويلة، وأن ال عالقة له باألحداث الراهنة"١٢
  ٦/١/٢٠١٢قدس برس، 

 
  حنين زعبيالنائبة عصابات المستوطنين تطلب التظاهر قبالة بيت  .٢٤

تقدمت عصابات المستوطنين اإلرهابية أمس الخميس، بطلب إلى الـشرطة          :  برهوم جرايسي  - الناصرة
اإلسرائيلية لترخيص مظاهرة لها قبالة بيت النائب حنين زعبي ومقر حزبها التجمع الوطني الديمقراطي              

  .دينة الناصرة، تحت شعار المطالبة بإخراجها من الكنيستفي قلب م
اإلرهابية والمحظورة في عدد مـن دول       " كاخ"ويجري الحديث عن إحدى الحركات المنبثقة عن حركة         

  .العالم، وعلى رأسها عضو الكنيست اإلرهابي ميخائيل بن آري
سب، بل أيضا يبيحون دماء قيـاداتهم       اليمينيين ال يالحقون المواطنين العرب فح     "ن  إوردت النائبة زعبي    

سأواصل نضالي ضد اليمـين     "وقالت   ".ومنتخبي الجمهور الذين يتمتعون بحصانة لكل نشاطهم السياسي       
بأشكاله المختلفة، وعلى رأس هذا اليمين حكومة إسرائيل، وليس فقط من أجـل الـدفاع عـن مـواقفي                   

ن الذي يطلق النيران بكل االتجاهات بدون خوف        السياسية، بل أيضا من أجل كل من يهاجم من قبل اليمي          
ورادع من الحكومة وأجهزة تطبيق القانون، بل إن الحكومة اإلسرائيلية تسن القوانين العنـصرية التـي                

  ".تساهم بها أيضا جميع مؤسسات الدولة
 ٦/١/٢٠١٢، الغد، عمان

 
  الجانب السوريإلى  مجدل شمس السياج منسوريان األمن اإلسرائيلي يبحث في اختراق  .٢٥

تبحث األجهزة األمنية اإلسرائيلية في مدى فاعلية السياج الكهربائي المقام          :  آمال شحادة  -القدس المحتلة   
عند الحدود السورية في الجوالن المحتل، بعدما تمكن مواطنان سوريان من سكان قرية مجدل شمس من                

  .اختراق السياج واالنتقال إلى الجانب السوري
 ٦/١/٢٠١٢، نالحياة، لند

  
  دون قبة الصخرةمسجد األقصى ب للاًوزع صورت "ة اإلسرائيليالحاخامية العسكرية"": هآرتس" .٢٦

عممت على ضباط الجيش عرضا إرشاديا " الحاخامية العسكرية"أن ما يسمى بـ" هآرتس"أفادت صحيفة 
ويصف  .الصخرةبدون قبة ) حائط المبكى(يظهر فيه حائط البراق " عيد الحانوكا"قبل ما يسمى بـ

مع " اليهود المكابيم"، والذي تضمن أحجية ومقاال، حرب "عيد البطولة اليهودية"العرض ما أسمي بـ
وادعى الجيش أن استخدام الصورة كان  .اليونانيين على خلفية ساحة البراق ولكن بدون قبة الصخرة
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الهيكل "ل فترة ما تسمى بـللتوضيح فقط، وأنها تأتي بذريعة وصف فترة الصراع مع اليونانيين خال
  .حيث لم تكن قبة الصخرة قائمة" الثاني

واعتبرت مؤسسة األقصى، في بيان أن توزيع مثل هذه الصورة هو تعد سافر على قدسية وإسالمية 
وأكدت  .المسجد األقصى المبارك، وفيه إشارات خطيرة لما يطمح به االحتالل من إقامة الهيكل المزعوم

ل هذه الصورة على ضباط الجيش ليس حدثا عرضيا وإنما هو تصرف مقصود وله تعميم مث"على أن 
واألطماع التي  دالالت خطيرة جدا لألسلوب الذي يفكر فيه الجيش اإلسرائيلي وخاصة المرجعيات الدينية

وأكدت مؤسسة األقصى على أن  ".يصبو إليها في إقامة الهيكل المزعوم على حساب المسجد األقصى
القصى هو مسجد ٍإسالمي خالص منذ أن بني وإلي يومنا هذا، وما كان في يوم من األيام المسجد ا"

  ".هيكال، وأن الحديث عن الهيكل المزعوم إنما هو من األساطير والخياالت واالدعاءات الباطلة
  ٥/١/٢٠١٢، ٤٨موقع عرب

  
  اإلسرائيلي  الجيشإلى العربية خلف جدار الفصل األحياء إدارة نقل تدرسبلدية القدس  .٢٧

اعرب رئيس بلدية القدس اإلسرائيلية نير بركات عن دعمه لمخطط يهدف الى نقل :  ا ف ب-القدس 
المسؤولية عن بعض احياء القدس الشرقية الواقعة خلف الجدار الفاصل الى االدارة المدنية التابعة للجيش 

  .اإلسرائيلي والتي تدير شؤون الضفة الغربية المحتلة
مخطط، الذي تجري دراسته بجانب مخططات اخرى، احياء القدس الشرقية التي تقع على ويشمل هذا ال

الجانب االخر من جدار الفصل اإلسرائيلي ولكنها تتبع اداريا لبلدية المدينة المقدسة، وقد ادى بناء الجدار 
  .الى مشاكل لوجستية عديدة على صعيد الخدمات التي تقدمها البلدية، كما تؤكد االخيرة

وقالت البلدية في بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه ان هدف رئيس البلدية نير بركات يتمثل في 
وبحسب البيان فان  .ايجاد طريقة لتبسيط وسائل تقديم الخدمات لالحياء الواقعة داخل وخارج الجدار

وافق بين جدار االمن رئيس البلدية يدرس البدائل المختلفة للتعامل مع الصعوبات الناجمة عن عدم الت'
ال 'وتصر بلدية القدس على ان المخطط  .'والحدود البلدية للقدس فيما يخص الخدمات المقدمة للسكان

اي تعديل من ' يرفض بشكل قاطع'، مشيرة الى ان بركات 'يتضمن تغيير الحدود البلدية لمنطقة القدس
المنطقي وراء الخطة هو انتقال تقني السبب 'وبحسب البلدية فان  .شانه التعدي على وحدة المدينة

  .'للمسؤولية بين البلدية واالدارة المدنية من اجل تقديم الخدمات للسكان على جانبي الجدار
انعدام الخدمات البلدية هناك 'ويقول ارييه دايان وهو باحث يعمل في منظمة عير عاميم الغير حكومية ان 

رجح ان يؤدي نقل المسؤولية لالدارة المدنية فورا الى ويوضح دايان انه من غير الم .'خطير للغاية
  .في هذا االتجاه' خطوة كبيرة'سحب بطاقات الهوية الزرقاء من سكان هذه االحياء اال انها قد تكون 

في المدينة وقد ) للحفاظ على التوازن الديمغرافي(نعرف ان السياسة اإلسرائيلية تهدف 'ويوضح دايان 
  .'قرار اخر بسحب حق االقامة من عشرات الوف المقدسيين الفلسطينيينيؤدي هذا القرار الى 

تقع 'ويشير خليل التفكجي الخبير الفلسطيني المعروف في شؤون الخرائط واالستيطان الى ان الخطة 
الجدار في القدس الشرقية 'ويضيف ان  .'ضمن السياسة اإلسرائيلية للتخلص من سكان القدس الشرقية

' مركز حياة'في اشارة للقانون اإلسرائيلي الذي يلزم باثبات ان ' ب امنية بل ديموغرافيةليس مبنيا السبا
واكد التفكجي ان امام من يعيش في تلك  .سكانها هو القدس حتى ال يتم سحب وضع االقامة من سكانها
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الغربية اما العودة الى القدس وهذه مشكلة فال توجد مساكن، او البقاء في الضفة 'المناطق خيارين 
  .'وخسارة هويتهم وهذا المطلب اإلسرائيلي

من جهته رفض متحدث باسم البلدية التعليق على امكانية سحب الهوية المقدسية الزرقاء من السكان في 
  .تلك المناطق

  ٦/١/٢٠١٢، القدس العربي، لندن
  

   ة شاليط بصفق محرراً أسيرا٣٧ً  لـ جماعياًفتح تنظم عرساً: رفح .٢٨
السلطة الفلسطينية ، تحت رعاية رئيس ٥/١ لة فتح البرلمانية في غزة، مساء يوم الخميس أقامت كت:رفح

  . أسيرا محررا من الذين أفرج عنهم بصفقة التبادل األخيرة٣٧محمود عباس، حفل زفاف جماعي لـ
  ٥/١/٢٠١٢، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

  
  غاء ما يسمى قوانين شاليط حملة قانونية دولية إللإلىقراقع يدعو  .٢٩

دعا وزير شؤون األسرى والمحررين عيسى قراقع خالل لقائه وفدا اسبانيا متضامنا مع : بيت لحم
الى حملة قانونية وقضائية ودولية إللغاء ما يسمى مجموعة قوانين شاليط التي أقرتها ، الشعب الفلسطيني

استهدفت تشديد اإلجراءات والعقوبات على الحكومة اإلسرائيلية ونوقشت في الكنيست اإلسرائيلي 
  .األسرى وسلبهم حقوقهم اإلنسانية تحت حجة وجود الجندي شاليط محتجزا في غزة

  ٦/١/٢٠١٢، الحياة الجديدة، رام اهللا
  
   حملة شعبية للتضامن مع األسرى في سجون االحتاللبدءاإلعالن عن : الخليل .٣٠

ي االسير بالخليل الى حشد الجماهير لنصرة االسرى  دعا اجتماع عقده ناد: وسام الشويكي-الخليل
عام الفعل الجاد لالفراج عن “والتضامن معهم وتوسيع دائرة التضامن في المجتمع، واعالن العام الحالي 

وناقش االجتماع التصعيد األخير ضد الحركة األسيرة في سجون  .”االسرى في سجون االحتالل
الى جانب بحث وضع برنامج فعاليات تضامنية معهم، خالل االيام االحتالل بعد صفقة تبادل األسرى، 

وشارك في االجتماع ممثلو القوى الوطنية وأقاليم حركة فتح ولجان أهالي األسرى ولجان  .المقبلة
األسرى المحررين ووزارة األسرى ووزارة اإلعالم والتوجيه السياسي والوطني وممثلون عن المجلس 

  .رى المحررينالتشريعي وعدد من األس
  ٦/١/٢٠١٢، الحياة الجديدة، رام اهللا

  
   خديجة أبو عياش األسيرةاإلفراج عن  .٣١

، عن األسيرة السياسية خديجة ٥/١ افرجت السلطات اإلسرائيلية عصر يوم الخميس: توفيق عبد الفتاح
 من قرية عيلوط قضاء الناصرة من سجن الشارون، وذلك بعد انتهاء)  عاما٤٥(كايد أبو عياش 

  .محكوميتها التي دامت ثالث سنوات
  ٥/١/٢٠١٢، ٤٨موقع عرب
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   شقيقين من قرية كفر كنا بالجليل لالشتباه فيهما بالعمل لصالح حماساعتقالاالحتالل يعلن عن  .٣٢
 اعلنت االذاعة العبرية ان قد تم اليوم تقديم الئحتي اتهام ضد شقيقين من سكان قرية كفر كنا :القدس

  .يهما تهمتي التخابر مع عميل اجنبي والتامر على تقديم الدعم للعدو في اوقات الحربالجليلية تنسبان ال
 وقد تم اعتقالهما الشهر ) عاما٢٠( ومحمد اسعد ) عاما٢٩(وزعم جيش االحتالل  ان امير اسعد 

الماضي كانا على اتصال مع عناصر حماس في الضفة الغربية خططوا الرتكاب هجمات في الضفة 
وزعمت المصادر ان امير اسعد اعترف بانه كان على اتصال مع فلسطيني من  .ط االخضروداخل الخ

  .الخليل كان ينتظر الحصول على معلومات من تنظيمات  في قطاع غزة حول طريقة انتاج مواد متفجرة
اما  .وقد طلب هذا الفلسطيني من امير اسعد مساعدته على ادخال مقاومين واحزمة ناسفة الى إسرائيل

محمد اسعد فاعترف حسب زعم المصادر ايضا بانه كان على اتصال مع نشطاء حماس في نابلس 
والخليل ومنطقة القدس مشيرة الى ان اجهزة االمن اإلسرائيلية قد اعتقلت مقاومين من عناصر حماس 

  .الذين كانوا على اتصال مع الشقيقين
  ٦/١/٢٠١٢، وكالة سما اإلخبارية

  
  " نفيه ترتساسجن"إلى  "الشارونسجن " المتبقيات من األسيراتزم نقل سلطات السجون تعت .٣٣

 ان إدارة السجون اإلسرائيلية تعتزم نقل األسيرات الفلسطينيات األربع المتبقيات في ٤٨علم موقع عرب 
وابلعت مصلحة  .االسر من سجن الشارون إلى سجن نيفيه ترتسيه حيث قسم السجينات الجنائيات

  .ت نفسهن بهذا المخطط وتذرعت بفراغ القسم الحالي من اغلب األسيراتالسجون األسيرا
واستنكرت الحركة االسيرة ولجنة االسرى المحررين في الداخل هذه الخطوة التعسفية من قبل أدارة 

  .السجون 
  ٥/١/٢٠١٢، ٤٨موقع عرب

  
  فلسطيني ال"يوم الشهيد"في مخيم برج البراجنة تحي " بيت أطفال الصمود"ؤسسة م: لبنان .٣٤

مخيم برج البراجنة، أمس، لقاء في قاعة  في »بيت أطفال الصمود«عقدت مؤسسة : زينة برجاوي
صقر أبو فخر، والكاتب الياس » السفير«كل من الزميل في » يوم الشهيد«تحدث فيه عن » أحالمنا«

أما . » فلسطينتعديال شكليا على اسم ذكرى يوم الشهيد، وأن يكون يوم شهيد«وقد اقترح سحاب  .سحاب
أبو فخر فقد عدد أسماء أهم الشهداء الفلسطينيين واللبنانيين والعرب الذين استشهدوا من أجل القضية 

  . »واجبنا هو أن نتذكر هؤالء الشهداء إلعادة االعتبار للهوية الفلسطينية«الفلسطينية ، مشدداً على أن 
  ٦/١/٢٠١٢، السفير، بيروت

  
  آت صناعية قرب القدسسلطات االحتالل تهدم منش .٣٥

 هدمت جرافات االحتالل التابعة لإلدارة المدنية اإلسرائيلية، أمس، منشآت : يوسف الشايب–رام اهللا 
واستهدف الهدم مشاغل حجر وبركساً لبيع الحديد والخردة،  .صناعية في قرية العيزرية، شرق القدس

وذكر أصحاب المحالت أنهم توجهوا  .إضافة إلى تجريف موقف للسيارات عند المدخل الرئيس للقرية
  .إلى االرتباط اإلسرائيلي للحصول على التراخيص الالزمة في السابق ورفض منحهم التراخيص

  ٦/١/٢٠١٢، الغد، عمان
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   منازل بأغوار أريحاخمسةاالحتالل يهدم  .٣٦

في قرية ، على هدم خمسة منازل على األقل ٥/١أقدمت جرافات االحتالل اإلسرائيلي مساء الخميس 
فتحي خضيرات، أن جرافات " أنقذوا األغوار"وأوضح رئيس حملة . الديوك التحتا غرب مدينة أريحا

ترافقها قوات كبيرة من قوات االحتالل داهمت القرية وشرعت بهدم عدة منازل تعود بعضها " إسرائيلية"
أن قوات االحتالل وأكد خضيرات . لعائلة صيام، وعرف من بين أصحاب المنازل السيد سليم صيام

  .تتذرع بأن المنازل مشيدة دون ترخيص وأنها تقع في منطقة خاضعة لسيطرتها
  ٥/١/٢٠١٢، موقع فلسطين أون الين

  
   تلموديةاً يقتحمون مقامات إسالمية ويؤدون طقوسالمستوطنينآالف : سلفيت .٣٧

فل حارس شمال مدينة اقتحم آالف المستوطنين اليهود، تحت حراسة قوات االحتالل، قرية ك: بيت لحم
: وقال مأمون بوزية، المتحدث باسم بلدية القرية .، ألداء طقوس تلمودية)شمال الضفة الغربية(سلفيت 

إن قوات كبيرة من جيش االحتالل اقتحمت القرية في حوالي الساعة العاشرة من الليلة الماضية، ومنعوا "
ا سطوح عدد من المنازل والمباني العالية وأقاموا السكان والسيارات من السير في شوارع القرية، واحتلو

وأشار بوزية إلى أن المستوطنين يزعمون وجود مقامات دينية لهم في البلدة، مؤكدا  ".نقاطًا عسكرية فيها
وقبر " ذي النون"و" ذو الكفل"أن المقامات الموجودة مقامات إسالمية ورد ذكرها في القرآن الكريم، وهي 

  .ت لليهود أي عالقة بها، ولم يثب"يوشع"
  ٥/١/٢٠١٢قدس برس، 

  
  للراحل يحيى برزق" الكناري الالجئ"يصدر " للشعربيت فلسطين " .٣٨

صدرت مؤخرا األعمال الشعرية الكاملة، للشاعر الفلسطيني الراحل يحيى برزق، بالتزامن مع : دمشق
ت المجموعة تحت اسم وخرج .١٩٨٨) يناير( كانون ثاني ١٤ لوفاته في الكويت يوم ٢٤الذكرى الـ 

 صفحة ٩٦٨في دمشق، بمجلدين اثنين، يجمعان بين طياتهما " بيت فلسطين للشعر"عن " الكناري الالجئ"
من القطع الكبير، ضمت قصائد المرحوم الشاعر يحيى برزق ومسرحياته وجميع الحوارات التي ُأجريت 

ن هذا اإلصدار محطات في حياة كما تضم. معه والدراسات التي بحثت في شعره وتجربته األدبية
ويذكر أن كتاب األعمال الكاملة . الشاعر وصوره ووثائق تتعلق بحياته االجتماعية والثقافية والعلمية

  .هو اإلصدار المطبوع السادس لبيت فلسطين للشعر" الكناري الالجئ"للشاعر يحيى برزق 
  ٥/١/٢٠١٢قدس برس، 

  
   عاتقه مسؤولية الدفاع عن الثرى الفلسطينياألردن أخذ على:  األردنيرئيس الوزراء .٣٩

 قال رئيس الوزراء عون الخصاونة إن األردن ومنذ قيام دولته الحديثة أخذ على عاتقـه                :)بترا( - عمان
مسؤولية الدفاع عن الثرى الفلسطيني والمحافظة على الهوية العربية واإلسالمية لفلسطين، والذود عـن              

وأضاف خالل رعايته االحتفال     . فيها، رغم شح موارده وضعف إمكاناته      المقدسات اإلسالمية والمسيحية  
الذي أقامه نادي يرموك البقعة على مسرح األرينا في جامعة عمان األهلية مساء أمس بمناسبة الـذكرى                 

 النطالقة الثورة الفلسطينية المعاصرة أن األردن وانطالقاً من مسؤولياته الدينية والقوميـة فإنـه               ٤٧الـ
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 الثاني ما يزال يبذل أقصى وسعه من جهد لحماية المقدسات اإلسـالمية   عبد اهللا عناية خاصة من الملك     وب
ودان رئيس الـوزراء     .والمسيحية في القدس الشريف، وإعمار المسجد األقصى وقبة الصخرة المشرفة         

ية، أو إقامة المزيـد     اإلجراءات اإلسرائيلية في القدس الشريف سواء على صعيد المساس باآلثار اإلسالم          
من المستوطنات في المدينة مؤكدا أن األردن يرى في هذه اإلجراءات عائقاً كبيراً أمام تحقيق السالم في                 

  .المنطقة
٦/١/٢٠١٢، الغد، عمان  

  
  تحذر من أي أطروحات لتصفية القضية الفلسطينية على حساب األردن" مجابهة التطبيع" .٤٠

عليا لحماية الوطن ومجابهة التطبيع، من أي أطروحات من شأنها تصفية            حذرت اللجنة التنفيذية ال    :عمان
واستنكرت اللجنة في بيان صدر عنها أمس، سلسلة مـن           .القضية الفلسطينية على حساب الدولة األردنية     

التحركات والمعامالت التجارية مع الجانب اإلسرائيلي، بمـا فيهـا عقـد لقـاءات بـين اإلسـرائيليين                  
  .في عمان، واستمرار التبادل التجاري مع العدو الصهيونيوالفلسطينيين 

ورأت اللجنة في بيانها، أن احتضان األردن للجنة الرباعية والفلسطينيين واإلسرائيليين، يـشكل ضـربة               
قاسية للجهود الرامية للمصالحة الوطنية الفلسطينية، فيما طالبت الحكومة أال تكون طرفاً في مفاوضـات               

واعتبـرت أن اللقـاء      .قضية الفلسطينية، والتوصل إلى حلول علـى حـساب األردن         تستهدف تصفية ال  
التفاوضي، يشكل إخالال بالتزام السلطة الوطنية الفلسطينية بعدم العودة إلى طاولة المفاوضات، في ظـل               
استمرار االستيطان ومصادرة األراضي، ويجيء لتخفيف الحصار عن العدو الصهيوني، بسبب مواقفـه             

  .نية والعنصرية وتحديه للمجتمع الدوليالعدوا
وفي سياق متصل، استهجنت اللجنة زيارة وفد من التلفزيون األردني للضفة الغربية لمدة أسبوع، وبـث                

  .تقارير إخبارية تحسن صورة االحتالل الصهيوني
٦/١/٢٠١٢، الغد، عمان  

  
   بتهمة التعامل مع حماس شهرا٣٠ً تحكم بسجن أردني "إسرائيل" .٤١

 كشف الناطق اإلعالمي باسم اللجنة الوطنية لشؤون األسرى والمفقودين األردنيين           : غادة الشيخ  - عمان
فادي فرح، عن معلومات تفيد بإصدار محكمة إسرائيلية حكما بسجن المواطن األردني إياد أبو عرجـا،                

ـ      ارة األردنية فـي    وطالب فرح باتخاذ السف    .مع حركة حماس  " التعاون"ثالثين شهرا، على خلفية اتهامه ب
  .، للدفاع عن أبو عرجا واإلفراج عنه وعن جميع األسرى األردنيين"خطوات جدية"تل أبيب 

٦/١/٢٠١٢، الغد، عمان  
  
  ال خلفيات سياسية واألسباب شخصية:  توقف واضع عبوة صيداقوى األمن الداخلي اللبناني .٤٢

دا جنوب لبنان وتفكيكهـا، والحقـاً        اكتشاف عبوة ليل أول من أمس في محلة القدس في صي           ، تم بيروت
أوقف فرع المعلومات التابع لقوى األمن الداخلي واضعها وهو شاب فلسطيني من مخيم عـين الحلـوة                 

وأوضـح المـصدر أن     . يدعى خليل عبد الرزاق، وفق قول مصدر في قوى األمـن الـداخلي للحيـاة              
وراء األمر، وأنه وضـع العبـوة ألهـداف         االعترافات األولية لعبد الرزاق تفيد بأن ال خلفيات سياسية          

وأضاف المصدر أن البودرة المستخدمة في العبوة مصنوعة من مادة األلمنيوم وسـاعده             . شخصية بحتة 
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ـ            والمطلوب بموجب مذكرات    "خردق"في إعدادها العنصر في تنظيم فتح اإلسالم محمد الدوخي الملقب ب
بـه  آمبنى حجازي الذي وضعت المواد المتفجرة في مر       لحياة إلى أن    لمصادر أمنية   أفادت  و .توقيف عدة 

يقطنه الشيخ صهيب حبلي، وهو من أنصار إمام مسجد القدس الشيخ ماهر حمود الذي يقطن في المبنـى                 
  .المقابل أيضاً

  ٦/١/٢٠١٢، الحياة، لندن
  
   وتمسك بأمنها الفلسطينية تتحكم بالمخيماتأصوليةهناك عصابات : سامي الجميل .٤٣

هنـاك عـصابات    "نـه   أ الجامعة األميركية في بيروت،       محاضرة في  مس في أسامي الجميل    النائب   قال
، مشيرا الـى    "اصولية تتحكم بالمخيمات وتمسك بأمنها، والالجئ الفلسطيني أصبح رهينة لهذه العصابات          

 ".أيضا ليس لمصلحة المواطنين اللبنانيين فقط، بل الالجئين الفلسطينيين       "ان تجريد المخيمات من سالحها      
ووضع حواجز  "وذكّر بأن هناك اجماعا في لبنان على رفض التوطين، داعيا الى اإلفادة من هذا االجماع                

ورأى ان لبنان بلد صغير ال يحتمل هذا الحجـم مـن             ".في دستورنا وقوانيننا لئال يصير التوطين واقعا      
 وتستطيع ان تستوعبهم أكثر منا،      في وقت ان هناك بلدانا أخرى أكبر من لبنان وليست مكتظة          "الالجئين،  

تسهيل سفر الالجئـين الفلـسطينيين      "وحض الدولة اللبنانية على     ". اضافة الى انها بحاجة الى اليد العاملة      
 انسانا في الكيلومتر المربع الواحد، بينما في سوريا هناك          ٣٥٦، موضحا ان في لبنان      "للعمل في الخارج  

  ".أي دولة تتحمل الالجئين أكثر؟“: احد، سائال انسانا في الكيلومتر المربع الو٢١
٦/١/٢٠١٢، النهار، بيروت  

  
  اكتشاف صواريخ في بلدة لبنانية قريبة من الحدود مع فلسطين تابعة للجماعة اإلسالمية .٤٤

 على أربعة صـواريخ     ١٩/١٢/٢٠١١ في) قضاء حاصبيا (في بلدة الماري الجنوبية     لبناني  عثر مواطن   
 إلـى تحديـد      اللبنـاني  توصل محققو استخبارات الجيش   و. ملكها، كان يفلحها  غراد مطمورة في أرض ي    

نه رجل من بلدة القرعون البقاعية، طلب من أحد أبناء صـاحب األرض     حيث تبين أ  . صاحب الصواريخ 
ف صاحب الصواريخ واثنان من أبناء صاحب األرض، وبـدأت          يوقت وتم. تخبئة الصواريخ تحت التراب   

تمون إلى جهة قريبة من حزب اهللا، وأنهم مسؤولون عن إطالق الـصواريخ نحـو               حملة لتسوق بأنهم ين   
لكن التحقيقات مع الموقوفين أظهرت أن صاحب الصواريخ ينتمـي إلـى            . األراضي الفلسطينية المحتلة  

وخالل التحقيق معه، قال الموقوف إن هذه الصواريخ تعـود إلـى فتـرة العـدوان                . الجماعة اإلسالمية 
  .٢٠٠٦لى لبنان في تموز اإلسرائيلي ع

٦/١/٢٠١٢، ، بيروتاألخبار  
  
   من استمرار اعتداءاتها في المدينة المقدسة"إسرائيل"الجامعة العربية تحذر  .٤٥

 قطاع فلسطين واألراضي العربية المحتلة، من -حذرت األمانة العامة لجامعة الدول العربية : .)ا.ب.د(
ي استفزاز مشاعر المسلمين والمسيحيين في العالم من خالل  في غيها وإمعانها ف"إسرائيل"مغبة استمرار 

وقالت الجامعة في بيان تلقت وكالة  . المسيحية في مدينة القدس-اعتدائها على المقدسات اإلسالمية 
وأعلنت رفضها للمشاريع التي  .  تدين هذه اإلجراءات بشدةهااألنباء األلمانية نسخة منه يوم الخميس إن
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، واستنكرت ما "إسرائيل"ـطرفون في الكنيست باعتبار القدس عاصمة موحدة وأبدية لقدمها أعضاء مت
  . على القيام بإجراءات تصعيدية بحق المدينة المقدسة٢٠١٢أقدمت عليه إسرائيل منذ مطلع سنة 

  ٦/١/٢٠١٢، لندن، القدس العربي
  
  "إسرائيل"ـعاصمة لإيران تطلب عقد اجتماع طارئ للجنة القدس لبحث قرار الكنيست إعالنها  .٤٦

طلب وزير الخارجية اإليراني علي أكبر صالحي عقد اجتماع طارئ للجنة القدس التابعة  :.)آي.بي.يو(
لمنظمة المؤتمر اإلسالمي لمناقشة قرار الكنيست اإلسرائيلي بشأن جعل القدس المحتلة عاصمة 

إلى األمين العام للمنظمة أكمل الدين ن صالحي وجه رسالة أ اإلخبارية "العالم"وذكرت قناة . "إسرائيل"ـل
  .إحسان أوغلو، األربعاء طلب فيها عقد االجتماع

  ٦/١/٢٠١٢، لندن، القدس العربي
  
  "إسرائيل"ـ بشركة لالتصاالت للمحكمة بتهمة تمرير مكالمات لعاملينأربعة النيابة تحيل : مصر .٤٧

 "موبينيل" أربعة موظفين في شركة  النيابة أحالتإن قال مسؤول في النيابة العامة بمصر :القاهرة
  ."إسرائيل" المحكمة يوم الخميس بعد اتهامهم بتمرير مكالمات هاتفية خدمت مصالح إلىلالتصاالت 

  ٥/١/٢٠١٢وكالة رويترز، 
  
   للمرة الثانية خالل أسبوعية إسرائيلية وينشرون تفاصيل ائتمانمواقعهاكرز سعوديون يخترقون  .٤٨

 قرصان كمبيوتر إن يوم الخميس "إسرائيل" شركة لبطاقات االئتمان في ألكبرذي  قال المدير التنفي:القدس
 .األسبوع السارية للمرة الثانية هذا اإلسرائيلية من بطاقات االئتمان اآلالفمقره السعودية نشر تفاصيل 

 شركته إنوقال دوف كوتلر المدير التنفيذي لشركة اسراكارد وهي وحدة لبنك هابوعليم في بيان 
  .اآلن انه تم تعطيلها كلها ، وأضاف القرصانأوردها رقم لبطاقات ائتمان ٥٢٠٠ أصدرت
 عمر وعضو بفريق القرصنة أوكس القرصان الذي عرف نفسه بأنه أن إسرائيلية إعالم وسائل وأفادت

  . العديد من مواقع االنترنتإلى أيضاً انه تسلل وأضافت.  بطاقة ائتمانألف ١١ أرقامالسعودي نشر 
  ٤/١/٢٠١٢وكالة رويترز، 

  
  "محرقة غزة"مهرجان فني بالرباط في الذكرى الثالثة لـ .٤٩

" المبادرة الطالبية ضد التطبيع والعدوان"بتنسيق مع " المبادرة المغربية للدعم والنصرة" تنظم :الرباط
 اإلسرائيلي على  بمناسبة الذكرى الثالثة للعدوان فنياً، مهرجانا٨/١ًالمغربية الرباط يوم األحد العصمة ب

وسيتضمن الحفل  ".زهرة ربيع الحرية... فلسطين"قطاع غزة، والتي تصادف هذه األيام، تحت شعار 
  .معارض فنية حول القضية الفلسطينية

  ٥/١/٢٠١٢قدس برس، 
  
  موظفي السلطة الفلسطينيةدفع رواتب ب مليون يورو للمساهمة ٧,٤٧األوروبي يقدم االتحاد  .٥٠

خالل العام   حاد األوروبي التزامه بمواصلة دعم وتمويل احتياجات السلطة الفلسطينية        جدد االت  :حامد جاد 
الحالي، الفتا إلى أن االتحاد ساهم منذ مطلع الشهر الحالي بالتعاون مع اسبانيا وايرلنـدا ولوكـسمبورغ                 
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ون  مليون يورو لدعم احتياجات السلطة تجاه دفع رواتب ومخصصات التقاعد لـشهر كـان              ٧,٤٧بمبلغ  
وأوضح االتحاد األوروبي أن مساهمته المذكورة وجهت لصالح دفـع رواتـب             . الماضي ديسمبر/ األول

 ألف موظف حكومي ومتقاعد فلسطيني في الضفة الغربية وقطاع          ٨٥ومخصصات التقاعد لما يقرب من      
من المفوضية  غزة، منوها إلى أنه تم تسيير هذه المساهمة عبر آلية بيغاس األوروبية ممولة من قبل كل                 

 مليون يورو وحكومة ايرلندا بمليـون يـورو         ٢٠ مليون يورو وحكومة أسبانيا بـ       ٢,٢٦األوروبية بـ   
  .وحكومة لوكسمبورغ بنصف مليون يورو

  ٦/١/٢٠١٢، األيام، رام اهللا
  
   تفتتح مكتبها التمثيلي في فلسطينالعالميةمنظمة فور شباب  .٥١

 مكتبها التمثيلي في فلسطين، وأكـد ممثـل         ٥/١وم الخميس   افتتحت منظمة فور شباب العالمية، ي     : غزة
وقـال  . المنظمة ومدير مكتبها في فلسطين أشرف أبو دية، أن المنظمة تأسست من أجل الشباب الواعـد               

وفي فلسطين، فإن الشباب الصامد والـصابر       . الشباب بدأوا يؤثرون في صياغة الخارطة الجديدة ألمتهم       "
  ".والخبرة ما يجعله يقود السفينة إلى بر األمانوالمثابر يمتلك من الوعي 

وتنتـشر  . م بعد تسجيلها واعتمادها رسميا في بريطانيـا       ٢٠٠٩وتأسست منظمة فور شباب العالمية عام       
  . دولة في مختلف أرجاء المعمورة١٧اآلن في 

  ٥/١/٢٠١٢، المركز الفلسطيني لإلعالم
  
  الواليات المتحدة األمريكيةفزيونات  تل"إسرائيل" تجتاح هكذا":  تايمزأنجلسلوس " .٥٢

، هـذا الكيـان     "إسـرائيل "يكاد يخيل للمرء أحياناً أن        إنه    األميركية» لوس انجلس تايمز  «قالت صحيفة   
، هي مـن تـدير       للصحيفة والتوصيف» ثمانية ماليين نسمة  ) مستوطنيه(الصغير الذي ال يتجاوز عدد      «

دت ليل نهار إلى توثيق عالقاتها مع أميركا والترويج لثقافتها          اإلدارات األميركية المتعاقبة، فكيف إذا عم     
  العبرية هناك؟

في أحدث مساعيها، بدا وكأن إسرائيل تجتاح منازل األميركيين انطالقاً من شاشاتهم الصغيرة، مـستعينة              
صـبح  وهكـذا أ ... بشبكة منتجين تلفزيونيين، إلنتاج مسلسالت عبرية وقد تم تكييفها لتالئم األميـركيين           

مسلسالً أميركياً ناطقـاً باإلنكليزيـة يحمـل عنـوان          » أسرى الحرب «او  ) بالعبرية(» هاتوفيم«مسلسل  
  .ولو اغتصاباً لفلسطين» الوطن«او » هومالند«

مـن المـشاهدين    » قياسية«حقق المسلسل التشويقي، في موسمه األخير في كانون األول الماضي، نسبة            
  .خالل الفترة النهارية

األميركيـة بعـرض برنـامج      » ان بي سي  «وهكذا، بدأت شبكة    . ميركيون الطبق العبري إذاً   استساغ األ 
، استوردته أيضاً من إسرائيل، وفيه يـتم رمـي المـشارك            »من منكم ال يزال واقفاً؟    «مسابقات بعنوان   

  .الخاسر في حفرة في األرض
ن إسرائيل، تنتظر االنتهاء من    في طابور العروض األميركية، ال تزال هناك نحو ستة برامج استوردت م           
، الذي  »الحياة ليست كل شيء   «إنتاجها، بما يالئم األميركيين، بينها مسلسل كوميدي حول الطالق بعنوان           

، وسيعرض علـى قنـاة      »داني هوليوود «، ومسلسل موسيقي بعنوان     »سي بي اس  «سيعرض على قناة    
  .»ان بي سي«رض على قناة وسيع» ركائز الدخان«، ومسلسل إجرامي بعنوان »سي دبليو«
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، لكـن   »عالقة سياسية مع إسرائيل   «إلى أن للعديد من األميركيين اليهود       » لوس انجلس تايمز  «وأشارت  
 آالف  ٩الذي يربط إسرائيل بلوس انجلس، ولو ان المسافة التي تفصلهما تبلـغ             » خط الترفيه «ما سمته   

، ما يجعل مـن     » الصناعة التلفزيونية اإلسرائيلية   يعد تطوراً جديداً في عملية النضج التي تشهدها       «ميل،  
  .»المعروفة بسبب سياستها أرضية خصبة بالنسبة لهوليوود«إسرائيل 

ـ      » هاتوفيم«ونقلت الصحيفة عن صاحب برنامج       » هومالنـد «جدعون راف، الذي كان المنتج التنفيذي ل
قد تبدو غريبة، ولكن عنـدما      «التلفزيوني  قوله إن العالقة اإلسرائيلية األميركية الجديدة في مجال اإلنتاج          

  .»تمعن النظر تكتشف ان هناك أشياء كثيرة مشتركة بيننا، بينها كيفية سرد القصص
  ) بتصرف-» لوس انجلس تايمز«عن  (

 ٦/١/٢٠١٢، السفير، بيروت
  
   بليون دوالر الفائض التجاري الصيني١٦٠ .٥٣

 بليون دوالر ١٦٠ية، أن الفائض التجاري بلغ أعلنت وزارة التجارة الصين: الرحمن أياس  عبد-بكين
القيمة اإلجمالية «الرسمية، نقالً عن بيانات الوزارة أن » شينخوا«وذكرت وكالة . العام الماضي

حصة الفائض «وأفادت الوزارة، بأن . » تريليون دوالر العام الماضي٣,٦للصادرات والواردات بلغت 
  .»٢٠١٠ عام %٣,١ العام الماضي، من %٢التجاري من الناتج المحلي انخفضت إلى 

  ٦/١/٢٠١٢، الحياة، لندن
  
   لم تعد قادرة على خوض حروب العالمالواليات المتحدة: االندبندنت .٥٤

االندبندنت في واشنطن تتوسع الصحيفة في تغطية الخطة التي اعلنها الرئيس  صحيفة في تقرير لمراسل
  .االمريكي باراك اوباما لتقليص الجيش االمريكي

وبعد حربي العراق وافغانستان في العقد االول من القرن الحادي والعشرين، يقول اوباما ان بالده لن 
وتقضي الخطة الجديدة بتقليص القوات االمريكية بنحو  .تكون لديها الموارد لخوض حربين في آن واحد

  .قيادة الصيننصف مليون فرد وستركز على مكافحة االرهاب ومواجهة تحديات صاعدة في اسيا ب
لحظة "ويضيف ان بالده تواجه االن " نطوي صفحة عقد من الحروب: "وتنقل الصحيفة قول اوباما

وان كان اوباما اكد لالصدقاء واالعداء ان الواليات المتحدة ستحتفظ بقوة تضمن لها تفوقها على  ".انتقالية
 الف ٨٠مريكي في اوروبا وقوامه وتقول الصحيفة ان خفض القوات سيعني تقليل الوجود اال .منافسيها

  .فرد
ويعني التحول في االستراتيجية االمريكية بالتركيز على اسيا مواجهة صعود الصين كقوة عظمى 

  .عسكرية محتملة، وبالتالي تراجع التركيز االمريكي على اوروبا والشرق االوسط
  .جية العسكرية هو سبب ماليوتشير الصحيفة الى ان احد اسباب خطة خفض القوات وتعديل االستراتي

 مليار دوالر تفوق ٦٦٢ المقررة بنحو ٢٠١٣المقترحة لعام ) البنتاغون(فميزانية وزارة الدفاع االمريكية 
  . دول في العالم تلي الواليات المتحدة كقوى عسكرية١٠الميزانيات الدفاعية الكبر 

ز الميزانية وعبء الديون ال يمكن تحمل وفي وقت يعاني فيه االقتصاد االمريكي من التباطؤ وزيادة عج
  .زيادة االنفاق العسكري

  ٦/١/٢٠١٢، )بي بي سي(هيئة اإلذاعة البريطانية 
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   من يناير"٢٦"لـفي الطريق  .٥٥

  عريب الرنتاوي
في عمان، بـين    ” للمفاوضات االستكشافية “في األنباء، أن األسبوع المقبل سيشهد انعقاد االجتماع الثاني          

سحق مولكو، تحت الرعاية األردنية وبحضور وفود الرباعية الدوليـة، حيـث مـن              صائب عريقات وإ  
المقرر أن يعود الجانب اإلسرائيلي بتصورات مكتوبة لوجهة النظر اإلسرائيلية في ملفي األمن والحدود،              
 بعد أن كان تلقى وجهة النظر الفلسطينية حول هذين الملفين، في الجولة األولى لهذه المفاوضـات التـي                 

  .انعقدت في عمان األسبوع الجاري
 على الجانب الفلسطيني، الـذي عـاد        - ال لبس فيه     –بحسابات الربح والخسارة، سجلت إسرائيل فوزاً       

لمائدة المفاوضات دون وقف لالستيطان أو التـزام إسـرائيلي معلـن بمرجعيـة خـط الرابـع مـن                    
ات ثالث من الفتـور والنفـور، وحظيـت          اإلسرائيلية بعد سنو   -انفرجت العالقات األردنية    ...حزيران

أما الجانب الفلسطيني، فقـد     ... إسرائيل ببعض اإلشادات الدولية التي افتقرت إليها خالل الفترة الماضية         
عاد ليواجه تحديات االنقسام الداخلي من جديد، فيما صدقية السلطة ومكانتها، تعرضت لواحد مـن أهـم                 

  .اختباراتها
ارك ما يمكن تداركه، إن نجح الجانب الفلسطيني في ضرب عصفورين بحجـر             لكن ما زال باإلمكان، تد    

ان من جهة، وعدم السماح بترك حبل المفاوضات العبثيـة               ...واحدعدم المقامرة بتأزيم العالقات مع عم
في هذا السياق، نفهم أن يكون السادس والعشرون أو نهايـة الـشهر             ...ممتداً على الغارب من جهة ثانية     

، على أن نفرغ بعـدها إلنفـاذ أجنـدة المـصالحة الوطنيـة              ”الفرصة/ المهلة“ هي خاتمة هذه     الجاري،
  .الفلسطينية، من دون إبطاء أو تباطؤ

في هذا السياق فقط، نأمل أن تكون تصريحات الناطق باسم الفلسطينية قد اندرجت، حين تحـدث عـن                  
سياسة المهل واألوقـات    “ذلك أن   ...جارياجتماعات مستمرة مع الجانب اإلسرائيلي حتى نهاية الشهر ال        

إن تعدت هذا التاريخ، تكون السلطة الفلسطينية قد وقعت في فـخ االسـتدراج اإلسـرائيلي،                ” المستقطعة
كل ما طالبت به، وبددت ما راكمته خالل األشهر الفائتة من رصيد ومكانة، وتكـون              ” لحست“وتكون قد   

  .لمصالحةقد قامرت بما أنجزته على مسار الوحدة وا
سـيعود  ...مولكو بإجابات إسرائيلية واضحة ومحددة، سيعود بأنصاف وأرباع إجابات        ” الخواجا“لن يعود   

بأوراق ومواقف شفهية، محملة باألسئلة والتساؤالت وعالمات التعجب واالستفهام، التي يـستجوب كـل              
ائيلي من قبل، وهذا ديدنه من      هذا دأب المفاوض اإلسر   ... واحد منها أشهراً من المفاوضات والمماطالت     

  .بعد، وكلما منح فرصة طالب بالمزيد منها
ليست لدى إسرائيل أجوبة محددة عن السؤالين الفلسطينيين األساسين، أو باألحرى لديها أجوبة من النوع               

االستيطان سيستمر، وليس في إسرائيل قوة قادرة على منعه أو          ...الذي ال تحب أن تعلن عنه بكل صلف       
وخط الرابع من حزيران، أزيل عن الخرائط اإلسرائيلية منذ زمن بعيد بحيث أن             ... عن كبح جماحة   حتى

إسـرائيل هـي   ” حبل نجاة “ولهذا فإن   ...المفاوض اإلسرائيلي لم يعد يقوى على تذكّر خطوطه وتعرجاته        
  .المماطلة، وال شيء غيرها

الحريـدين  “ التغـول الـذي يمارسـه       من يقرأ صحف إسرائيل وتقارير مراكزها البحثية، يذهل لحجـم         
من ابتزاز وهيمنة على مؤسـسات صـنع الـسياسة          ” اليمين المتطرف ”و” لوبي االستيطان ”و” القوميون



  

  

 
 

  

            ٢٤ص                                     ٢٣٧٢:                العدد٦/١/٢٠١٢الجمعة  :التاريخ

هؤالء هم أصحاب اليد العليا اليوم في إسرائيل، هؤالء هم الذين يفرضـون             ...والقرار في دولة االحتالل   
 هؤالء هم الذي نجحوا في فرض تصوراتهم على كاديما          أجندة العمل العام والسياسة العامة في إسرائيل،      

خارج الخريطة الـسياسة والحزبيـة      ” ميريتس”كله، في نفي حزب العمل و     ” الفضل“والليكود، وكان لهم    
  .اإلسرائيلية، أو في أضيق هوامشها على أحسن تقدير

ية لتدوير الزوايا وتجـسير     من ناحية األردن، لقد فعلت السلطة ما بوسعها لتفادي إحباط المحاولة األردن           
لكن السلطة لن تستطيع دون أن تقامر بـأعمق مـصالحها، تحـت ضـغط هـذا االعتبـار                   ...الفجوات
األردني، الذي يتعين عليه، إن هو أراد أن يواصل مهمته هذه،           ” الوسيط“الكرة ستكون في ملعب     ...وحده

يطان ومرجعية الرابع من حزيران، فهل    أن يقنع الجانب اإلسرائيلي أو أن يضغط عليه، لقبول وقف االست          
لدى الدبلوماسية األردنية، غير النوايا الحسنة، ما يمكن أن تستخدمه من أوراق إلقناع الجانب اإلسرائيلي               

إن هذه األسئلة يجب أن تكون في قلب دائـرة الجـدل            ...على الجنوح لخيار السالم والوفاء باستحقاقاته؟     
، ”غرف التفـاوض المغلقـة    “ي فلسطين، فالمسألة لم تعد من اختصاص        الوطني العام، في األردن كما ف     

  .المسألة تتصل بأعمق وأهم المصالح االستراتيجية والوطنية العليا لكال الشعبين والبلدين
هـذا أمـر    ... يناير الجاري  ٢٦ال ينبغي أن يطرأ جديد على مواقف الرئيس محمود عباس من استحقاق             

جانب الفلسطيني منح مبادرة ربع الساعة األخير، أزيد من شـهر الختبـار             يكفي أن ال  ...فوق كل اعتبار  
وال أحسب أن ثمة منطقة وسطى بين هذا وذاك، فالمنطقة الرماديـة بـين              ...حظوظها بالفشل أو النجاح   

النجاح والفشل، كفيلة بأن تبتلع السلطة والرئاسة والمصالحة، وأن تدفن حتى إشعار آخر، محاوالت بناء               
جية فلسطينية بديلة، الستراتيجية اختبرت أزيد من عشرين عاماً، وكان حـصادها مريـراً، بـل                استراتي

  .ومريراً جداً
  ٦/١/٢٠١٢، الدستور، عمان

  
  " اآلبارتايددولة... ""إسرائيل" .٥٦

  أسعد عبد الرحمن. د
يزمونـد  د"اإلسرائيلية، قال كبير أساقفة جنوب إفريقيـا الـسابق          " هآرتس"في مقابلة خاصة مع صحيفة      

إن الدرس الذي كان يجب أن تتعلمه إسرائيل من المحرقة هو           "، الحاصل على جائزة نوبل للسالم،       "توتو
أنها لن تحصل على األمن بواسطة األسوار والبنادق، وأن الفلسطينيين يدفعون ثمن المحرقة التي ارتكبها               

فباإلضافة . آلبارتايد في جنوب أفريقيا   ممارسات االحتالل اإلسرائيلي أسوأ من نظام ا      "، مؤكداً أن    "الغرب
الحـواجز  : "وأضاف توتو ". إلى االحتالل العسكري المباشر، هناك االستعمار االستيطاني على األرض        

العسكرية اإلسرائيلية تذكرني بفترة اآلبارتايد، إال أنه لم يكن في جنوب أفريقيا عقاب جماعي، كما لم يتم                 
  ".لعائلة مشتبه باإلرهابهدم بيوت بذريعة أن أحد أبناء ا

وفي ظل الممارسات اإلسرائيلية، الرسمية وغير الرسمية، على األرض، تم إعالمياً، في اآلونة األخيرة،              
تظهير حقيقة أن اإلدارة المدنية اإلسرائيلية تصدر أنواعاً مختلفة من التصاريح التي تسمح للفلـسطينيين               

يل أو خارج إسرائيل، تزيد أعدادها وأنواعها على مئة نوع من           بالتنقل بين الضفة الغربية المحتلة وإسرائ     
أن التصاريح األكثر شيوعاً هي تلك التي تسمح للفلسطينيين بالعمل          " هآرتس"وذكرت صحيفة   ! التصاريح

المقامة في الضفة على مدى عقود من الزمن، ومع ذلـك           ) المستعمرات(في إسرائيل أو في المستوطنات      
تـصاريح  : "أما األنواع المـذكورة فمنهـا مـثالً       ". ق نظام تصاريح بيروقراطياً قاتالً    هذا النظام خل  "فإن  
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منفصلة للمصلين الذين يحضرون صالة الجمعة في الحرم القدسي الشريف في القـدس ورجـال الـدين     
أما التصاريح الطبية فهي تختلف بـين األطبـاء         . العاملين في الموقع، ولرجال دين من موظفي الكنيسة       

كما أن هناك   . قي سيارات اإلسعاف، وبين موظفي الطوارئ الطبية والطاقم الطبي في منطقة التماس           وسائ
تصريحاً لمرافقة المريض في سيارة إسعاف، وتصاريح منفصلة للسفر لحضور حفل زفاف في الضفة أو               

و عقد جلسة   السفر إلى حفل زفاف في إسرائيل، وأيضاً للذهاب إلى إسرائيل لحضور جنازة، لقاء عمل، أ              
كذلك ثمة تصاريح مختلفة خاصة بالجدار الفاصل، فمثالً هناك تـصاريح للمـزارعين             . استماع للمحكمة 

وهكذا، على سبيل المثال، هناك تصريح لمزارع في منطقة التماس، وينبغي عـدم             . للوصول إلى حقولهم  
  ".الخلط مع تصريح لمزارع دائم في منطقة التماس

مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية، والوكاالت الدولية العاملـة فـي            ووفقاً لتقرير صادر عن     
 في المئة من أيام عمل الفلسطينيين يضيعونها وهم ينتظرون تصاريح مـن            ٢٠ما يقدر بنحو    "الضفة فإن   

تخدم يـس " الشاباك"فإن جهاز   " حاجز ووتش "ووفقاً لمنظمة مراقبة    ". اإلدارة المدنية وانتظار عملية الفرز    
، "ألسباب أمنيـة  "نظام التصاريح لتجنيد المخبرين من خالل السماح للفلسطينيين الذين يتم رفض طلباتهم             

لمقايضتهم وربط الحصول على تصريح بتقـديم       " الشاباك"وغالباً ما تتم دعوة هؤالء الفلسطينيين لمقابلة        
  .معلومات

العنصري في جنوب أفريقيا قبـل زوالـه عـام          النظام الفاشي اإلسرائيلي ال يقل قمعاً عن نظام الفصل          
، بل يتجاوزه قمعاً وفتكاً إلى درجة أن مخزونه فاض فشمل إسـرائيليين يهـوداً، إضـافة إلـى                   ١٩٩٤

فسلسلة التشريعات الجديدة التي سنتها حكومـة اليمـين المتطـرف           "! ٤٨فلسطينيي"استهدافه بشكل أكبر    
ام في إسرائيل، وتحديداً تلك المتعلقة بتقييد حرية الصحافة         برئاسة نتنياهو، أحدثت عاصفة من الجدل الع      

واستهداف القضاء من خالل سن طريقة جديدة لتعيين قضاة المحكمة العليا، عالوة على قـانون تمويـل                 
منظمات حقوق اإلنسان اإلسرائيلية، ومشروع قرار يحد من إمكانية تقديم هـذه المنظمـات التماسـات                

حكومة نتنياهو تزيل العقبات التـي تعتـرض        "في مقال بعنوان    " عاموس شوكان "ويقول  . للمحكمة العليا 
حملة حكومة نتنياهو التي تستهدف ركائز الديمقراطية اإلسـرائيلية، والتـي           "، إن   "إنشاء نظام اآلبارتايد  

ترجمت بسلسلة مشاريع قوانين استهدفت الصحافة والقضاء ومنظمات حقوق اإلنسان، ما هي إال محاولة              
إن السياسة التي يتبناها نتنيـاهو تعتبـر أن         . زالة العقبات األخيرة التي تعترض طريق نظام اآلبارتايد       إل

الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة هم أقل من رعايا يتوجب فعل كل ما يمكن من أجل دفعهـم                   
ات أخـرى، وهـذا     إلى الرحيل والتعاطي مع من يتبقى منهم كمن ال حقوق لهم على األرض وأية مقدر              

هدف يتطلب إزالة كل العثرات التي قد تعوق تطبيق نظام اآلبارتايد؛ وعلى رأسها الصحافة والمحكمـة                
استراتيجية نتنياهو هي استخدام القبضة الحديدية ضد       : "وأضاف الكاتب ". العليا ومنظمات حقوق اإلنسان   

 ينبغي اتباع سياسة تشجع على الهـرب أو         الفلسطينيين المتبقين في هذه األراضي، والذين لم يطردوا، إذ        
تؤدي إلى الطرد، سياسة تسلب الحقوق وتحول الذين يبقون في هذه األراضي إلى أناس ال يبـالي أحـد                   

مواطنون ال يصلون حتى إلى الدرجة الثانية، أناس مثل الالجئين الفلسطينيين عقـب حـرب               . بمصيرهم
".  يتحولون إلى الجئين ينبغي تحويلهم إلـى غـائبين         ، بل يحبذ أن يصبحوا الجئين مثلهم ومن ال        ١٩٤٨
التشريعات األخيرة محاولة لقمع المعارضة والنقـد ضـد نظـام اآلبارتايـد          : "مقاله قائالً " شوكان"وختم  

وقوننته حتى لو تم ذلك بطريقة غير قانونية وغير شرعية، إذ المطلوب هـو تحويـل العمليـات غيـر                    
وفي هذا الـسياق تنـدرج حملـة        .  سواء بتغيير القوانين أو تغيير تفسيرها      القانونية إلى عمليات قانونية،   
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التشريعات التي تستهدف وتترافق مع هجوم منقطع النظير على المحكمة العليا وعلى منظمـات حقـوق                
  ".اإلنسان وعلى الصحافة، باعتبارها ركائز تحول دون إنشاء نظام اآلبارتايد بكامل مواصفاته

ـ       لقد وصل اآلبارتاي   ـ   ٤٨د إلى كل مكان، سواء في فلسطين ال فعلى سبيل المثـال إن     . ٦٧ أو فلسطين ال
وهنـاك  . كان للمستوطنين اليهود في األراضي المحتلة طريق، فعلى الفلسطينيين استخدام طرق أخـرى            

وال يصدر عن المحكمة العليا في إسرائيل أي        . نظامان قضائيان أحدهما للمستوطنين واآلخر للفلسطينيين     
شكيك في مبررات اإلجراءات األمنية العسكرية المتخذة ضد الفلسطينيين تحت ذرائع أمنية، فيما يخضع              ت

ومن مظـاهر اآلبارتايـد أيـضاً       . الفلسطينيون لمحاكمات عسكرية وأحكام عرفية بموافقة جهاز القضاء       
 وانتهـاك حـق   ، وجدار الفصل العنصري، ومصادرة المزيد من األراضي،     )الترانسفير(سياسة الترحيل   

  .التنقل
وختاماً، يضاف إلى كل أشكال اآلبارتايد السابقة، مقارفات يومية قوامها القهر واالضـطهاد كالتعـذيب               

، "توتـو "وغيرها من الممارسات التي تؤكد مقولـة        ... والعزل في الزنازين، واالحتفاظ بجثث المتوفين     
أو حاولت معهـا    -ري استيطاني، مهما حاولت     والتي جوهرها أن إسرائيل دولة آبارتايد احتاللي استعما       

  . تجميل وجهها العنصري القبيح-قوى الغرب المتصهين
  ٦/١/٢٠١٢، االتحاد، ابوظبي

  
  ! تنبؤات سوداوية-"٢٠١٢-إسرائيل" .٥٧

  نواف الزرو
كعادتهم في نهاية كل عام وفي مطلع كل عام جديد يتصدى نخبـة مـن كبـار المثقفـين والمفكـرين                     

اسيين اإلسرائيلييين لمستقبل الدولة الصهيونية، فيطلقون التحليالت والتنبؤات المختلفة،         والعسكريين والسي 
" إسرائيل"وفي هذه المرة، وعلى خالف التنبؤات على مدى األعوام السابقة التي صبت في صالح مستقبل                

كامـل، بينمـا    كانـت سـلبية بال  ٢٠١١ورخائها وإنجازاتها اإلستراتيجية، فإن تقديراتهم للعام المنصرم       
تنبؤاتهم للعام القادم جاءت قاتمة مظلمة سوداوية، ذهب بعضهم في إطارها للحديث عـن تفكـك وزوال                 

  ".إسرائيل"
 تغييرات دراماتيكية وفق تقرير     ٢٠١١فلم يتوقع اإلسرائيليون في أحلك توقعاتهم سوداوية أن يحمل عام           

ـ     كان ع  ٢٠١١إن العام   "وجاء فيه   " الجزيرة نت "نشر على    ، "إسرائيل"ام الضربات اإلستراتيجية بالنسبة ل
 يناير بأهم حليف للواليات المتحدة وإسـرائيل        ٢٥ففي مصر كانت الضربة القاسمة، حيث أطاحت ثورة         

وتنصب الجهود األمريكية واإلسرائيلية مؤخرا من أجل الحفاظ على معاهدة الـسالم            . في الشرق األوسط  
فلسطيني لألمم المتحدة وطرح مشروع الدولـة الفلـسطينية علـى           مع مصر، وفلسطينيا شكل التوجه ال     

أجندتها ضربة أخرى نظرا ألبعادها القانونية واألخالقية، بينما شكلت المـصالحة الفلـسطينية الـضربة               
الموجعة لهم، إذ وصلت قيادة الفصائل الفلسطينية إلى استنتاج بأن المصالحة أصبحت ملحة وضـرورية               

وتتحدث المصادر اإلسرائيلية عن تراجـع مكانـة الواليـات المتحـدة             .ي العالم على وقع المستجدات ف   
وهيمنتها عالميا بعد االنتكاسات التي منيت بها في العراق وأفغانستان، كعامل آخر أسهم في رفع منسوب                

سيما في  القلق اإلسرائيلي، بينما ظهر عامل آخر يقلق إسرائيل وهو تزايد االنتقادات لسياساتها عالميا، ال               
أوروبا، حيث تعرضت إلدانة أوروبية جراء نشاطاتها االستيطانية، وما زاد الطين بلة هو وثيقة أوروبية               
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تنتقد التمييز الذي يعاني منه فلسطينيو الداخل، وتشير الوثيقة إلى أن أوروبا باتت مدركة أكثـر لحقيقـة                  
  ".يةإسرائيل، لكن هذا اإلدراك ال زال بعيدا عن اتخاذ مواقف عمل

ربما ألول مرة في تاريخها تتحدث القيادات اإلسرائيلية عن تحوالت إستراتيجية معادية تشكل تهديـدات               
أن "- ٢٨/١٢/٢٠١١، فرئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو، يعلن األربعاء         "إسرائيل"حقيقية لوجود 

غييرات السياسية في مصر والعراق     التبدالت اإلستراتيجية التي تشهدها منطقة الشرق األوسط وخاصة الت        
إن حكومته ستتخذ قريبا قـرارت تقـضي بتخـصيص    "، مضيفا "تهدد إسرائيل وتضاعف المخاطر عليه   

ميزانيات أكبر لألمن والجيش، وذلك من أجل مواجهة التحديات اإلستراتيجية الجديدة ومتغيرات الخارطة             
األنظمة الجديدة، وما أسماه الواقع الغامض فـي        " من   ، وحذر نتنياهو  "السياسية المرتقبة في العالم العربي    

أن االوضاع الجديدة التي تتبلور في العراق قد تخلق تحديات جديدة لم تتعامـل   "، واعتبر   "مصر والعراق 
أن الواقع  "بينما يتحدث قائد أركان الجيش اإلسرائيلي بيني غينتس عن           ".  سنوات ١٠معها إسرائيل منذ    
أن ما يسمى بالربيع العربي هو ليس ربيعا بـل          : "، مضيفا ٦٧د إسرائيل إلى أيام ال      اإلقليمي الجديد يعي  

دخول ما أسماها بالعوامل اإلسالمية الراديكالية بين الفجوات الناشئة         "، معربا عن تخوفه من      "هزة إقليمية 
 ٣٠/١٢/٢٠١١-في الشرق األوسط، عوضا عن إقامة أنظمة ديمقراطية في المنطقة وهو أمر مثير للقلق             

-."  
ويبدو أن تقدير غينتس في محله، فقد كان البروفيسور اليهودي المعروف يشعياهو ليبوفيتش الذي اعتبر               

، ١٩٦٧قال مرة في اليوم السابع، الالحق لسادس أيام تلك حرب حزيران            " إسرائيل"أول المتنبئين بنهاية    
  ". ستبدأ نهاية إسرائيل إذا لم تستيقظ"

ليس فقط لم تستيقظ، بل ذهبت أبعد وأبعد فـي مـشروعها االحتاللـي              " إسرائيل "والحقيقة الصارخة أن  
االستعماري، فتداعيات احتاللها فاقمت أزمة وجودها، وأخذت تعيد الصراع إلى بداياته، فاليوم وبعد نحو              
خمسة وأربعين عاما على العدوان واالحتالل يأتي الشاعر اإلسرائيلي المعـروف ناتـان زاخ، ليرسـم                

تآكل الهوية المشتركة وتحولها إلى حطـام سـيحتاج         "رة قاتمة لواقع ومستقبل إسرائيل، مشيرا إلى        صو
إعادة جمعه إلى مئات السنين األمر الذي يضع عالمات سؤال كبيرة حول مستقبل هذه الدولـة، ويقـول                  

 ترجمـت   عاما، الشاعر والمحرر والمترجم والناقد الحاصل على جائزة إسـرائيل والـذي            ) ٨١( زاخ  
 العبرية، إنه يـرى مـصيبة       - ٣١/١٢/٢٠١١": معاريف"أعماله إلى عدة لغات في مقابلة مع صحيفة         

تالحق األخرى، تبدأ من إيران والنزاع الفلسطيني اإلسرائيلي وال تنتهي في الداخل بـشوارع مـشتعلة                
ى إسرائيل، شعب تجمع    أن هذا الشيء الذي يدع    "باألزمة االجتماعية االقتصادية وإقصاء النساء، مضيفا       

من دول مختلفة، أصحاب لغات مختلفة، ثقافات مختلفة وقيم وعادات مختلفة ال يمكـن توحيـدها تحـت          
ضغط عدو خارجي، إذا كان ذلك أحمدي نجاد أو العالم العربي الذاهب باتجاه اإلسالم، وكان من الغبـاء                  

  ".ارك، هذا عبثاالعتقاد أن مجتمعا عسكريا من جهة يمكنه أن يدار مثل الدنم
إنه غياب األساسات المشتركة، فالـدين وذكـرى صـهيون          "وردا على سؤال ماهو أكثر ما يقلقه يقول،         

نجـح فـي بلـورة شخـصية        " التي ساعدتنا على الصمود كشعب واحد     "وحائط المبكى وسائر الرموز،     
ألسـس المـشتركة تتهـدم      أن ا "، مؤكدا   "ال يوجد لدينا شيء منها    "اليهودي أمام المسيحية، كلها اختفت و     

الواحدة تلو األخرى، فحتى الجيش الذي اعتبر أكثر قاعدة موحدة يتشظى، مثل غيره مـن المـشتركات                 
وقال زاخ في خاتمة قراءته لمستقبل إسرائيل       ". األخرى والمجتمع اإلسرائيلي يتحول إلى شظايا متكسرة      

مجموعات ملوثة بالحقد والكراهية والمجتمع     ال يعتقد أن إسرائيل ستصمد طويال، فالشعب منقسم إلى          "إنه  
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يتحطم إلى شظايا، يطلب منها التوحد أمام عدو خارجي، ولكن كيف يمكن توحيد الشظايا، والناس توقفت                
  ". عن القول أنا إسرائيلي بل تقول أنا أسكن في إسرائيل

، ما كان سبقه    "اسرائيل"ـيعزز البروفيسور زاخ في تشريحه المجتمع اإلسرائيلي والتنبؤ بمستقبل مظلم ل          
، ومن اإلستراتيجيين الذين يتحدثون عن تحديات وتهديـدات         "إسرائيل"إليه عدد كبير من المتنبئين بزوال       

إستراتيجية حقيقية تواجه الوجود اإلسرائيلي في ضوء الثورات والحراكات الشعبية العربيـة، غيـر أن               
باالستعدادات والسياسات العربيـة فـي مواجهـة        زمن هذا المصير الصهيوني يبقى رهنا إلى حد كبير          

  .المشروع الصهيوني
  ٤/١/٢٠١٢، وكالة سما اإلخبارية

  
   في الشرق االوسطاألخيرنهاية المالذ  .٥٨

  جدعون ليفي
من تل ابيب ممتلئـة     " الخطوط التركية "كانت رحلة   . لفظ شريط الحقائب في مطار أتاتورك حقيبتين فقط       

ما تزال شركة الطيران التركية تخدم االسرائيليين لكن فـي          .  اسطنبول تماما لكن هبط مسافران فقط في     
  .فهم يقاطعون تركيا التي كانت محط أهوائهم حتى المدة االخيرة ويخافون منها. رحالت بينية فقط

 ان المتضررين الرئيسين هم االسرائيليون، فالستار ينزل على آخر غاية مفتوحة أمامهم فـي الـشرق                
صبحت خطيرة وصارت سواحل سيناء مقابر للفنادق واألحالم كما وصفها هذا االسبوع            فمصر أ . االوسط

فنحن معزولـون فـي المنطقـة       : عدنا الى نقطة البداية   . هنا أدار بريمور، وال أحد يتحدث عن االردن       
لن يلتقي اسرائيلي بعد مع عرب أو       . ومنطوون على أنفسنا وخائفون ومعادون ومستكبرون ومتحصنون      

االصـوليين واالسـالميين    : ن ولن يتغذى سوى على التخييالت المشوهة فـي وسـائل االعـالم            مسلمي
  . جميعا–واالرهابيين والمهددين والمخيفين والعنيفين وكارهي اسرائيل 

فاذا كنا قد خسرنا مصر ال بذنب منا فقط فان الكف عـن             .  يصعب ان نبالغ في عظم الضرر والخسارة      
ويصعب ان نفهم كيف تخسر اسرائيل تركيا، ويـصعب ان نفهـم   . ذي ال فخر فيهتركيا هو فعل أيدينا ال   

والمخـربين لمكانـة    " الكرامة الوطنيـة  "كيف يغفر االسرائيليون ذلك لساستها وجنراالتها الباحثين عن         
اسرائيل الذين دهوروا العالقات بهذه القوة االقليمية الصاعدة اآلسرة الى حضيض خطير بسبب ال شيء               

  .باتقري
هل نريد حقا ان نعيش في عزلة غير براقة جدا ومهددة في المنطقة؟             .  ما يزال الباب الى تركيا مفتوحا     

هل نستمتع حقا في ان نعود لنصبح قلعة مغلقة غريبة عما يحيط بها؟ أال نفهم ان هذه القلعة االسـرائيلية                    
  .قة؟لن تستطيع ان تعيش الى األبد بسيفها من غير ان تُقبل في المنط

، التي ترسو مثل نصب تـذكاري       "مافي مرمرة " زار اسماعيل هنية هذا االسبوع أمام عدسات التصوير         
 كشاهد على قتل عبثي لمواطنين أتراك لم تتفضل اسرائيل بحماقتها واستكبارها            –على شاطيء البوسفور    

ن للسجائر والـسوالر     مواطنا مهربي  ٣٥وقد قتل جيش تركيا ايضا في االسبوع الماضي         . باالعتذار عنه 
لكن قادة تركيا سارعوا الى االعتـذار عـن         . من االكراد يركبون حميرا بعد ان ظن أنهم مهربو سالح         

المجزرة قرب الحدود مع العراق والى عرض تعويضات لعائالت الضحايا، وقد عينت تركيا ايضا محققا               
س هنا هائجة من المذبحة، وقد تناولتهـا        خاصا من قبل النيابة العامة لبيان ظروف القتل، وما تزال النفو          
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الصحف في انتقاد وبصورة دائمة، وظهرت صورة االصدقاء الذين يبكون على الفتى القتيـل نيـوزات                
  .آنجو الذي قتل شقيقه ايضا بالقصف، وهم يحجون الى قبره، في الصفحات االولى

:  المركـز  –فة اليـسار    ، وهي صـحي   "رابيكال" كتب صاحب العمود الصحفي أحمد إنسل في صحيفة         
وكان في اسطنبول من قالوا هذا االسبوع ان هناك فرقا بـين  ". المذبحة هي المذبحة حتى لو وقعت خطأ   "

فاالسرائيليون علموا أنهم يقتلون مـدنيين، أمـا الطيـارون          : وبين قتل مهربي السجائر   " مرمرة"أحداث  
  .األتراك فاعتقدوا خطأ أنهم يقتلون ارهابيين

، "مرمـرة "االمر، كان يجب على اسرائيل ان تسلك سلوك تركيا وتعتذر منذ زمن بسبب قتلى   مهما يكن   
وما يزال غير متأخر ان تفعل ذلك، فالبديل اسوأ كثيرا بالنسبة السرائيل وهو ان تخسر تركيا، حليفتهـا                  

ـ     . االخيرة في المنطقة، وهي قوة اقتصادية وسياسية صاعدة        شرت هـذا   ان المعطيات االقتصادية التي ن
 مليـار   ٣٦ سلعا بمبلـغ     ٢٠٠٢فالدولة التي صدرت في سنة      : االسبوع قبيل نهاية السنة تقول كل شيء      

 فـي   ٨ مليار دوالر وسجلت نموا مذهال بلغ نحوا من          ١٣٥دوالر، صدرت في السنة الماضي بنحو من        
 ما تزال في قائمة الـدول       ونقول بالمناسبة ان اسرائيل   . المائة في الوقت الذي تنهار فيه اوروبا المجاورة       

  .، وهذه عالمة على انه ربما لم يفسد كل شيء٢٠١١العشرين التي ارتفع التصدير اليها في سنة 
 ان اسطنبول مدهشة وآسرة اآلن كما كانت دائما، فالسوق الكبيرة تضج بالناس حتى من غير السياح من                 

اللبن واالجبان والحلويات لذيـذة بـصورة       اسرائيل، وأرغفة السمك على البوسفور والشاورما التركية و       
ال يجوز ان تُتـرك     . عجيبة، والنظام هنا يبرهن على انه يوجد شيء اسمه االسالم المعتدل والديمقراطي           

العالقات بهذه الدولة وهي مالذ اسرائيل األخير في المنطقة في أيدي قلـة مـن الـساسة االسـرائيليين                   
  .المؤمنين بالقوة والصلفين

  ٥/١/٢٠١٢هآرتس 
 ٥/١/٢٠١٢، وكالة سما اإلخبارية

  
 :كاريكاتير .٥٩

  

    
  ٥/١/٢٠١٢، الوطن أون الين


