
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
   

  
  

    
  
  

  
  
  
  
  

   عن غزةرفعت الحصارالعربية  اتالثوروالمفاوضات فشلت والمقاومة الطريق األوحد للقدس : هنية
  القطاع تنفي منع وفد فتحاوي من دخول وزارة الداخلية في غزةفتح تؤكد و

  "إسرائيل" بشأن معاهدة السالم مع  للواليات المتحدة ينفون تقديم ضمانات"اإلخوان: "مصر
  غزةقطاع الجيش االسرائيلي يعلن إتمام استعداداته لعملية عسكرية محتملة في 

   دونم على األقل من قرية إبطن في الجليل ٣٢٠مخطط إسرائيلي يصادر 

عقب لقائه أمين عام الجامعـة
: مـشعل بالقـاهرة   .. العربية

  "فاشل"طريق المفاوضات 
 ٤ص... 

  ٢٣٧٣  ٧/١/٢٠١٢السبت 



  

  

 
 

  

            ٢ص                                     ٢٣٧٣:                العدد٧/١/٢٠١٢السبت  :التاريخ

    :السلطة
 ٥   عن غزةرفعت الحصارالعربية  اتالثوروالمفاوضات فشلت والمقاومة الطريق األوحد للقدس : هنية.٢
 ٥  القطاعدخول  تنفي منع وفد فتحاوي من وزارة الداخلية في غزةفتح تؤكد و.٣
 ٦  لح النظام السوريامشعل القيام بوساطة لص" ليس من حق: "عبد ربه.٤
 ٧  بتجاهل القدس" أنظمة"عبد القادر يتهم السلطة و.٥
 ٧  ضد االحتالل واالستيطان "ين تحريرمياد"يدعو لجعل مناطق الجدار  مصطفى البرغوثي.٦
 ٧  على الحكومة اإلسرائيلية التجاوب مع المبادرة األردنية: عريقات.٧
 ٨   أمام العالم"إسرائيل"عباس أحرج الرئيس : زكيعباس .٨
 ٨  "مؤسف"تفريغات حلها بالمصالحة وما حدث على المعبر قضية ال: شعثنبيل .٩
 ٨  أمن السلطة اعتقل ثمانية فلسطينيين بطلب إسرائيلي: اإلذاعة العبرية.١٠
    

    :المقاومة
 ٨   خالفات داخل حماس حول المقاومة المسلحة: الغارديان.١١
 ٩  نفيه المتكرر  منرغمعلى الحركة فتح تدق طبول االنتخابات وعباس مرشحها الوحيد للرئاسة .١٢
١١  لقاء عمان خطوة في االتجاه الخاطئ وهدفه توجيه ضربة للمصالحة: حمدان.١٣
١١   إلرادة شعبية وتوجه جاد من القوى السياسيةالمصالحة المجتمعية بحاجة: نافذ غنيم.١٤
١٢   حركة فتح النطالقة٤٧مهرجان حاشد في جنين لمناسبة الذكرى الـ .١٥
١٢  تااألسيرال نزال نطالب باإلفراج عن باقي : العاروري.١٦
١٢  لم تمنع وفدا قياديا فتحاويا من دخول غزة" حماس": "س برسقد"البردويل لـ.١٧
    

    :اإلسرائيليالكيان 
١٢  "إسرائيل" ليبرمان يوعز لحزبه باالستعداد لالنتخابات في ":معاريف".١٨
١٣  ى الفلسطينيين بعدد قليل من جنودهاتوصيات بوقف تبادل عدد كبير من األسرباراك يقدم .١٩
١٣  تعيين مستوطن قاضياً في المحكمة العليا االسرائيلية.٢٠
١٤  غزةقطاع الجيش االسرائيلي يعلن إتمام استعداداته لعملية عسكرية محتملة في .٢١
١٤  " يناير٢٥ثورة " تعزز وجودها على حدودها مع مصر منذ "اسرائيل" ":وزاليم بوستجير".٢٢
١٥   طلبت من دول أوروبية رفع االحتياطات االمنية خشية من حزب اهللا"إسرائيل" ":يديعوت".٢٣
١٥  ماضي مناقصات لبناء ألف وحدة استيطانية نشرت الشهر ال"إسرائيل"": السالم اآلن".٢٤
١٥   االقتصادي االقتصاد اإلسرائيلي ال يملك حصانة ضد الركود : تقرير.٢٥
    

    :األرض، الشعب
١٦   دونم على األقل من قرية إبطن في الجليل ٣٢٠مخطط إسرائيلي يصادر .٢٦
١٧   لص إصابة العشرات باالختناق خالل قمع االحتالل المسيرات المناهضة لالستيطان وجدار الف:الضفة.٢٧
١٧  ٢٠١١  فلسطينيا في القدس خالل عام٩٥االحتالل يسحب حق اإلقامة من .٢٨
١٨      "إسرائيل"لسطينية تحرج الف المقاومة الشعبية.٢٩
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١٨  جيب عسكري يدهس شابا فلسطينيا في سلوان.٣٠
١٩  كأصغر طالبة طب في العالم "جينيس"الفلسطينية إقبال محمود األسعد تدخل موسوعة .٣١
١٩  التعري على حاجز عسكري ين علىجيش االحتالل يجبر فلسطيني.٣٢
   

   :ثقافة
 ١٩  في عّمان ية تحيي ذكرى انطالقة الثورة الفلسطين"العاشقين"فرقة .٣٣
   

   : األردن
١٩ البطاطا اإلسرائيلية تغرق األسواق واإلنتاج المحلي مكدس:  أردنيونمزارعون.٣٤
   

   :عربي، إسالمي
٢٠  "إسرائيل" بشأن معاهدة السالم مع  للواليات المتحدة ينفون تقديم ضمانات"اإلخوان: "مصر.٣٥
٢٠  فلسطين قضية األمة اإلسالمية ولن نتنازل عنها من أجل أي مكسب: التونسية" النهضة".٣٦
٢١  "تحصيل حاصل" تؤكد أنه "النهضة"و.. أنباء عن قرب فتح مكتب لحماس في تونس.٣٧
٢٢   للسودان وفلسطين لموافقتهما على تجميد عضوية سوريامشعل وجه لوماً: المؤتمر السوري للتغيير.٣٨
   

   :دولي
٢٢   يشكر األردن لجهود إحياء عملية التسويةأوباما.٣٩
٢٢  األمريكية تلغي تعامالتها مع شركات الصرافة بغزة"ويسترن يونيون"خدمة تحويل األموال .٤٠
    

   :تقارير
٢٢  "اإلسرائيلي"ات السالح قراءة حول العالقات الصهيونية الهندية وقضية إهتمام الهند بصادر.٤١
٢٥  ! في عّمان لن توقف جهود المصالحة الفلسطينية"سرائيلإ"المفاوضات مع .٤٢
    

    :حوارات ومقاالت
٢٧  فهمي هويدي... لماذا تجاهلوا هنية؟.٤٣
٢٩  نقوال ناصر... تاللالقدس والفاتيكان واالح.٤٤
٣١  نواف الزرو... ...! مبدأ االسرائيلية٢١ـ عن وثيقة ال.٤٥
٣٤  يورام شفايتسر وشلومو بروم... ؟"حماس"أم تحول إستراتيجي في سياسة ".. تكتيك".٤٦
    

 ٣٦  :كاريكاتير
  

***  
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  "فاشل"طريق المفاوضات : مشعل بالقاهرة.. عقب لقائه أمين عام الجامعة العربية .١

أكد ،  رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل      أن  ،  ٦/١/٢٠١٢،  موقع فلسطين أون الين    ذكر
طريق فاشل ولن يقود إلى شيء، وأن الحل الوحيد هو توحيـد المرجعيـة           ) إسرائيل(أن المفاوضات مع    

ورفض مشعل في مؤتمر صحفي عقب لقاء جمعه بأمين         . رار المقاومة إلنهاء االحتالل اإلسرائيلي    واستم
، استمر قرابة الـساعة والنـصف، أن يكـون          ٢٠١٢-١-٦عام الجامعة العربية نبيل العربي، الجمعة       

 تـأثير   ، الثالثاء الماضي في عمان    )إسرائيل(لالجتماع الذي جرى بين مسئولين في السلطة الفلسطينية و        
  . على مجريات المصالحة التي رعتها مصر

وشدد على حرص حركته على إنجاح المصالحة الفلسطينية وإنهاء خمسة أعوام من االنقسام وإنجاز كافة               
الملفات، خاصة حكومة الوحدة الوطنية التي تقود إلجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلـس وطنـي،               

  . لتوحيد الصف الفلسطيني
إن حمـاس   : "ب الزيارة للقاهرة، التي وصفتها بعض وسائل اإلعالم بالمفاجئة، قـال مـشعل            وعن أسبا 

  ". تحرص على استمرار التنسيق بينها وبين جامعة الدول العربية
إن الشأن السوري يهم حركة حماس، وإنه منذ بداية         : "وعما إذا كانت الزيارة تتعلق بالشأن السوري، قال       

، مؤكدا أن قناعة حماس تكمن في انتقال الحل         "جهد لحل القضية بطريقة سياسية    األزمة بذل المزيد من ال    
ونفى مشعل أن يكون الحـديث      . من الحل األمني إلى الحل السياسي بما يحقق لسوريا األمن واالستقرار          

تطرق إلى بقاء حماس في دمشق أو نقل مكاتبها مع تفاقم األزمة السورية إلى عاصمة عربيـة أخـرى،                   
حماس ال تشكو من الجغرافيا السياسية، فهي موجودة داخل فلـسطين وخارجهـا وفـى دمـشق                 : "قائال

  ". وعواصم عربية أخرى وفى قلب الوطن العربي
وتحدث عن االجتماع المقرر عقده في القاهرة في الثاني من يناير، وهو االجتماع الذي سيكون الثالـث                 

ذي قامت به مصر في إنجاز ورعاية المصالحة، واصفًا أول          لمنظمة التحرير الفلسطينية، مشيدا بالدور ال     
  .  من ديسمبر، بالوالدة الثالثة لمنظمة التحرير٢٢اجتماع لمنظمة التحرير في القاهرة، والذي عقد في 

وتعقيبا على انعكاس نتائج صعود اإلخوان المسلمين في مـصر فـي االنتخابـات البرلمانيـة وكـذلك                  
نحن فخورون بالصعود اإلسـالمي،     : " العربي، على حركة حماس قال مشعل      اإلسالميين في دول الربيع   

وأكـد أن  ". والذي جاء بناء على انتخابات ديمقراطية، ولكننا ال نستقوي باإلسـالميين لـدعمنا سياسـيا         
استراتيجية حماس ال تعتمد على دعم اإلسالميين فقط، بل هي على تواصـل بكـل األطيـاف والقـوى                   

  . فةالسياسية المختل
كما أعرب عن تطلعه من خالل النهضة اإلسالمية إلى بناء المشروع العربي الذي تشارك فيـه جميـع                  

  . القوى لمواجهة المشروع اإلسرائيلي في المنطقة
من جهته، نفى العربي تلقيه رسالة من النظام السوري عن طريق مشعل خالل لقائه، موضحا أنه جرى                 

وكشف عن الدور الذى لعبه مشعل خـالل        .  كافة األوضاع في سوريا    خالل اللقاء الحديث باستفاضة عن    
الشهور الماضية إلقناع الرئيس السوري بشار األسد بالتوقيع على البروتوكول العربي، منوها إلى أنـه               

  . طلب من مشعل إبالغ المسئولين السوريين بضرورة العمل وبكل أمانة وشفافية إلنجاح الحل العربي
ي غادر مشعل متوجها إلى دمشق بعد توقف في القاهرة استمر عدة ساعات، بعد زيارته               وبعد لقاء العرب  

  .للخرطوم
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فـي  ، أن مشعل أوضـح       العزب الطيب الطاهر  عن مراسلها   ،  ٧/١/٢٠١٢،  األهرام، القاهرة  وأضافت
 سؤال من مندوب االهرام بخصوص االسباب التي ما زالت تعوق إتمام المـصالحة              ىمعرض اجابته عل  

أن هناك سببين احدهما داخلي ويتمثـل       ، في ظل االتهامات المتبادلة بين فتح وحماس بهذا الشأن         ةخاص
ب متسعا من الوقت وذلك لتجـاوز       ل منذ خمس سنوات يتط    ىفي ان انجاز هذه المصالحة بعد انقسام جر       

لثاني يتمثل فـي     االرض لكنه أكد أن هناك جدية باتجاه انجاز المصالحة وا          ىالعوامل النفسية والعملية عل   
التدخل الدولي السيما من قبل الواليات المتحدة التي تستخدم اسلوب التهديد واالبتراز بوقف المـساعدات               

  .المالية للسلطة وتخيير أبومازن بين مصالحة حماس أوالغاء هذه المساعدات
  
   عن غزةحصاررفعت الالعربية  اتالثوروالمفاوضات فشلت والمقاومة الطريق األوحد للقدس : هنية .٢

رئيس ، أن  عبد الباقي خليفة،تونسنقالً عن مراسلها في  ٧/١/٢٠١٢الشرق األوسط، لندن، نشرت 
 إسماعيل هنية ألقى أمس خطبة الجمعة من فوق منبر جامع عقبة بن في قطاع غزةالوزراء الفلسطيني 

واعتبر هنية . يع الثورة العربية، أثنى فيه على تونس التي انطلق منها رب التونسيةالقيروانمدينة نافع في 
  مخاطباً"الفجر الجديد"ووصف الثورة التونسية بـ. "الثورة العربية رفعت الحصار السياسي عن غزة"أن 

وقاطع آالف . "أول الربيع العربي" و"صناع التاريخ"الجماهير التي احتشدت من عدة واليات بأنهم 
 ورد "الشعب يريد تحرير فلسطين"ذي رفع أثناء الثورة المصلين هنية بالهتافات والتكبير والشعار ال

أتيناكم ": وقال . بجهاد عقبة بن نافع، مذكراً" للفتوحات اإلسالميةكانوا منطلقاً"عليهم هنية بالتذكير بأنهم 
وأثنى على الشعب التونسي الذي . "لتهنئتكم على الثورة وعلى االنتخابات وعلى النجاحات التي حققتموها

 فلسطين من أجل تحرير األقصى، بعون اهللا كنتم عظماء وأنتم تصنعون الثورة وتصنعون وقف مع"
نجحتم ": وتابع. " مستقال وإرادة حرة وقراراً جديداًالتاريخ وأنتم تخرجون من تحت الركام لتصنعوا فجراً

  ."في الثورة وفي ديمقراطيتكم وفي تحالفاتكم وانحزتم إلى الدولة وانحزتم إلى المواطنة
 إسماعيل هنية أكد خالل خطبة الجمعة ، أنتونس من ٦/١/٢٠١٢المركز الفلسطيني لإلعالم، وأضاف 

 في ذات الوقت على أن المقاومة بجامع القيروان أن المفاوضات مع االحتالل الصهيوني فاشلة، مشدداً
  .اإلسالمي اعتزاز الشعب الفلسطيني بعمقه العربي و هنيةكدأو .هي الطريق األوحد نحو القدس

للمرة األولى ومنذ عشرات السنين يمتلئ مسجد عقبة "إنه : وقال موفد المكتب اإلعالمي الحكومي بغزة
بن نافع في القيروان عن بكرة أبيه والشوارع المحيطة به بعشرات اآلالف من المصلين الذين توافدوا 

بالروح بالدم نفديك : "المصلين بنداءوتعالت هتافات  ".منذ ساعات الفجر األولى لالستماع إلى خطبة هنية
  ".الشعب يريد تحرير فلسطين"، و"يا أقصى

الحكومة الشرعية التونسية "إن : من جانبه، قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة التونسية سيد ديلو
المنتخبة وجهت دعوة لرئيس الحكومة الشرعية المنتخبة في فلسطين إسماعيل هنية ليكون أول زائر 

  .إلى تونس بعد تشكيل حكومتهم الجديدةرسمي 
  
  القطاع تنفي منع وفد فتحاوي من دخول وزارة الداخلية في غزةفتح تؤكد و .٣

 حركة فتح أعلنت أن ، أن محمد يونس،رام اهللانقالً عن مراسلها في  ٧/١/٢٠١٢الحياة، لندن، نشرت 
 إلىفد قيادي من الحركة بالدخول رفضت أمس السماح لواألجهزة األمنية التابعة للحكومة في قطاع غزة 

، وقال الناطق باسم حركة فتح أحمد غزةه الناطق باسم وزارة الداخلية في اقطاع غزة األمر الذي نف
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 حاجز شرطة للحكومة في قطاع غزة أوقف الوفد القيادي الفتحاوي على مدخل القطاع إنعساف للحياة 
  ."هانةلإل" الضفة الغربية بعد تعرضه إلىفد ، فعاد الو"انتظار تعليمات"ألكثر من ساعة بحجة 

ضم عضوي اللجنة المركزية لحركة فتح صخر بسيسو ومحمد المدني، ومستشاري الرئيس يوكان الوفد 
  . جبروإسماعيلروحي فتوح 

 الشرطة على الحاجز العسكري على مدخل القطاع أوقفوا الوفد ألكثر من أفراد"ن إ :وقال بسيسو للحياة
واعتبر توقيفه مع زمالئه على . باإلهانة، فقرر الوفد العودة بعد شعوره :انتظار التعليماتساعة، بحجة 

صالً من قطاع غزة، ولدينا بيوت وأهل في القطاع، أقلت لهم نحن :: وأضاف. الحاجز مثيراً للحنق
رين على لكنهم رفضوا مص.  ومنعنا من الدخولإيقافناوعشنا طيلة حياتنا في غزة، وانه ال يحق ألحد 

  ." لن يأذنوا لنا بالدخول سوى بعد تلقي تعليمات علياأنهم
 الغصين نفى منع وفد فتح من دخول غزة، إيهاب في غزةلكن الناطق باسم وزارة الداخلية في الحكومة 

 رفضوا االنتظار قليالً حتى يتصل عناصر امن أنهمما حدث هو " أن "فرانس برس"ونقلت عنه وكالة 
الوفد لم " إن :وقال. " كما شتم عناصر الشرطةاإللهيةشتم بسيسو الذات ": وأضاف. "مالمعبر بقيادته

 وعمله أيامحداً، ومثال على ذلك دخول نبيل شعث قبل أال نمنع ": ، مؤكداً" من عشر دقائقأكثرينتظر 
  ."بحرية في غزة
ات متنفذة في قيادة  هنالك مجموعأن أخرىهذا التصرف المرفوض وطنياً يثبت مرة " أنواعتبر عساف 

 تسعى من خالل هذه وإنما ال تريد المصالحة، وأنهاحماس في غزة ال تزال تخطف القطاع وتتحكم به، 
 "البعض في حماس"واتهم عساف من سماهم  ." تكريس االنقسام خدمة لمصالحها الضيقةإلىالممارسات 

 أنواعتبر .  فلسطينيةأراض إلىالدخول  منع فلسطينيين من إلى مشيراً " اإلسرائيليةاألساليبتقليد "بـ
  ." المصالحةأجواءهذه الممارسات تتناقض مع "

، أن وزارة أشرف الهور، غزةنقالً عن مراسلها في  ٧/١/٢٠١٢، لندن، القدس العربيوأضافت 
ما زالت تتعامل بنهج استفزازي وإقصائي وال ترى "حركة فتح بأنها   اتهمتفي قطاع غزةالداخلية 
  ." الساحة الفلسطينية وتعتبر غزة فوضى وال حكومة بهاغيرها في
، إلى أن صخر  علي الصالح،لندننقالً عن مراسلها في  ٧/١/٢٠١٢الشرق األوسط، لندن، وأشارت 
هم فووص. هذا محض افتراء وكذب: وقال للشرق األوسط،  على الذات اإللهيةهتطاولنفى بسيسو 

 في هذا الخالف الذي كان واضحاً..  داخل حماسالفاًيعكس خ"بعصابة تحتل غزة، مؤكدا أن ذلك 
إن العصابة المختطفة ": واختتم قائالً. " ديسمبر الماضي في القاهرة/ كانون األول١٨اجتماعنا معهم في 

لغزة تريد أن تختطف قرار حماس وتعطل المصالحة، لكني أقول إننا مستمرون في هجوم المصالحة 
  ."ويبدو أن خالد مشعل ال يفقد السيطرة عليهم.. نيالتي هي مصلحة للشعب الفلسطي

  
  لح النظام السوريامشعل القيام بوساطة لص" ليس من حق: "عبد ربه .٤

ليس من  ":فرانس برس أمسوكالة قال أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه ل :.)ب.ف.ا(
، " إن كان سورية أو غيرهاحق رئيس حركة حماس خالد مشعل الدخول في وساطة لصالح أي نظام

  سياستنا "وشدد على أن  ".أنه يتدخل بالشؤون الداخلية لسورية وهذا ليس من حقه"متهماً مشعل بـ
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الفلسطينية الدائمة كانت وال زالت عدم التدخل بالشؤون الداخلية ألية دولة عربية وعدم السماح ألحد بأن 
  ".هذا التدخل سابقة تضر بمصالح الشعب الفلسطيني" أن ، معتبراً"يتدخل بشؤوننا الفلسطينية الداخلية

  ٧/١/٢٠١٢، رام اهللا، األيام
  
  بتجاهل القدس" أنظمة"عبد القادر يتهم السلطة و .٥

ول ملف مدينة القدس في حركة فتح، حاتم عبد القادر، السلطة ؤاتهم مس:  أحمد المصري-غزة
مية بالتقصير تجاه ما تتعرض له مدينة القدس الفلسطينية في الضفة الغربية، والدول العربية واإلسال

وأبدى عبد القادر استغرابه . المحتلة من إجراءات إسرائيلية تهويدية وحمالت بحق مواطنيها األصليين
ولين وصناع القرار في الدول العربية مدينة القدس من ؤ، من استثناء المس"فلسطين"في تصريح لـ

مقابل ما يجري من تبني إسرائيلي كامل لتحويل وجهة المدينة نحو االهتمام والرعاية، واالستثمار في 
  . الصورة اليهودية الخالصة

  ٦/١/٢٠١٢موقع فلسطين أون الين، 
  
  ضد االحتالل واالستيطان" ميادين تحرير"يدعو لجعل مناطق الجدار  مصطفى البرغوثي .٦

، جماهير ٦/١صطفى البرغوثي، الجمعة  م.دعا األمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية النائب د
شعبنا الفلسطيني إلى المشاركة في المقاومة الشعبية لجعل مناطق الجدار ميادين تحرير ضد االحتالل 

جاء ذلك خالل مشاركته على رأس وفد من المبادرة في مهرجان نظم أمام الجدار الفاصل . واالستيطان
  . ظاهرون في الوصول إلى الجدار رغم عدوان االحتاللفي قرية بلعين قرب رام اهللا، حيث نجح المت

  ٦/١/٢٠١٢موقع فلسطين أون الين، 
  
  على الحكومة اإلسرائيلية التجاوب مع المبادرة األردنية: عريقات .٧

صائب عريقات، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، رئيس الوفد الفلسطيني لمفاوضات .  أكد د:رام اهللا
لحكومة اإلسرائيلية التجاوب مع المبادرة األردنية، الستكشاف إمكانية استئناف الوضع النهائي، أن على ا

مفاوضات الوضع النهائي، عبر قرارات بوقف االستيطان وبما يشمل شرقي القدس، وقبول مبدأ الدولتين 
، موعد ١٩٩٤ واإلفراج عن األسرى، وخاصة الذين اعتقلوا قبل الرابع من أيار العام ١٩٦٧على حدود 

 رئيس لجنة العالقات الخارجية في مجلس  خالل لقائهوشدد عريقات .خول االتفاق االنتقالي حيز التنفيذد
الشيوخ األميركي السيناتور جون كيري، والمبعوث الروسي لعملية السالم سيرجي فرشنيين، والقنصل 

القنصل البريطاني العام الفرنسي العام فريدريك ديساجنيس، والقنصل اإليطالي العام لوتشيانو بيزوتو، و
ن  أعلى، السير فنسنت فين، والقنصل األميركي العام دانيال روبنستين، كل على حده، في أريحا، أمس

الوقت المتاح لذلك لن يتجاوز السادس والعشرين من الشهر الحالي، وأنه في حال رفضت الحكومة 
إن على اللجنة الرباعية الدولية والمجتمع اإلسرائيلية وقف االستيطان وتنفيذ ما عليها من التزامات، ف

  .الدولي المبادرة على الفور لمساءلة ومحاسبة الحكومة اإلسرائيلية
  ٧/١/٢٠١٢الغد، عّمان، 

  
  



  

  

 
 

  

            ٨ص                                     ٢٣٧٣:                العدد٧/١/٢٠١٢السبت  :التاريخ

   أمام العالم"إسرائيل"عباس أحرج الرئيس : زكيعباس  .٨
قق  صرح عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عباس زكي أمس بأن الرئيس محمود عباس ح:رام اهللا

نحن :  في حرج كبير أمام العالم عندما يقولاإلسرائيليةإنجازات مهمة على األصعدة ووضع السياسة 
إذا أراد االحتالل اإلسرائيلي االستخفاف باألمة واالنقالب على "وتابع . نريد سالماً حقيقياً وليس إذعاناً

  ."ننا هزمناه بالحجارة في يوم ماقرارات الشرعية الدولية، فالشعب الفلسطيني سيلقنه درساً كبيراً أل
  ٧/١/٢٠١٢االتحاد، أبو ظبي، 

  
  "مؤسف"قضية التفريغات حلها بالمصالحة وما حدث على المعبر : شعثنبيل  .٩

، أن إنهاء قضية ٦/١  نبيل شعث عضو اللجنة المركزية لحركة فتح مساء يوم الجمعة. قال د:غزة
وقال  . أن يكون الحل جزء من المصالحة الفلسطينية فما فوق والمقطوعة رواتبهم يمكن٢٠٠٥تفريغات 

 هذا الموضوع مادي وان الشباب لهم حقوقهم وكذلك نحتاج إلى اعتماد إن" معا"شعث في حديث لـ
 ألف موظف بحاجة إلى تسوية أمورهم وهم ١٣ إلى وجود ما يقارب وظائف للشباب المناضلين، مشيراً

أضاف شعث يمكن أن يكون الحل جزء من المصالحة، في وعن الحل،  . مليون دوالر١٠٠بحاجة لـ 
حينها ربما تكون هناك أموال تنفق في إطار المصالحة، كذلك يمكن أن يكون هناك حلوال جزئية على 

 سالم فياض هموم .سأحاول أن أنقل للرئيس محمود عباس ود... وتابع .طريق الوصول للحل الكامل
ت بهذا الموضوع مثل إرجاع بعض مخصصات الموظفين وعمل هؤالء الموظفين وتقديم بعض المقترحا

  . شيقل١٠٠٠تأمين صحي ورفع رواتب البعض الذين يتلقون رواتب المنخفضة مثل ال
 على معبر حاجز  الجمعةمن جهته قال عضو اللجنة المركزية لفتح إن ما حدث مع قيادة الحركة يوم

  .االرتباط شيء مؤسف رغم حصولهم على إذن للدخول
  ٧/١/٢٠١٢كالة معاً اإلخبارية، و

  
  أمن السلطة اعتقل ثمانية فلسطينيين بطلب إسرائيلي: اإلذاعة العبرية .١٠

 قالت اإلذاعة العبرية إن أجهزة األمن التابعة للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية اعتقلت أمس :الناصرة
طلب من أجهزة األمن اإلسرائيلية، الجمعة ثمانية مواطنين فلسطينيين في منطقة جبل جوهر في الخليل ب

وأضافت المصادر أن القوة الفلسطينية تعرضت إلطالق نار خالل  .وذلك في إطار التنسيق بينهما
  .العملية، فردت عليه بالمثل، مما أدى إلى إصابة شخصين بجروح

 بندقية رشاشة من قامت بتسليم الجيش اإلسرائيلياألجهزة األفي الوقت ذاته؛ قالت مصادر فلسطينية إن 
  . كان جندي إسرائيلي قد فقدها خالل مهمة عسكرية على جبل خرسة في الخليل"١٦ام "من طراز 

  ٧/١/٢٠١٢قدس برس، 
  
  خالفات داخل حماس حول المقاومة المسلحة : الغارديان .١١

تتحدث صحيفة الغارديان عن خالفات بين قيادات حركة حماس وسط تقارير عـن             : مها الريشة  - لندن
كما تكشف الصحيفة    . الحركة التحول من الكفاح المسلح إلى حركة مقاومة شعبية ال تمارس العنف            عزم

وقف أنشطتها العسكرية كاملة والقيـام      "أن حركة اإلخوان المسلمين في مصر قد طلبت سرا من حماس            
  ".بأنشطة سياسية فحسب، فهم يريدون أن يسود الهدوء األوضاع



  

  

 
 

  

            ٩ص                                     ٢٣٧٣:                العدد٧/١/٢٠١٢السبت  :التاريخ

تقول الصحيفة إن   " يع العربي تكشف الصدع في حماس حول آليات النزاع        انتفاضات الرب "وتحت عنوان   
التوتر يتصاعد بين قيادات حماس في قطاع غزة وتلك في الخارج حول استراتيجية المنظمة في المستقبل                

السلمية في غالبيتها والفوز الذي حققته األحزاب اإلسالمية فـي          "في أعقاب اندالع ثورات الربيع العربية       
وتقول الغارديان إن خالد مشعل قائد الحركة في دمشق قد ألمح في األسابيع القليلة الماضـية                 .تخاباتاالن

إلى أن الحركة تقوم بتحول استراتيجي من الكفاح المسلح إلى المقاومة الشعبية غير العنيفـة، غيـر أن                  
 يكون هناك أي تغيير فيما      لن"محمود الزهار أرفع قيادي في الحركة داخل القطاع قد أبلغ الصحيفة بأنه             

  ."يتعلق بتوجهنا وتفكيرنا إزاء النزاع
وتقول الصحيفة إن الصدع الذي لم يتم بعد االعتراف بوجوده علنا جاء بعد تأييد مشعل للمقاومة الشعبية                 
غير المسلحة بدال من المقاومة المسلحة أثناء اجتماعه قبل ستة أسابيع بالرئيس الفلسطيني محمود عباس               

  . االثنين بحثا المصالحة بين حركتي فتح وحماس قبل االنتخابات، وفقا لمصادر مطلعةوأن
المختصة بالشؤون االستراتيجية والدفاعية في عددها الشهر الماضي أن         " جينز"وتنقل الصحيفة عن مجلة     

ـ       ١٩٨٧ام قيادات أمنية رفيعة داخل حماس قد أبلغتها بأن الحركة قد قبلت للمرة األولى منذ تأسيـسها ع
  .تحولها من مقاومة مسلحة إلى الالعنف

المقاومة الشعبية تشمل المقاومتين العسكرية والمدنية طالمـا أيـدت          "إال أن الزهار جادل للغارديان بأن       
غالبية الشعب هذين النهجين، فنحن لن نلغي الحق في المقاومة بكل السبل غير ان غـزة ليـست تحـت         

ا للمقاومة المدنية إال أن الشعب بحاجة للدفاع عن نفسه ضد العدوان مـن              االحتالل وبالتالي ال مكان فيه    
كما تنقل الصحيفة عن المحلل السياسي في غزة مخيمر أبو سعدة تأكيده على وجود خالفـات                 ".الخارج

كما تنقل عن غازي حمد نائب وزير الخارجية والقيادي المعتدل في حمـاس             . عميقة بين مشعل والزهار   
وتكـشف   ."علينا ان نضع استراتيجية جديدة مع إخواننا في مصر وتونس وليبيا          " قوله إن    في غزة أيضا  

نقال عن المحلل السياسي إبراهيم أبراش في غزة طلب حركة اإلخوان المـسلمين مـن حمـاس تهدئـة                   
  .األوضاع

موقـف  وتشير الصحيفة إلى أن اسماعيل هنية رئيس الحكومة المقالة يميل وفقا لبعض المراقبين نحـو                
  .محمود الزهار األكثر تشددا

  ٧/١/٢٠١٢، )بي بي سي(هيئة اإلذاعة البريطانية 
  
   نفيه المتكرر منرغمعلى الحركة فتح تدق طبول االنتخابات وعباس مرشحها الوحيد للرئاسة  .١٢

أعضاءها، هذا األسبوع، على المحافظات     » فتح«وزعت اللجنة المركزية لحركة     :  محمد يونس  -رام اهللا   
. تلفة لمخاطبة أنصار الحركة في مهرجانات أقيمت إحياء للذكرى الـسابعة واألربعـين لتأسيـسها              المخ

وحملت خطابات جميع أعضاء القيادة الفتحاوية رسالة رئيسية ألعضاء وجمهور الحركة وهي االنتخابات             
 أعضاء الحركة   في رسائلهم أن االنتخابات ستجرى هذا العام، وأن على جميع         » فتح«ويؤكد قادة    .المقبلة

التوحد في خوض المعركة االنتخابية وعدم التنازع كما حدث في االنتخابات السابقة التي فـازت فيهـا                 
  ).البرلمان(بأكثر من نصف أعضاء المجلس التشريعي » حماس«الحركة الخصم 

ال «انـه   في كلمة ألقاها في مهرجان في مدينة جنين         » فتح«وقال محمد إشتية عضو اللجنة المركزية لـ        
يمكن تكرار أخطاء الماضي، وال يمكن لعضو في حركة فتح أن ينازع عضواً آخر على مربع انتخـابي                  

الواسع وهو أن الرئيس محمود عبـاس       » فتح«وكرر جميع أعضاء اللجنة رسالة ثانية لجمهور         .»واحد
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ل في كلمة في احتفال     وقال محمود العالو  . المرشح الوحيد للحركة لرئاسة السلطة على رغم نفيه المتكرر        
ستكون هناك انتخابات رئاسية وتشريعية ومجلس وطني، ونحن متمسكون بأن تكون           «: أقيم في بيت لحم   

لن نرشح  «: وخاطب المشاركين في االحتفال قائالً    . »الرئاسة لنا، ونتمسك بالرئيس محمود عباس رئيسا      
  .»لهذه االنتخابات إال من هو األقرب لكم

لجنة المركزية أن الحركة لن تجري انتخابـات داخليـة الختيـار مرشـحيها إلـى                وذكر أعضاء في ال   
االنتخابات المقبلة، وأوضحوا أن اللجنة ستتولى ذلك لتجنب حدوث صراعات وشراء أصوات وغيرهـا              
من الظواهر السلبية التي شهدتها االنتخابات السابقة، وقادت إلى صعود عـدد مـن المرشـحين غيـر                  

شتية ان قيادات األحزاب في الدول المتقدمة تختار مرشحي أحزابها في االنتخابات وفقاً             وقال إ  .الكفوئين
  .العتباراتها

وتشير مختلف استطالعات الرأي العام إلى أن عباس سينجح من دون منازع في أية انتخابات للرئاسـة                 
لمـشاركة فـي    لكن الرئيس أعرب في كثير من المناسبات عن رفضة المطلـق ا           . تجري في هذه الفترة   

  .االنتخابات، وطلب من اللجنة المركزية البحث عن مرشح بديل للرئاسة
ففيما يرى فريق أنه يعتزم التنحي عن الرئاسة وهـو فـي            . وينقسم المقربون من عباس في تفسير نواياه      

عباس «إن  » الحياة«وقال أحد المقربين من الرئيس لـ       . أوج قوته وشعبيته، يرى فريق آخر عكس ذلك       
ي السادسة والسبعين من العمر، وهو يرى أن افضل مستقبل ألي زعيم عربي هو التنحـي طواعيـة،                  ف

. »وإفساح الطريق أمام العملية الديموقراطية لتأخذ طريقها قبل أن تتحرك الجماهير للمطالبـة بـالتغيير              
لمطالبتـه  ونقل عن الرئيس قوله انه مستعد للتنحي فوراً في حال تظاهر شخصان فقـط أمـام مكتبـه                   

الرئيس عباس مهتم بمكانته في التاريخ وليس       «: وقال هذا المسؤول الذي فضل عدم ذكر اسمه       . بالتنحي
  .»في السلطة

الرئيس يتمتع  «وقال إن   . لكن مساعداً آخر للرئيس الفلسطيني يرجح أن يخوض عباس االنتخابات مجدداً          
أمام «: وأضاف. »ة على خوض االنتخابات   بشعبية عالية، وحركة فتح ليست لديها شخصية مركزية قادر        

ضغط اللجنة المركزية والتهديدات التي تواجهها حركة فتح التي ربما تشهد انقسامات وصـراعات فـي                
عباس هـو الوحيـد     «ولفت إلى أن    . »حال انسحاب الرئيس، فإنه سيجد نفسه مضطراً للترشح مرة ثانية         

تخابات، وإذا ما تنحى فإن الحركة ربما تفقد موقع الرئاسة،          القادر اليوم على قيادة فتح إلى النصر في االن        
  .»وربما تخسر في التشريعي أيضاً

ويـرى هـذا    . ويرى فريق ثالث أن عباس سيخوض االنتخابات في حال رأى مساراً سياسياً في األفـق              
 خيـاره   الفريق أن الرئيس لن يعود إلى السلطة مجدداً وهو يدرك انه غير قادر على تحقيق اختراق في                

  .الذي ال خيار آخر لديه سواه وهو المفاوضات
ورجحـت  . يدور نقاش واسع حول شكل مشاركة الحركة في االنتخابات المقبلـة          » حماس«وفي حركة   

أن يجري ترشيح مهنيين أعضاء في الحركة أو مقربين منها بدالً مـن             » الحياة«مصادر في الحركة لـ     
  .قةقيادتها، كما جرى في االنتخابات الساب

النقاش الجاري اآلن في حماس يتركز حـول خـوض االنتخابـات بمرشـحين              «وقال مسؤول رفيع إن     
مهنيين، وإبقاء قادة الحركة في قيادة الحركة، والتوجه إلى إقامة تحالفات مع حركة فتح في مرحلـة مـا                

ير على أيـة    حماس لن تعود لقيادة السلطة مرة أخرى، فالسلطة عبء كب         «وأضاف أن   . »بعد االنتخابات 
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وحماس لن تكون قادرة على توفير المال الالزم إلدارة سـلطة تعتمـد             . حركة سياسية، وعلى مشروعها   
  .»على المساعدات الخارجية

ويتوقع أن تزاد األعباء المالية على السلطة في مرحلة ما بعد االنتخابات نظراً لضم مـوظفي الحكومـة                  
 ألفاً، فيما يبلغ عدد موظفي الحكومة       ١٦٠غ عدد موظفي السلطة     ويبل. المقالة الحالية في قطاع غزة إليها     

 مليـون دوالر فيمـا تبلـغ        ٢٤٠وتبلغ المصاريف الشهرية للسلطة الفلسطينية       . ألفاً ٤٠المقالة في غزة    
  . مليونا٥٠ًمصاريف الحكومة المقالة 

  ٧/١/٢٠١٢، الحياة، لندن
  
  وجيه ضربة للمصالحةلقاء عمان خطوة في االتجاه الخاطئ وهدفه ت: حمدان .١٣

أسامة حمدان عن   " حماس"أعرب مسؤول ملف العالقات الخارجية في حركة المقاومة اإلسالمية          : بيروت
أسفه للقاءات التي جرت بين السلطة الفلسطينية واالحتالل والرباعية في العاصمة األردنية عمان، وحذر              

ئل الفلسطينية سارت فيـه خطـوات مهمـة     من أثرها السلبي على مسار المصالحة، الذي قال بأن الفصا         
 إن أي اتـصاالت بـين الفـصائل الفلـسطينية           -في تصريحات صحفية  -وأكد حمدان    .برعاية مصرية 

واألطراف المعنية بالشأن الفلسطيني ستظل في ساحتها السياسية بعيدا عن اإلعالم خدمـة للمـصالحة،               
لطة واالحتالل والرباعية هـو خطـوة فـي         بكل تأكيد ما جرى في عمان من لقاءات جمعت الس         : "وقال

االتجاه الخاطئ، وال أستبعد أن تكون الجهات التي رتبت لهذا اللقاء هدفت إلى توجيه ضربة للمـصالحة                 
نحن سنبحث هذا األمر مـع سـائر الفـصائل          . بعد أن بدأ المشهد السياسي الفلسطيني يتجه إلى التوحد        

 التالية، وأي اتصاالت سترتبط بهذا األمر ستظل في إطارهـا           الفلسطينية وتداعياته قبل أن نقرر الخطوة     
  ".السياسي، ألننا ال نريد أن نعطي الفرصة لتوجيه ضربة قاتلة للمصالحة

هذه زيارة تأتي فـي سـياق االتـصاالت         : "، قال حمدان  )اليوم الجمعة (وحول زيارة مشعل إلى القاهرة      
بالقـاهرة  " حمـاس " قطاع غزة، كما أن عالقات       الجارية لدعم المصالحة وخطوات إنهاء الحصار على      

  .دخلت عهدا جديدا منذ نجاح الثورة المصرية
 ٦/١/٢٠١٢، المركز الفلسطيني لإلعالم

  
  المصالحة المجتمعية بحاجة إلرادة شعبية وتوجه جاد من القوى السياسية: نافذ غنيم .١٤

ان ”عية عن حزب الشعب الفلـسطيني        قال نافذ غنيم عضو لجنة المصالحة المجتم       : الحياة الجديدة  -غزة
المصالحة المجتمعية بحاجة إلرادة شعبية لنستطيع تجاوز اآلثار السلبية الناجمة عـن مرحلـة االنقـسام                
المدمر وانعكاساتها السلبية على كافة القطاعات الجماهيرية، والى توجه جاد وصادق من قبل كافة القوى               

، مؤكدا بأن األجواء التي سـادت اجتمـاع لجنـة           ” فتح وحماس  السياسية الفلسطينية وفي مقدمتها حركتا    
المصالحة المجتمعية بغزة يوم األربعاء كانت ايجابية، ويجب البناء عليها بروح التوافق والحرص علـى               

  .تحقيق المصلحة الوطنية العليا في تحقيق هذا الهدف، الذي في جوهره مصالحة الشعب مع نفسه
  ٧/١/٢٠١٢ ،الحياة الجديدة، رام اهللا
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  حركة فتح النطالقة ٤٧مهرجان حاشد في جنين لمناسبة الذكرى الـ  .١٥
 أكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية، أن العام الحالي سيكون عـام               : الحياة الجديدة  -جنين

، وأن  الوحدة والحرية، وانجاز الحقوق الوطنية والعادلة لشعبنا، وعبر عن أمل شعبنا في أن ينال حريته              
وجدد اشتيه العهد للرئيس على االلتفاف تحت رايته وقيادته ورؤيته فـي المحافظـة               .تقام دولة فلسطين  

على الثوابت الوطنية، وإنهاء االحتالل، وإقامة الدولة وعاصمتها القدس، وعودة الالجئين إلـى ديـارهم               
الجماهيري الحاشد الذي نظمتـه     جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها، أمس، في المهرجان          . وتحرير واألسرى 

 النطالقة الثورة والحركة، الذي أقيم تحت رعاية الرئيس،         ٤٧حركة فتح إقليم جنين بمناسبة الذكرى الـ        
  .في إحدى الساحات العامة وسط مدينة جنين

  ٧/١/٢٠١٢، الحياة الجديدة، رام اهللا
  
  تاال نزال نطالب باإلفراج عن باقي األسير: العاروري .١٦

، ومسؤول ملف األسرى، الـشيخ      "حماس"د عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة اإلسالمية        أك: دمشق
أن األسرى في سجون االحتالل، سينالون حريتهم قريبا، وسيكملون حياتهم سـعداء،            "صالح العاروري،   

-٦(نشر اليوم الجمعة    " أحرار ولدنا "وقال العاروري في لقاء خاص مع موقع         ".ويتزوجون، ونفرح بهم  
بقينا على مطلبنـا مـن اإلخـوة        "، فيما يتعلق بملف األسيرات المتبقيات ضمن صفقة وفاء األحرار،           )١

المصريين، بأن االتفاق هو أن يخرج جميع األسيرات، إال أن اإلسرائيليين يقولون أن األسيرات، لـسن                
 أسـيرات أمنيـات     أسيرات فلسطينيات، باعتبار أنهن يحملن هويات إسرائيلية، ونحن نصر على أنهـن           

  ".مشموالت باالتفاق
  ٦/١/٢٠١٢، المركز الفلسطيني لإلعالم

  
  لم تمنع وفدا قياديا فتحاويا من دخول غزة" حماس": "قدس برس"البردويل لـ .١٧

في تصريحات خاصـة لــ      ،  صالح البردويل " حماس"نفى القيادي في حركة المقاومة اإلسالمية       : غزة
من الدخول إلـى    " فتح" في قطاع غزة قد منعت وفدا قياديا من حركة           أن تكون أجهزة األمن   " قدس برس "

، وأكد أن الترتيبات التي طالب بها أفراد األمن الموجودين على معبر بيـت              )٦/١(القطاع، اليوم الجمعة    
ودعا البردويل إلى التعقل والحكمة من       ".إجرائية ال أكثر وال أقل    "من أعضاء الوفد كانت     ) إيريز(حانون  

، ونطالـب   "فـتح "نحن نأسف لهذا السلوك الصادر عن قيادات في حركـة           : "جل اتمام المصالحة، وقال   أ
الجميع بضبط النفس والتروي، ألنه ليس في قاموسنا أن نمنع أحدا من دخول غزة، بـدليل أن الـدكتور                   

، على حـد    "ومن غيرها في قطاع غزة    " فتح"نبيل شعث موجود في غزة، ويلتقي تنظيميا مع قيادات من           
  .تعبيره

  ٦/١/٢٠١٢قدس برس، 
  
  "إسرائيل" ليبرمان يوعز لحزبه باالستعداد لالنتخابات في ":معاريف" .١٨

أفيغدور ليبرمان إلـى أعـضاء كتلتـه البرلمانيـة باتخـاذ            ،  أوعز وزير الخارجية اإلسرائيلي   : رام اهللا 
  . أشهر٦ االستعدادات الحتمال تقديم موعد االنتخابات للكنيست في إسرائيل خالل
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اإلسرائيلية، إن ليبرمان، عبر يوم االثنين الماضي، ألعـضاء حزبـه، عـن             » معاريف«وقالت صحيفة   
شكوك بأن يعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تقديم االنتخابات خالل األشهر الستة القادمة بعد خالفات               

، يفضل انتخابـات  »الليكود« مع الديني الشريك في االئتالف » شاس«ويعتقد ليبرمان، أن حزب     . ائتالفية
رغم أنـي أعتقـد أن      «وأضاف  . مبكرة بسبب الحالة الصحية لزعيمه الروحي الحاخام عوفاديا يوسيف        

، فإنـه يجـب االسـتعداد لكافـة         ٢٠١٣من عـام    ) شباط(االنتخابات ستجري في موعدها في فبراير       
  .»السيناريوهات

تقديم موعد االنتخابات العامة اإلسرائيلية إذا مـا فـاز          نتنياهو قد يفضل أيضا     بنيامين  ويرى محللون أن    
مجددا في رئاسة حزب الليكود، حتى يعيد تشكيل حكومة قوية في وجه الضغوط المتوقعة من الـرئيس                 

  .األميركي باراك أوباما المرجح أن يفوز في الرئاسة لفترة ثانية
 ٧/١/٢٠١٢، الشرق األوسط، لندن

 
  دل عدد كبير من األسرى الفلسطينيين بعدد قليل من جنودهاتوصيات بوقف تباباراك يقدم  .١٩

توصيات لوزير  ) لجنة شمغار (قدمت اليوم لجنة إسرائيلية مكونة من قضاة سابقين وأساتذة          : وديع عواودة 
الدفاع إيهود باراك باالمتناع عن صفقات تبادل عدد كبير من األسرى الفلسطينيين بعدد قليل من جنودها،                

  .لتدهور إسرائيل وسط انتقادات لها من قوى اليمين واليسار" المنزلق الخطير"ه بـووقف ما أسمت
وأوصت اللجنة، التي يرأسها القاضي المتقاعد مئير شمغار، في جوهر تقريرها باعتمـاد مبـدأ أسـير                 

  .إسرائيلي مقابل عدد قليل فقط من األسرى العرب
منذ " تهوي في منزلق خطير   "التي  " تدهور إسرائيل  "ويؤيد وزير الدفاع إيهود باراك التوصيات بغية وقف       

  .١٩٨٥لتبادل األسرى مع الجبهة الشعبية القيادة العامة بقيادة أحمد جبريل في " النورس"إتمام صفقة 
وردا على سؤال للجزيرة نت حول مردود تشكيل اللجنة، رأى الوزير األسبق يوسي سـريد أن تـشكيل                  

نفسها، وعجز أي حكومة إسرائيلية عن مواجهة ضغوط شعبية تطالـب           اللجنة عكس عدم ثقة بالحكومة ب     
  .باستعادة جندي أو مواطن إسرائيليين يقعان في األسر

 ٦/١/٢٠١٢، موقع الجزيرة نت، الدوحة
 
  االسرائيلية المحكمة العليا  في قاضياً مستوطنتعيين .٢٠

هماً له أمس في معركته المتواصلة      م» إنجازاً«سجل اليمين اإلسرائيلي المتشدد     :  أسعد تلحمي  –الناصرة  
المحكمة العليا بتعيين القاضي نوعم سولبرغ قاضياً في أعلى هيئة قضائية فـي الدولـة               » ليبرالية«ضد  

ألـون  «مـستوطنة   (العبرية ليكون أول قاضٍ من مستوطنة مقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلـة              
د أيام من نجاح اليمين في الكنيست في سن مـشروع  وجاء التعيين بع ). في محيط القدس المحتلة   » شفوت

قانون يتيح لقاضي المحكمة العليا آشر غرونيس، المحسوب على جناح المحافظين، ترؤس المحكمة العليا              
  .الشهر المقبل مع خروج الرئيسة الحالية دوريت بينيش إلى التقاعد
مة العليا في القـرارات التـي تتخـذها         ويعتبر الرئيس المقبل للمحكمة من أشد المعارضين لتدخل المحك        

ومع إقرار القانون الذي يتيح للقاضي غرونيس ترؤس المحكمة العليا، ومع تعيـين              الحكومة والكنيست، 
  كـسلطة قـضائية    » سابق عهدها «سولبرغ اليمين قاضياً فيها، يتوقع اليمين أن تعود المحكمة العليا إلى            
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      ها الكنيست حتى تلك المصبوغة بالعنصرية، وال فـي قـرارات           صرفة ال تتدخل في القوانين التي يشرع
  .السلطة التنفيذية أو أذرعها، كما كان الحال في العقدين األخيرين

 ٧/١/٢٠١٢، الحياة، لندن
 
  غزةقطاع الجيش االسرائيلي يعلن إتمام استعداداته لعملية عسكرية محتملة في  .٢١

ية أكملت خالل الشهرين الماضيين اسـتعداداتها إلمكانيـة         قيادة الجبهة الداخل  "أكد الجيش االسرائيلي أن     
  ".القيام بعملية عسكرية أخرى في قطاع غزة

قيادة الجبهة الداخليـة تـستعد لعـدد كبيـر مـن            "ولفت الجيش االسرائيلي بموقعه االلكتروني إلى أن        
دخـول مـدن     كيلومترا من قطاع غزة، إضافة إلـى         ٤٥السيناريوهات، بينها سقوط صواريخ على بعد       
قيادة الجبهة الداخلية مستعدة ألي سيناريو يتم       "، مضيفا أن    "وبلدات جديدة إلى مدى الصواريخ الفلسطينية     

  ."فيه إطالق أكثر من ألف صاروخ نحو األراضي االسرائيلية
 ، أن تقوم بتطوير منظومة    ٢٠١٢قيادة المنطقة الجنوبية في الجبهة الداخلية قررت هذه السنة،          "وتابع أن   

 صاروخا وقذيفة على منطقة جنوب إسرائيل، بينهـا         ٦٨٠ إطالق   ٢٠١١تم خالل   "، وأوضح أنه    "الردع
  ".صواريخ من طراز غراد

، ٢٠١١ صاروخ غراد فـي عـام        ٨٠من إجمالي عمليات إطالق النار، تم إطالق نحو         "وأشار إلى أن    
ى أكبر وقدرة على حمل مواد      صواريخ غراد تتمتع بمد   "، الفتا إلى أن     "٢٠١٠مقابل صاروخين فقط في     

 فـي المائـة مـن إجمـالي سـقوط           ٣٠"، مضيفا أن    "متفجرة أكثر، وتشكل خطورة أكبر على األرواح      
  ". يوما١٥الصواريخ كان في إطار ثالثة أحداث تصعيد جرت في قطاع غزة، وبلغ إجمالي أيامها 
  ٦/١/٢٠١٢، ٤٨موقع عرب

  
  " يناير٢٥ثورة "لى حدودها مع مصر منذ  تعزز وجودها ع"اسرائيل" ":جيروزاليم بوست" .٢٢

ذكر تقرير صحافي ان اسرائيل تعمل على تعزيز وجودها العسكري على حدودها البرية والبحرية مـع                
  . يناير التي اطاحت بنظام مبارك العام الماضي٢٥مصر منذ ثورة 
ـ       ' جيروزاليم بوست   'وذكرت صحيفة    ي البحـر االحمـر     االسرائيلية الجمعة ان اقامة سياج الكتروني ف

ومواقع عسكرية حصينة جديدة وزيادة كبيرة في عدد وحدات الجيش االسرائيلي على الحدود مع مصر،               
الوجـود  'جميعها اجراءات تمثل التغييرات التي طرأت في االشهر االخيرة، وسط القلق ازاء ما سـمته                

  .المتنامي في شبه جزيرة سيناء المصرية' االرهابي
قبل الثورة في مصر، كانت التهديدات التي كنا نستعد لها          ' قائد بحري اسرائيلي قوله      ونقلت الصحيفة عن  
االن نعرف ان هذه التهديدات حقيقية وحتى اذا كنا نفتقر الى المعلومـات             'واضاف  . 'نظرية، في االغلب  

  .' االخراالستخباراتية عن هجوم بعينه، اال اننا نعد انفسنا وفقا للقدرات التي نعرفها على الجانب
واضافة الى ذلك، يعتزم الجيش االسرائيلي اقامة مواقع حصينة جديدة بطول الحـدود لحمايـة المواقـع                 

وتابعت ان الجيش يستثمر    .  كيلومترا شمال ايالت   ١٢االستراتيجية الرئيسية مثل معبر نيتافيم الذي يبعد        
الجماعات االرهابية  'واضحة عن   حتى تكون لديه رؤية     'موارد ضخمة في جمع المعلومات االستخباراتية     

 .'التي تعمل في سيناء
 ٧/١/٢٠١٢، القدس العربي، لندن
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   طلبت من دول أوروبية رفع االحتياطات االمنية خشية من حزب اهللا"إسرائيل" ":يديعوت" .٢٣

اليوم الجمعة، أن جهات أمنية إضافة إلى وزارة السياحة االسرائيلية،          " يديعوت أحرونوت "ذكرت صحيفة   
ت من دول أوروبية رفع االحتياطات االمنية حول مواقع اسرائيلية ويهودية، ومراكز سياحية يتـردد               طلب

  .االسرائيليون عليها، وذلك خوفا من تعرضها لهجمات من منظمة حزب اهللا اللبنانية
ن وقالت مصادر أمنية اسرائيلية إنه ال يوجد حتى اللحظة تهديد محدد، لكن محافل االستخبارات ترجح أ               

مجموعات حزب اهللا ستعمل على استهداف االسرائيليين المسافرين إلى أوروبا، والمواقع اليهودية التـي              
  .يترددون عليها

ووفقا للمصادر، فإن حزب اهللا يخطط لشن هجوم على وجهة اسرائيلية ما في أوروبا مع اقتراب ذكـرى      
لى علماء نوويين ايرانيين يزيد من رغبة       اغتيال قائده العسكري، عماد مغنية، كما أن القضاء المنهجي ع         

  .طهران في دعم مخططات حزب اهللا
 ٧/١/٢٠١٢، ٤٨موقع عرب

 
   نشرت الشهر الماضي مناقصات لبناء ألف وحدة استيطانية"إسرائيل"": السالم اآلن" .٢٤

اضي االسرائيلية النقاب أن الحكومة اإلسرائيلية نشرت في الشهر الم        ) السالم اآلن (كشفت حركة   : القدس
 وحـدة فـي     ٦٧٣وحده مناقصات لبناء نحو ألف وحدة استيطانية في األراضي الفلسطينية مـن بينهـا               

  . وحدة في المستوطنات االسرائيلية المقامة في القدس٣١٢مستوطنات الضفة الغربية و
 ٢٧٧وأشارت في تقرير لها الى ان المؤكد والمثبت هو ان الحكومة االسرائيلية نشرت مناقصات لبنـاء                 

 وحدة ٢٤٧و) معاليه ادوميم( وحدة في    ٤٠و) ارئيل( وحدة في    ٢٧٧و)  جفعات هزيت  -افرات(وحدة في   
  ).معاليه ادوميم(اضافة الى مناقصة لبناء مكاتب في ) بسغات زئيف( وحدة في ٦٥و) هار حوماه(في 

في األرقـام   خلق تضارب    وكشفت السالم اآلن النقاب عن تالعب تقوم به الحكومة االسرائيلية من اجل           
بشأن عدد الوحدات االستيطانية المنوي إقامتها، مشيرة الى ان وزارة اإلسكان االسرائيلية تنـشر بدايـة                
قوائم بمناقصات تنوي نشرها وحينما تتم مراجعتها عليها تقول انها ليست رسمية بعد، وحينما يتم نشرها                

  .بقاًرسمياً فانها تقول انها مناقصات قديمة تم اإلعالن عنها سا
مع بدء نوع من المحادثات في األردن بين اسرائيل والفلسطينيين تـم            "وفي هذا الصدد قالت السالم اآلن       

 وحدة أخرى في الـضفة الغربيـة        ٣٥٦ وحدة في القدس الشرقية إضافة الى        ٣١٢نشر مناقصات لبناء    
  ".ولكن الحكومة االسرائيلية تنفي بشدة وتدعي ان هذه المناقصات ليست بالجديدة

 ٧/١/٢٠١٢، األيام، رام اهللا
 
  االقتصادي االقتصاد اإلسرائيلي ال يملك حصانة ضد الركود : تقرير .٢٥

يشهد االقتصاد اإلسرائيلي تراجعاً في معدالت التصدير إلى األسواق الخارجيـة           :  نرمين ساق اهللا   - غزة
لعـالمي تـرك أثـار علـى        السيما وان تراجع االقتصاد ا    ، األوربية متأثرا بأزمة منطقة اليورو     خاصة  

  . اإلسرائيلي االقتصاد 
وبعـض   يذكر أن االقتصاد اإلسرائيلي يعتمد على المساعدات الخارجية من الواليات المتحدة األمريكية             

اشتداد األزمة فـي     أو بحسب   ، وأن دخوله لحالة من الركود قد يكون مؤقتاً وليس طويالً         ، الدول األوربية 
  . أوربا
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  حالة من الركود 
محمود خطيـب   . بالناصرة د  مدير قسم األبحاث واإلعالم في جمعية إعمار للتنمية والتطوير االقتصادي           

إذا ، وقد يدخل في حالة من الركود     ، االقتصادي أكد أن االقتصاد اإلسرائيلي ال يملك حصانة ضد الركود          
  . األوروبي واألمريكي ارتفع حجم التدهور في االقتصادين 

تـستوعب   أن األسواق األوربية واألمريكية هي السوق األولـى التـي           " فلسطين"ـوأوضح في حديث ل   
خاصة وأن األسواق    ، الصادرات اإلسرائيلية وأن تراجع الصادرات إليهم يؤثر على االقتصاد اإلسرائيلي         

  . الغربية هي األسواق األساسية
مجـال   ادرات اإلسـرائيلية فـي      وأشار خطيب إلى أن األزمة االقتصادية األوربية أدت إلى تراجع الص          

تتمكن من دفع    مشيرة إلى أن وزارة الجيش اإلسرائيلي تأثرت بتراجع الصادرات ولم           ، التصنيع العسكري 
    . المستحقات المالية للشركات التي تنتج وتبيع األسلحة للحكومة

انخفـضت   وهي نـسبة    ،  %  4.8  معدل النمو في الناتج القومي اإلسرائيلي يقدر بنحو         :" وتابع خطيب إن  
إلى أن اإلنتاج القـومي      منوها  ، %  4.9   التي بلغت      2010  عن نسبة الناتج القومي في العام       ، %  0.1  بنسبة  

عصفت باالقتصاد العـالمي عـام       متأثرا باألزمة المالية التي     %   0.8   ونما بنسبة      2009  تراجع في العام    
  2008   .  

نحـو    ووصلت إلـى       2011  ارتفعت في الربع األول من عام       " إسرائيل"طالة بـ   وأشار إلى أن نسبة الب    
تعـد منخفـضة     إال أن تلك النسبة     ، %  6.1  وفي الربع الثاني من العام ارتفعت النسبة لتصل إلى          ، %  5.2  

    %.   7.8  النسبة  حيث بلغت ،   2009  مقارنة مع حجم البطالة الذي وصلت إليه إسرائيل في عام 
العـام   وأن آثار األزمة الماليـة فـي        ، هائلة وبتزايد مستمر  " إسرائيل"وأكد أن الفجوات االقتصادية في      

خاللهـا نحـو     ) إسـرائيل ( حيث بلغت نسبة الفقر فـي          2009  ظهرت على االقتصاد في العام      ،   2008  
ويقاس فيها وفق مـستوى       الفقر نسبي    مبينا أن ، %  33.6  وهذه النسبة ارتفعت قليال لتصل إلى       ، %  33.2  

    . المعيشة في الدولة ويقارن بمستوى ، معيشة األسرة الذي يقاس بدخلها وعدد أفرادها
 ٧/١/٢٠١٢، موقع فلسطين أون الين

  
    في الجليل إبطن قرية دونم على األقل من٣٢٠مخطط إسرائيلي يصادر  .٢٦

، بمصادرة ١٩٤٨ي الفلسطينية المحتلة عام  في شمال األراض٦يهدد مخطط استكمال شق شارع رقم 
 دونماً من األراضي الخاصة والتابعة لفلسطينيي الداخل من قرية إبطن العربية في الجليل باإلضافة ١٦٩

  . إلى تهديد عدد من بيوت القرية بالهدم نتيجة مرور المخطط فوق هذه البيوت ومكانها
ط المذكور سيؤدي إلى مصادرة هذا العدد من وكشف المركز العربي للتخطيط البديل، أن المخط
 دونماً إضافية من أراضي قرية إبطن لتكون ١٥٠األراضي، كما سيمنع عمليات البناء على حوالي 

  .  دونماً ذات الملكية الخاصة في القرية٣٢٠إجمالي مساحة األراضي المتضررة من المخطط ما يقارب 
  ٥/١/٢٠١٢، المركز العربي للتخطيط البديل
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  ل ص إصابة العشرات باالختناق خالل قمع االحتالل المسيرات المناهضة لالستيطان وجدار الف:الضفة .٢٧
أصيب، أمس، عشرات المواطنين والمتضامنين األجانب، باالختناق الشديد جراء إطالق قوات االحتالل 

ل صيطان وجدار الفالغاز المسيل للدموع، لقمع المشاركين في المسيرات األسبوعية المناهضة لالست
  .العنصري، والتي نظمت إحياء ليوم الشهيد الفلسطيني

ففي قرية بلعين غرب رام اهللا، أصيب، أمس، خمسة مواطنين بجروح، والعشرات من المواطنين 
والمتضامنين األجانب باالختناق الشديد، جراء إطالق قوات االحتالل الغاز المسيل للدموع، لقمع 

 القرية األسبوعية المناهضة لالستيطان وجدار الفصل العنصري، وإحياء للذكرى المشاركين في مسيرة
  .السنوية األولى الستشهاد المناضلة جواهر أبو رحمة

وفي قرية النبي صالح، شمال غربي رام اهللا، أصيب، أمس، عشرات المواطنين باالختناق الشديد جراء 
ع المشاركين في مسيرة القرية األسبوعية المناهضة إطالق قوات االحتالل الغاز المسيل للدموع، لقم

  .لالستيطان وجدار الفضل العنصري
وفي قرية المعصرة جنوب بيت لحم، منعت قوات االحتالل، أمس، عدداً من نشطاء المقاومة الشعبية، 
مة ومتضامنين سويسريين، من المشاركين في التظاهرة الجماهيرية، التي نظمتها اللجنة الشعبية لمقاو

  .جدار الفصل العنصري واالستيطان
كما أصيب، أمس، عشرات المواطنين والمتضامنين باالختناق جراء إطالق قوات االحتالل قنابل الغاز 

  .المسيل للدموع لقمع المشاركين في مسيرة قرية كفر قدوم األسبوعية المناهضة لالستيطان
كفر الديك غرب سلفيت، جراء استنشاق الغاز كما أصيب عدد من المواطنين باالختناق، أمس، في بلدة 

 -المسيل للدموع، الذي أطلقه جنود االحتالل على المسيرة السلمية األسبوعية التي نظمتها حركة فتح
  .إقليم سلفيت وبلدية كفر الديك

  ٧/١/٢٠١٢، األيام، رام اهللا
  
  ٢٠١١  فلسطينيا في القدس خالل عام٩٥االحتالل يسحب حق اإلقامة من  .٢٨

 قال مركز القدس للحقوق االجتماعية واالقتصادية، إن سلطات االحتالل اإلسرائيلية سحبت حق : اهللارام
  .٢٠١١ مواطنا مقدسيا خالل العام المنصرم ٩٥اإلقامة الدائمة من 

وأضاف المركز في تقرير حول معطيات جديدة حصلت عليها حصريا من وزارة الداخلية اإلسرائيلية، 
 مقدسيا حتى ٩٥ن محاميها، أن الداخلية اإلسرائيلية سحبت اإلقامة الدائمة من بموجب كتاب رسمي م

 مواطنا  ٢٣، في حين تم إعادة حق اإلقامة الدائمة لـ٢٠١١) نوفمبر( تشرين الثاني ٣٠تاريخ 
وأشار المركز إلى أن الداخلية اإلسرائيلية تلقت خالل العام .  فلسطينياعن ذات الفترة كانت سحبت منهم

، ١٦٣٩ حالة تسجيل لألوالد في سجل النفوس، صودق منها على تسجيل ٣٠٩٠، ما مجموعه ٢٠١١
 ٣٩٤٦ حالة، مقابل تلقي الوزارة ١٣٦ حالة،  في حين جرى رفض ١٣١٥بينما ما يزال قيد العالج 

 حالة ما تزال قيد العالج، فيما رفضت ٥٣٠ حالة، و٢٨٩١ تم منها تسجيل ٢٠١٠حالة خالل العام 
  .الة ح٥٢٥

، ٢٠١١) ديسمبر( كانون األول ١٨وفيما يتعلق بعدد طلبات الحصول على الجنسية اإلسرائيلية حتى 
ويمكن أن يشمل الطلب أكثر من شخص، دلت معطيات الداخلية اإلسرائيلية على أن عدد طالبي الجنسية 

لبات خالل ، في حين كانت عدد الط٥١ طلبات، صودق منها على تسعة طلبات فقط، وتم رفض ١٢٠٨
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، فيما وصلت عدد الطلبات ٣٤٩ طلب، وتم رفض ٢٠٠ صودق منها على ١٤٠٣ حوالي ٢٠١٠العام 
  . منها٦٨٨، وتم رفض ٨٢٠ طلبا، صودق منها على ١٦٤٠ إلى ٢٠٠٩العام 

وأشارت معطيات سابقة حصل عليها المركز من الداخلية اإلسرائيلية، إلى قيام األخيرة خالل العام 
 أكبر نسبة لسحب البطاقات ٢٠٠٨ مواطنا مقدسيا، بينما سجل العام ٢٢٩ق اإلقامة عن  بإسقاط ح٢٠٠٧

 مواطنا، فيما استعاد حق اإلقامة خالل ٤٦٧٢الشخصية وإسقاط حق اإلقامة عن أصحابها وصلت إلى 
  .٢٠٠٨ مواطنا فلسطينيا في العام ٨٣ مواطنا  فلسطينيا فقط، و٦٧ ، ٢٠٠٧الفترة ذاتها من العام 

  ٧/١/٢٠١٢، د، عّمانالغ
  
  "إسرائيل"المقاومة الشعبية الفلسطينية تحرج  .٢٩

نجاعتها، وشكلت عامال رادعا " السلمية"أثبتت المقاومة الشعبية الفلسطينية : عاطف دغلس-نابلس 
العتداءات االحتالل ومستوطنيه رغم حداثة عهدها، كما شكلت صمام أمان لكثير من المواقع والبلدات 

  .ي صد هجمات المستوطنين واعتداءات جنوده التي تنوعت أشكالها بين القتل والحرق والقلعالفلسطينية ف
وأجمع مسؤولون وناشطون فلسطينيون في أحاديث منفصلة للجزيرة نت أن هذه التجربة استطاعت أن 
تحقق إنجازات كبيرة على األرض، وأن تكشف جرائم االحتالل وتفضحه محليا ودوليا، السيما وأنها 

  .استقطبت حركات تضامن دولية واسعة، وعززت تواصل المواطن مع أرضه
وقال رئيس الحملة الشعبية لمقاومة الجدار واالستيطان جمال جمعة إن المقاومة الشعبية التي انطلقت 

 مع بدء االحتالل ببناء الجدار الفاصل استمدت نجاحها من إرث االنتفاضة األولى ٢٠٠٢شرارتها عام 
  .١٩٨٧عام 

 ٣٥وحققت المقاومة الشعبية الصمود للمواطنين على أرضهم، وانتقلت رقعتها من موقع أو اثنين لتصل 
  ".الذي تتخذ قراراته في كل موقع دون إذن مسبق"موقعا، كما جذّرت العمل المقاوم البسيط والالمركزي 

ت االحتالل، وحتى وتنوعت أشكال المقاومة الشعبية بين الرصد والتوثيق والصد المباشر العتداءا
لجان حراسة "مقاطعته اقتصاديا وثقافيا، والتظاهر السلمي بالمناطق التي يتهددها االستيطان، وإطالق 

  .لصد هجمات المستوطنين السيما التي تتعلق بحرق المساجد والحقوق الزراعية" شعبية
 .ار واالستيطان ماهر غنيمولقيت هذه اللجان دعما رسميا فلسطينيا، كما قال وزير الدولة لشؤون الجد

وبين أن نجاح المقاومة الشعبية تمثل بانخراط كافة الفلسطينيين فيها، واستغالل كافة طاقات المجتمع 
لمواجهة االحتالل وسياساته االستيطانية، وأن أهم ما ميز ذلك هو اللجان الشعبية التي استطاعت خلق 

  .ألي هجمات" التنبه المبكر"حالة من 
  ٦/١/٢٠١٢، زيرة نت، الدوحةموقع الج

  
  جيب عسكري يدهس شابا فلسطينيا في سلوان .٣٠

أصيب شاب مقدسي بجروح بليغة بعد أن أقدم جيب عسكري اسرائيلي على دهسه في بلدة سلوان، 
وقال جواد صيام، مدير مركز معلومات وادي حلوة، إن الشاب محمود  .جنوب المسجد األقصى المبارك

 متواجدا في حي رأس العامود لحضور احتفال وطني في المنطقة، فقام جيب ، كان) عاما١٨(األعور 
عسكري بدهسه، مما أدى إلى إصابته بجروح بليغة، حيث منع الجنود إسعافه على الفور، مبينا أنه نقل 

  .بعد ذلك إلى مستشفى المقاصد لتلقي العالج، وهو يعاني من رضوض وجروح بليغة
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ري الذ بالفرار وسط حالة من التوتر والغضب تسود الحي، علما أن وذكر المركز أن الجيب العسك
  .الشاب ينحدر من حي عين اللوزة في سلوان

  ٦/١/٢٠١٢، ٤٨موقع عرب
  
  كأصغر طالبة طب في العالم"جينيس"الفلسطينية إقبال محمود األسعد تدخل موسوعة  .٣١

 ١٤هي في سن لم تتجاوز الـ استطاعت طفلة فلسطينية الخروج عن المألوف، والتحقت بكلية الطب و
لألرقام القياسية " جينيس"ودخلت الفتاة الفلسطينية إقبال محمود األسعد موسوعة  .سنة من عمرها

وايل "العالمية، بوصفها أصغر طالبة طب على مستوى العالم، إثر السماح لها بااللتحاق بكلية طب 
  .في قطر" كورنيل

ام واحد، واختصرت صفوف االبتدائي الستة بثالث سنوات أنهيت مراحل الروضة في ع: "تقول إقبال
عندما أتيحت "، مضيفة "فقط، في حين درست المرحلة اإلعدادية في عامين، ثم الثانوية في عامين كذلك

لي فرصة الدراسة الجامعية لم أتردد في اختيار الدراسة في كلية طب وايل كورنيل، كونها واحدة من 
، كما يطلق عليها، ونجحت بتفوق وتم تكريمها من قبل "الطفلة المعجزة"ميزت وت ".أفضل جامعات العالم

  .القيادات اللبنانية
  ٥/١/٢٠١٢، ٤٨موقع عرب

  
  جيش االحتالل يجبر فلسطينيين على التعري على حاجز عسكري .٣٢

  أجبرت قوات االحتالل اإلسرائيلي، أمس فلسطينيين على التعري على حاجز عسكري شرق بلدة:رام اهللا
  .يعبد قرب جنين وصادرت مالبس بعضهم

  .وذكرت مصادر أمنية، أن قوات االحتالل نصبت حاجزا عسكريا على المدخل الشرقي لبلدة يعبد
  ٧/١/٢٠١٢، ، عّماندستورال

  
    في عّمان تحيي ذكرى انطالقة الثورة الفلسطينية"العاشقين"فرقة  .٣٣

 واقيم على مسرح األرينا بجامعة عمان األهلية لم يكن الحفل الذي أحيته فرقة العاشقين: طلعت شناعة
حفال فنيا بمناسبة ذكرى انطالقة الثورة الفلسطينية، بل تظاهرة وطنية عبرت عن تالحم الشعب االردني 

فقد تجسدت المشاعر والعاطفة . والفلسطيني والذي زحف باآلالف الى مكان الحفل غير آبه ببرد الشتاء
تور عون الخصاونة رئيس الوزراء الذي رعى الحفل في المهرجان الوطنية وكما عبر عنها الدك

كانت األعالم االردنية والفلسطينية تتعانفق في فضاء المسرح الكبير الذي ضاقت . الخطابي والغنائي
جنباته وممراته بما رحبت من الجماهير التي لم تتوقف عن النشيد والغناء لوطن مضت السنوات على 

  .غتصب العدو الصهيونياحتالله من قبل الم
  ٧/١/٢٠١٢، الدستور، عّمان

  
  البطاطا اإلسرائيلية تغرق األسواق واإلنتاج المحلي مكدس:  أردنيونمزارعون .٣٤

شهدت األسواق المحلية، في اآلونة األخيرة انخفاضا ملحوظا فـي أسـعار بيـع              :  فرح عطيات  -عمان  
حيث وصل سعر الصندوق الواحد دينارين، األمر الذي أرجعه مزارعون إلى ارتفاع اإلنتـاج              البطاطا،  
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المحلي والسماح باستيراد كميات كبيرة من اسرائيل مؤخرا، في وقت ينخفض فيه الطلب على شراء ذلك                
  .المنتج

سرائيلي، بعـد    طن من البطاطا ذات المنشأ اال      ٢٠٠وتم خالل األيام الماضية، إدخال ما يزيد على نحو          
منح رخص استيراد لعدد من التجار، ما ساهم في إغراق األسواق المحلية، فيما يتعرض هذا المحصول                

  .محليا للتكدس لدى المزارعين
ـ          استيراد البطاطا اإلسرائيلية   "، إن   "الغد"وقال نائب رئيس اتحاد مزارعي وادي األردن محمود العوران ل

  ". محصول البطاطا، ما يؤدي إلى بيعه بأبخس األسعاريأتي مع بدء اإلنتاج المحلي من
  ٧/١/٢٠١٢، الغد، عّمان

  
  "إسرائيل" بشأن معاهدة السالم مع  للواليات المتحدة ينفون تقديم ضمانات"اإلخوان: "مصر .٣٥

 منح الواليات المتحدة أي يةمصرالنفت جماعة اإلخوان المسلمين :  محمد عبده حسنين- القاهرة
 نائب ، عصام العريان.وقال د. "إسرائيل"حفاظ على معاهدة السالم المصرية مع ضمانات بخصوص ال

ال يملك أي أحد في ":  للشرق األوسط،)الذراع السياسي لجماعة اإلخوان(رئيس حزب الحرية والعدالة 
وكل ما يقال حول هذا الموضوع يقصد به إثارة االضطراب والبلبلة .. مصر حاليا أن يعطي ضمانات

هذا ما نقوله وهذا موقفنا وليس لنا حديثان " ، مشدداً"اط المصريين وفي أوساط العالقات الدوليةفي أوس
 أن يعطي أحدا ضمانات في ظل دولة وشدد العريان على أنه ال يملك أي أحد في مصر حالياً. "أو لغتان
ها، ومؤسساتها تناقش كد أن االلتزامات المصرية التزامات دولة والدولة هي المسؤولة عنأو .ديمقراطية

  .كل شيء في حينه، وهي قادرة على صنع القرار
وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية األميركية فيكتوريا نوالند قد أكدت أن جماعة اإلخوان المسلمين 

وقالت نوالند خالل . "إسرائيل"قدمت للواليات المتحدة ضمانات بالنسبة إلى احترام معاهدة السالم مع 
  ."لقد قطعوا تعهدات لنا بهذا الشأن" : صحافي في واشنطن أول من أمسمؤتمر

من جهته، قال القيادي بجماعة اإلخوان، عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة صبحي صالح 
جماعة اإلخوان موقفها ثابت ولن يتغير وهو عدم االعتراف بإسرائيل؛ لكن هذه " إن :شرق األوسطلل

ماعة، ولن تفرضها على الدولة مهما وصلت ألعلى المناصب سواء في الحكومة أو قناعتهم كأفراد وكج
جماعة اإلخوان ملتزمة بالمعاهدات "ن  أوأكد صالح ."حتى رئاسة الدولة أو سيطرت على الدولة بكاملها

، وإن الدولية التي وقعتها الحكومات السابقة والسياسات التي تطبقها بما فيها معاهدة السالم مع إسرائيل
.. ال توجد معاهدات مقدسة"لكنه شدد على أنه . "هناك فرقا بين التزاماتنا كأفراد والتزامات الدولة

  ."المعاهدة يمكن مراجعتها وبالقانون الدولي
  ٧/١/٢٠١٢الشرق األوسط، لندن، 

  
  فلسطين قضية األمة اإلسالمية ولن نتنازل عنها من أجل أي مكسب: التونسية" النهضة" .٣٦

كد عضو المكتب السياسي لحركة النهضة التونسية السيد فرجاني، أن زيارة رئيس الحكومة  أ:تونس
 فلسطينية مشتركة، ونفى - الفلسطينية في قطاع غزة إسماعيل هنية إلى تونس، تأتي تلبية لرغبة تونسية

ووصف الفرجاني في تصريحات خاصة لقدس برس زيارة هنية لتونس بأنها  .أي طابع حزبي لها
 وجاء إلى الحكم عبر انتخابات  ديمقراطياًتستقبل هنية باعتباره وجهاً"تونس إن : ، وقال"يجابيةإ"
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 الفلسطينية التي ننأى بأنفسنا -ديمقراطية، فهذه حكومة منتخبة بغض النظر عن الخالفات الفلسطينية 
 تلعب تونس دور الوسيط وعما إذا كان لهذه الزيارة أي بعد سياسي لجهة أن ".كتونسيين عن الدخول فيها

أوال أنا لست ناطقًا باسم الحكومة التونسية، فهي حكومة : "في فتح عالقات حماس بالغرب، قال الفرجاني
ترويكا على الرغم من أن النهضة عنصر أساسي فيها، لكنني أتكلم من داخل حركة النهضة، نحن 

اء كوسيط أو كطرف، بالنسبة إلينا القضية مستعدون لإلسهام بما يخدم العدل الفلسطيني وفي المنطقة سو
 ونقدر عليه فلن نتوانى  إيجابياً، وإذا استطعنا أن فعل شيئاًالفلسطينية قضية تؤرق األمة اإلسالمية جميعاً

  ".نحن ال ندعي أننا نستطيع الوصول إلى ما عجز عنه اآلخرون لكننا سنقدم ما استطعنا. في ذلك
 لها عالقات مع األطراف الغربية بأشكال مختلفة، ويعرف الجميع أن يعرف الجميع أن حماس: "وأضاف

التواصل قائم بعدة وسائل على أرضية مواقف حماس، بالنسبة إلينا لم يحصل شيء بعد، لكن إذا طلب 
وبالمناسبة نحن لن نبيع القضية . منا القيام بشيء من أي طرف ونستطيع أن نفعل فسنقوم بذلك

صحيح أن عالقتنا اإليجابية مع الغرب مطلب .. ية عادلة من أجل أي مكسبالفلسطينية وال أي قض
أساسي بالنسبة إلينا، لكن ذلك لن يكون على حساب الشعب الفلسطيني، وقد وضحنا هذا جليا لكل 
األطراف، وقلنا لهم بأننا لن نستعير العدسات أيا كانت طبيعتها للنظر إلى القضية الفلسطينية، نحن نستمع 

ليس تحديا ألي جهة وليست على " استقبال هنية شار إلى أنو ".شعبنا ونتشبث بأهداف ثورته المجيدةل
  ".حساب أي طرف فلسطيني بل هي خير للجميع

  ٦/١/٢٠١٢قدس برس، 
  
  "تحصيل حاصل" تؤكد أنه "النهضة"و.. أنباء عن قرب فتح مكتب لحماس في تونس .٣٧

ط سياسية وشعبية، أمس، في تونس، أنباء عن قرب فتح مكتب تداولت أوسا:  عبد الباقي خليفة- تونس
 . إسماعيل هنيةفي قطاع غزةوذلك في ختام زيارة رئيس الوزراء الفلسطيني . لحركة حماس في تونس

وتدور شائعات عن إمكانية نقل مكتب حماس من دمشق إلى تونس في حال ساءت األوضاع أكثر في 
نود تقوية ":  النهضة، عبد اهللا الزواري، للشرق األوسط في تعليقهوقال الناطق باسم حزب حركة. سوريا

. "العالقات مع جميع حركات التحرر ومع الحكومات المنتخبة والشرعية ومع كل األحرار في العالم
 منذ عدة إقامة مكتب لحماس في تونس تحصيل حاصل، وكان من المفروض أن يكون قائماً": وتابع
  ."ن هناك أي اعتراض من قبل أي طرف سياسي في تونس وعلى أي مستوىلن يكو": وأردف. "سنوات

وحول ما يقال عن أن هدف زيارة هنية لتونس فتح مكتب لحماس، أو نقل مكتبها من دمشق إلى تونس، 
هدف الزيارة أكبر من ذلك، لكن قد يكون فتح المكتب من بين األهداف التي نعتبرها مشروعة ": أفاد

ع فئات المجتمع وجميع الشرائح المدنية واألحزاب السياسية من دون استثناء؛ ألن ومرحبا بها من جمي
أعتقد أن الرئاسة ": وقال، "الجميع يعمل على أن يكون ضمن تيار الثورة ومناصرا للقضية الفلسطينية

ا بكل  في دعمهورئاسة الوزراء وجميع السلطات ومؤسسات الدولة تؤيد القضية الفلسطينية وال تألو جهداً
  ."ما تملك، بما في ذلك الترحيب بإقامة مكتب لحماس في تونس

  ٧/١/٢٠١٢الشرق األوسط، لندن، 
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   للسودان وفلسطين لموافقتهما على تجميد عضوية سوريامشعل وجه لوماً: المؤتمر السوري للتغيير .٣٨
 حماس، خالد كشف عمار القربي، رئيس المؤتمر السوري للتغيير، أن رئيس المكتب السياسي لحركة

 شديداً للحكومة السودانية لموافقتها على تجميد عضوية سوريا، كما وجه رسالة مشعل، وجه لوماًً
 على الموقف الفلسطيني الرسمي تجاه محمود عباس ةالفلسطينيالسلطة احتجاج شديدة إلى الرئيس 

  .سوريا، ودعمه للثورة
  ٩/١/٢٠١٢األهرام، القاهرة، 

  
  جهود إحياء عملية التسوية أوباما يشكر األردن ل .٣٩

أشاد الرئيس األميركي باراك أوباما بجهود العاهل األردني الملك عبد اهللا الثاني إلحياء عملية التـسوية                
، العاهل االردنـي علـى      ٢٠١٢-١-٦وشكر أوباما خالل اتصال هاتفي الجمعة       . الفلسطينية اإلسرائيلية 

وقال البيت االبـيض     . ن عقد في عمان الثالثاء الماضي     جهوده التي اثمرت اجتماعا تمهيديا بين الطرفي      
هـدفهما  "، مشيرا إلى أن الزعيمين أكـدا        "هنأ الملك عبد اهللا الثاني على دور األردن       "في بيان إن أوباما     

  ". المشترك في تحقيق سالم شامل ودائم في المنطقة ووعدا بالبقاء على اتصال في األسابيع المقبلة
ي األردني أصدر في وقت سابق الجمعة بيانا أعلن فيه عن هذا االتصال، مشيرا إلى               وكان الديوان الملك  

أن الزعيمين تناوال فيه نتائج االجتماعات التي استضافتها عمان الثالثـاء بـين مفاوضـين فلـسطيني                 
 فرصة للتباحث "أشار الملك عبد اهللا إلى أن زيارته لواشنطن منتصف الشهر الحالي ستشكل             و. وإسرائيلي

  ". والتشاور حول مستقبل عملية السالم وتطورات األوضاع في الشرق االوسط والقضايا التي تهم البلدين
  ٧/١/٢٠١٢، موقع فلسطين أون الين

  
   األمريكية تلغي تعامالتها مع شركات الصرافة بغزة"ويسترن يونيون"خدمة تحويل األموال  .٤٠

بشكل مفاجئ التراخيص التي كانت ' رن يونيونويست'ألغت خدمة تحويل األموال : غزة ـ أشرف الهور 
قد أعطتها لعدد من شركات الصرافة الكبيرة في قطاع غزة، وأبقت على تقديم خدماتها فقط لدى بعـض                  
البنوك، في خطوة هدفها فرض المزيد من القيود على عمليات تحويل األموال إلى سكان قطـاع غـزة                  

  .الخاضع لحركة حماس
قطاع غزة مع شركات الصرافة في مجال تحويل واستقبال األموال عبر خـدمات             وتفاجأ المتعاملون من    

، بالقرار بعد أن أبلغهم العاملين بأن الشركة ومقرها الواليات المتحدة األمريكية سحبت             'ويسترن يونيون ''
  .التراخيص الممنوحة لهم، وأبقتها في بعض البنوك

ويسترن 'الت محالت الصرافة بخدمة تحويل األموال       وقال جهاد الوزير رئيس سلطة النقد ان وقف تعام        
  .جاء بناء على طلب من الشركة ذاتها' يونيون

  ٧/١/٢٠١٢، القدس العربي، لندن
  
  "اإلسرائيلي"قراءة حول العالقات الصهيونية الهندية وقضية إهتمام الهند بصادرات السالح  .٤١

 متزايد يتمثل فـي تبـادل الوفـود والـوزراء           تشهد العالقات اإلسرائيلية الهندية ازدهار    : عكا أون الين  
والخبرات في شتى المجاالت على مدار عشرين عام، ويطغى على هـذه العالقـات االهتمـام الهنـدي                  

  .الممول العسكري الثاني للهند بعد روسيا" إسرائيل"بصادرات السالح االسرائيلي، حيث تعتبر 
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فـي زيـارة وصـفت      " إسرائيل"الهندي إلى   وزير الخارجية   " أم كريشنا .أس"وفي غضون ذلك سيصل     
، وستتناول  ١٩٩٢بالهامة في أطار العالقات المزدهرة التي يشهدها الجانبين على مدار عشرين عام منذ              

  .الزيارة مناقشة مواضيع أمنية واقتصادية، وتختتم بتوقيع اتفاق لفتح منطقة تجارية حرة بين الجانبين
طار االسرائيلي في التاسع من شهر يناير الجاري، من المفتـرض           والذي ستحط طائرته في الم    " كريشنا"

، ووزير  "بنيامين نتنياهو "ورئيس الحكومة   " شمعون بيرس "أن يعقد سلسلة لقاءات مع الرئيس االسرائيلي        
  .، وثم سينتقل لزيارة قيادة السلطة الفلسطينية في رام اهللا"افيغدور ليبرمان"الخارجية 

" مانموهان سينغ "ة األخبار حول الزيارة، موضحين أن رئيس الحكومة الهندية          وأكدت وسائل إعالم هندي   
صادق شخصياً على خروج هذه الزيارة التي وصفت باألولى من حيث المستوى الرفيع الزائر منذ عـام                 

٢٠٠٠.  
الناطق باسم السفارة اإلسرائيلية فـي العاصـمة     " دافيد غولدبرغ "، عن   "يديعوت أحرنوت "ونقلت صحيفة   

، وأوضح  "أن هذه الزيارة تعتبر شيء طبيعي بين دولتين تربطهم عالقات صداقة قريبة           "،  " دلهي"لهندية  ا
مصدر في وزارة الخارجية اإلسرائيلية، أن هذه الزيارة تشير إلى مستوى فهم القيـادة الهنديـة والتـي                  

  .تربطها عالقات مهمة مع إسرائيل في جميع المجاالت
عوام األخيرة شهدت العالقات مع الهند تطور بوتيرة سريعة عـن الماضـي             وكتبت الصحيفة انه في األ    

الممول الثاني لألسلحة فـي     " إسرائيل"وخصوصاُ في مجاالت صادرات األسلحة والسياحة، حيث تعتبر         
  .الهند بعد روسيا، مشيرة إلى هيمنة موضوع السالح االسرائيلي للهند على طبيعة هذه العالقات

، ٢٠١٠ن نتائج الزيارات التي عقدها وزراء إسرائيليين على مدار العـام الماضـي              وأفادت الصحيفة أ  
تعطي صورة مثيرة لقوة الصالت بين الجانبين وباألساس في الموضوع االقتصادي، حيث بلغ مـستوى               
التبادل التجاري بينهما خمسة مليار دوالر، موضحة أنه حسب التقديرات سيرتفع هذا الرقم إلـى ثالثـة                 

  .٢٠١٢ بعد توقيع اتفاق التبادل التجاري خالل عام أضعاف
وكشفت الصحيفة أن أغلب الشركات اإلسرائيلية اليوم تربطها عالقات تجارية مع شركات هنديـة فـي                

  إلخ.... مجاالت عدة منها الحراسة واآلمن والتكنولوجيا والطاقة والعقارات واألدوية واالتصاالت 
 بين الجانبين يغطي اليوم شتى المجاالت، الفتة إلى أنه فـي أخـر              وذكرت الصحيفة أن تطور العالقات    

وتناولت تطـوير مجـاالت     " يوفال شتاينتس "زيارة كانت بين الجانبين وأجرها وزير المالية اإلسرائيلية         
مئة هبة تعليم في المجال التكنولوجي للباحثين هنـديين بهـدف دفعهـم             " إسرائيل"األبحاث، تكللت بمنح    

وزيرة الزراعة اإلسرائيلية في زيارة منفصلة      " أوريت نوكد "وامتداداً لذلك وقعت     ".إسرائيل"للدراسة في   
سـتاس  "للهند على خطة للتعاون المشترك تمتد لثالثة أعوام القادمة، ووعد وزير السياحة االسـرائيلي               

  . سائح إسرائيلي للهند كل عام١٠٠٠بإرسال حوالي " ميسجنكوف
ضيفاً في الفترة األخيرة على وزير الداخلية الهندي        " يتسحاق أهرونوفيتش "خلي  كما حل وزير األمن الدا    

، وليست بعيداً عن ذلك طالت العالقات المجال        )اإلرهاب(حيث تبادل الرجالن الخبرة في مجال مكافحة        
 ذكـر   على حـد  –الثقافي حيث بدأ الفنانين اإلسرائيليين بتلقي تمثيل كبير لهم في مهرجان الثقافة الهندي              

  .-الصحيفة
يذكر أن العالقات الهندية اإلسرائيلية ظلت تتسم بالسرية طوال سنوات، وذلك حفاظـاً علـى العالقـات                 
الودية بين الهند والدول العربية، وحرصاً على المصالح المتبادلة فالوطن العربـي يعـد سـوقاً كبيـراً                  



  

  

 
 

  

            ٢٤ص                                     ٢٣٧٣:                العدد٧/١/٢٠١٢السبت  :التاريخ

 سيما في منطقة الخليج العربي، إضافة إلـى         للمنتجات الهندية ومنطقة عمالة لأليدي العاملة الهندية، وال       
   . مليونا١٥٠ًخشية إثارة حفيظة المسلمين في الهند الذين يبلغ تعدادهم حوالي 

وتعود العالقات الهندية اإلسرائيلية في جذورها إلى ما قبل نحو نصف قرن ورغم أن الـزعيم الهنـدي                  
العربية ووصف الفكر الصهيوني بأنه جريمة      على األراضي   " إسرائيل"قد عارض قيام    " المهاتما غاندي "

   .في حق اإلنسانية
إلى الحكم عقب اغتيال غاندي مارس اليمين ذو الميول الهندوسية          " جواهر الل نهرو  "إال أنه بعد وصول     

   .وسمح بإقامة قنصلية في بومباي/١٩٥٠/عام" إسرائيل"ضغوطه فقرر نهرو االعتراف بـ
 أن يحتفظ بعالقات متوازنة وفي أدنى حد لها، إذ تراجع عـن دعـوة               وقد حاول نهرو خالل تلك الفترة     

 وذلك بعد   ١٩٥٩ و ١٩٥٥ وفي المؤتمرات األفرو آسيوية عام       ١٩٥٥إلى مؤتمر باندونغ سنة     " إسرائيل"
   .تهديد الدول العربية باالنسحاب

ن أنديرا لم تسمح بتعكيـر  لم تكن العالقات اإلسرائيلية الهندية في حالة جيدة، أل " انديرا غاندي "وفي فترة   
   .صفو عالقات بالدها مع الدول العربية

واستمرت وتيرة العالقات الهندية اإلسرائيلية في وتيرتها المنخفضة في عهد راجيف غاندي الذي تـابع               
أن حرية الشعوب تظل ناقـصة إذا لـم   "نهج والدته في السياسة الخارجية، وقد أعلن أثناء زيارته دمشق   

   ". الفلسطيني طموحاته، وتستعيد الشعوب العربية أراضيها المحتلةيحقق الشعب
: والحقيقة أن هناك عوامل كثيرة ساهمت في بقاء العالقات الهندية اإلسرائيلية في حـدها األدنـى منهـا                

 وكونه المورد األسـاس للـسالح للهنـد أثنـاء      .وجود االتحاد السوفياتي ودعمه وتأييده للقضايا العربية    
 إضافة إلى دور حركة عدم االنحياز، ناهيك عن رغبنيودلهي تحييد الوطن العربـي     .ا مع الصين  نزاعاته

  . الباكستاني-فيما يتعلق بالنزاع الهندي 
ولكن بعد المتغيرات الدولية التي حدثت أواخر الثمانينيات مثل سقوط االتحاد السوفياتي ونهاية الحـرب               

د دور الواليات المتحدة األمريكية في السياسة الدولية، بـدأت          الباردة وضعف حركة عدم االنحياز وتزاي     
 قرار األمم المتحـدة     ١٩٩١العالقات الهندية اإلسرائيلية بالتحسن، وال سيما بعد أن عارضت الهند عام            

الذي يساوي بين العنصرية والصهيونية وهو األمر الذي اعتبر في حينه نقلة نوعية في تلـك العالقـة،                  
والواليات المتحدة وذلك لتنويع مصادرها     " إسرائيل"دى القيادة الهندية لتطور عالقتها مع       عكست توجهاً ل  

من األسلحة ولتحقيق نوع من التوافق مع حاجـات اإلصـالح االقتـصادي مـن أمـوال االسـتثمار                   
   .والتكنولوجيا

اإلرهـاب ويعتقـد    الهند، االتفاق على محاربة ما يـسمونه ب       " إسرائيل"ومما زاد في تنمية الروابط بين       
الطرفان بأن باكستان تمثل عدواً مشتركاً، لما تمتلكه من سالح نووي تعده الهند خطـراً عليهـا وتعـده                   

الهند درع حماية لمصالحها الحيويـة فـي        " إسرائيل"وتعتبر  . قوة خطيرة في يد دولة إسالمية     " إسرائيل"
صاحبة أكبر أسـطول علـى شـاطئ        آسيا، فهي تحمي خطوطها المالحية في جنوب شرق آسيا لكونها           

عامل مهم في تمتين العالقات مع واشنطن، لما لذلك مـن           " إسرائيل"كما تدرك الهند أن     . المحيط الهندي 
انعكاسات هامة في قضية كشمير من جهة، في فتح أسواق لمنتجاتها في األسواق األوروبية واألمريكيـة                

وانب االقتصادية والثقافية واألمنيـة والعـسكرية       وهكذا تنوعت مجاالت التعاون في الج     . من جهة أخرى  
   .وأهمها ما يتعلق باالقتصاد والتجارة واألمور العسكرية والنووية
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 ١٩٩٩خالل عام   " إسرائيل"م أن الهند استوردت من      ٢٠٠٠وفي تقرير جامعة الدول العربية صدر عام        
 ١٥لحدود يصل مداها إلى أكثر مـن        أجهزة متطورة وأنظمة مراقبة إلكترونية وشبكة كاميرات لمراقبة ا        

   .ألف قدم كما أصبح لوزارة الجيش اإلسرائيلية وكالء في الهند لبيع المعدات العسكرية للحكومة الهندية
  ٥/١/٢٠١٢، موقع عكا اون الين

  
  ! في عّمان لن توقف جهود المصالحة الفلسطينية"سرائيلإ"المفاوضات مع  .٤٢

 –الداعي الى وقف اللقاءات االسرائيلية      » حماس«غم موقف حركة    على ر :  آمال شحادة  -القدس المحتلة   
الفلسطينية في عمان الستئناف المفاوضات، فإن االجتماعات إلنهاء االنقسام الفلسطيني مستمرة وبـوتيرة         

، رجل األعمال المعروف منيـب      »منتدى فلسطين «بل، وكما يرى راعي هذه االجتماعات رئيس        . عالية
ع يؤكدون الحاجة الى المصالحة وإنهاء االنقسام في هذه الفترة اكثر من أي وقـت               الجمي«المصري، ان   

مضى، لقناعتهم جميعاً، بأن موقف رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس من وقف االستيطان والعودة              
في هـذه   «: ويضيف. »الى حدود الرابع من حزيران هو موقف ثابت وغير قابل للتغيير او التنازل عنه             

الة، فإن جميع االطراف الفلسطينية ستكون راضية عن اي نتيجة على رغـم التوقعـات بـأن هـذه                   الح
اللقاءات لن تحقق أي انجاز في ظل تعنت الموقف االسرائيلي بالمفاوضات مـن دون شـروط مـسبقة                  

  .»والتمسك بالبناء االستيطاني
ا األسبوع، ويتوقع أن تـستمر الـى         االسرائيلية التي بدأت في عمان هذ      -وكانت المحادثات الفلسطينية    

األسبوع المقبل، قد انتهت إلى تسلم المندوبين االسرائيليين المقترحات الفلسطينية في موضوعي الحـدود              
وكانـت الرباعيـة    . واألمن والتعهد االسرائيلي بتسليم المندوبين الفلسطينيين مقترحات اسرائيلية مقابلـة         

من الشهر الجاري إلسرائيل إلعالن موقفها حول مسألتي الحدود         الدولية حددت موعد السادس والعشرين      
  .واألمن في مفاوضات السالم

وفي هذه األثناء يواصل الفلسطينيون جهودهم النهاء االنقسام، فيما تنشغل اسرائيل في تحليـل الموقـف                
 والكفاح المسلح   الجديد لقيادة حماس الذي اكده رئيس المكتب السياسي للحركة خالد مشعل، بوقف االقتتال            

وبينما ترفض القيادتان السياسية والعسكرية في اسرائيل في شكل علنـي هـذه             . وتفضيل الكفاح الشعبي  
التصريحات وتعتبرها وسيلة للتستر على النشاطات العسكرية التي تقوم بها حركة حماس وتعـزز مـن                

ة اليمين برئاسة بنيامين نتنياهو     خاللها قدراتها العسكرية، تعلو األصوات المحذرة من تعنت موقف حكوم         
  .وتدعو الى عدم رفض موقف حماس في شكل قاطع والتعامل مع دعواتها السلمية بمنتهى الجدية

رصـاص  «هذه المواقف جاءت في وقت صعدت فيه قيادة الجيش االسرائيلي تهديداتها بتنفيـذ عمليـة                
شرت تقارير تتحدث عـن مواصـلة       ون) ٢٠٠٨الحرب العدوانية على قطاع غزة عام       (» مصبوب ثانية 

حماس تعزيز قدراتها العسكرية وتزويدها بصواريخ متطورة ومضادة للمدرعات والطائرات في محاولة            
  .، على حد تعبير االسرائيليين»ارهابي هدفه محاربة اسرائيل والقضاء عليها«إلظهار الحركة كتنظيم 

رور يميني، واجه القيادة االسـرائيلية، الرافـضة        أحد أبرز كتاب اليمين في الصحافة االسرائيلية، بن د        
لتصريحات مشعل والمصرة على عدم الدخول في مفاوضات سالم مع السلطة الفلسطينية اذا كانت حركة               
حماس مشاركة في الحكومة، بتحذير ربما هو االكثر صراحة بين االسرائيليين الذين يحـاولون قبـول                

شعل وموقف حماس بالكفاح السلمي هي خدعة دعائيـة ام          هل تصريحات م  : فتساءل. تصريحات مشعل 
نقطة انعطاف؟ ويجيب عن التساؤل بلفت نظر القيادة االسرائيلية إلى كيفية ظهور صورة اسرائيل امـام                
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علينا ان نتحدث عن المرحلة الحالية ألن االيام المقبلة هي التي ستقول اذا كان              «: ويقول. المجتمع الدولي 
وقد تكون التصريحات التي اطلقت جزءاً من لعبة كاملة وربما تكون بمثابة            . انعطافاًما نسمعه خدعة ام     

رد فعل ذكي على تصريحات االسرائيليين والتهديدات التي تطلقها القيادة في تنفيـذ عمليـة عـسكرية                 
تصريحات مشعل في مقابل تهديـد      «: ويضيف. »الرصاص المصبوب «بمستوى اكبر وأقسى من عملية      

ليين تعكس صورة في غير مصلحة اسرائيل اذا تبين ان حماس تمد اليد للسالم فيما اسرائيل تعد                 االسرائي
وهذا، برأي درور يميني، يبعث على القلق من ان تؤدي التصريحات الى الدخول في              . »مدافعها للحرب 

  .بل اخطر منها بكثير» غولدستون«حرب ثانية في غزة ولكن نتيجتها لن تقتصر على لجنة 
لنتفق ان حماس هي جهة ارهابية، عنصرية وال سـامية          «:  يوجه حديثه الى القيادة االسرائيلية فيقول      ثم

فنحن منـشغلون بالـساحة     . ولكن هذه الحقيقة ال تعني احداً     . تخرق كل قانون دولي وتعد نفسها للحرب      
فـي  .  على القطـاع   الدولية، وفي هذه الساحة المعركة على الوعي ليست أقل اهمية من المعركة البرية            

هـذا  . جولتين سابقتين، في لبنان وفي القطاع، أثرت الساحة الدولية في شكل حاسم في ميـدان القتـال                
وهـي تـضمن لنفـسها      . حماس تعد االرضية منذ اآلن، وتطلق صواريخ السالم       . سيحصل مرة اخرى  

 اسرائيل طبول الحرب    وهي تبدأ منذ اآلن في خلق وعي بموجبه تطلق دعوات السالم بينما تدق            . النصر
  .»وتنطلق الى حملة تدمير

وفي مقابل الجهود الفلسطينية إلنهاء االنقسام والموقف الجديد لحماس من طبيعة التـسلح، يـدعو درور                
وال تجري تعـديالت علـى      . يميني وغيره من االسرائيليين قيادتهم الى ان تغير قواعد لعبتها مع حماس           

لى ان تعتمد لغة حماس فتتحدث عن السالم وتستعد للحرب، كما يعتقـد             لهجتها في التوجه فحسب، انما ا     
  .درور

  الطريق الى القدس
في النقاش االسرائيلي حول المصالحة الفلسطينية، هناك من يتفق مـع الفلـسطينيين الـداعمين إلنهـاء                 

 وقـد جـاء     .االنقسام بأن تحقيق هذه المهمة ضرورة للمصلحة الفلسطينية ولقضية السالم بين الـشعبين            
ووفق . تنفيذها في وقت تهيئ فيه الظروف االقليمية ذلك، خصوصاً التطورات التي تشهدها دول المنطقة             

منيب المصري، الذي يشرف على اجتماعات المصالحة في القاهرة وغزة والـضفة، ال يمكـن تجاهـل                 
  .دفع حماس وقيادة الحركة نحو المصالحة» الربيع العربي«حقيقة ان 

من دون شك أيقنت قيادة حماس ان أي حل لن يأتي من سورية او حماس إنما من                 «: »الحياة«ويقول لـ   
الداخل الفلسطيني، من السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير، ولذلك جاءت تـصريحات مـشعل الـسلمية              
االخيرة ونجحت اجتماعات القاهرة في توقيع مسودة االتفاق بين الطرفين بانتظار جولـة جديـدة مـن                 

الجهد الجماعي من جانب مكونات المجتمع الفلـسطيني باإلضـافة إلـى            «: ويقول المصري . »لقاءاتال
وقـد  . الجهود التي بذلتها مصر، هي التي أدت إلى توقيع االتفاق والمباشرة في تنفيـذه علـى األرض                

 من أجـل    توصلت االطراف الفلسطينية الى قناعة بأن الوضع الفلسطيني الحالي بحاجة إلى إعادة ترتيب            
المضي قدماً في الحقوق الفلسطينية وإنهاء االحتالل وإقامة الدولة الفلسطينية على حـدود الرابـع مـن                 

ضرورة انهاء االنقسام اليوم، بخاصـة فـي ظـل          «، مؤكداً   »بعاصمتها القدس الشرقية  ) يونيو(حزيران  
رائيلية الداعية الى تنفيـذ     الهجمة الشرسة التي تتعرض لها القدس من جانب المستوطنين والمؤسسة االس          

الطريق الى القدس تمر عبر تحقيق المصالحة كخيـار وحيـد امـام          «: ويضيف. »المشاريع االستيطانية 
  .»الشعب الفلسطيني وقيادته
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تظهر هذه المرة اقوى وأمتن من المرات السابقة اذ اتفـق  «ويؤكد المصري ان الخطوات نحو المصالحة     
 وضع جدول زمني وخطوات عملية تضمن التوصل الى اتفـاق متـين   طرفا الحوار، حماس وفتح، على    

وقد أدرج المصري سبع قضايا يعمل الطرفان على تنفيذها إلزالة العقبـات            . »يخدم المصلحة الفلسطينية  
  :في طريقهم نحو إنهاء المصالحة وهي

ولـة العتيـدة،    يقول المصري ان هذه المدينة المقدسة، رأس الجسم الفلسطيني وعاصـمة الد           :  القدس -
تتعرض لمخططات تهويد وأسرلة ومحو معالمها العربية، وهذا بحد ذاته يكفي لدفع الفلـسطينيين الـى                
التالحم لمواجهة هذه السياسة االسرائيلية وهذا يتطلب وضع سياسات لحماية هـذه المدينـة مـن كـل                  

ة تـسمى وزارة القـدس تعنـى        اإلجراءات االسرائيلية ودعم المدينة مادياً ومعنوياً وتشكيل وزارة خاص        
  بشؤون القدس؛

 تأكيد ضرورة المباشرة فوراً بفتح مكاتب لجنة االنتخابات ومباشرة عملها كما تم االتفاق عليـه فـي                  -
  القاهرة؛

 العمل على تفعيل لجنة المصالحات المجتمعية والمباشرة فوراً بوضع آليات لتنفيذ ما تـتمخض عنـه                 -
   أهمية كبيرة إلتمام المصالحة في شكل عام؛أعمال هذه اللجنة لما لها من

 اإلسراع في اطالق الحريات العامة واإلفراج عن المعتقلين السياسيين فوراً وإنهـاء اجـراءات منـع                 -
السفر وضرورة اصدار جوازات السفر لكل من يطلب ذلك، اضافة الى ضمان حرية العمل السياسي بما                

  يحكم المشروع الوطني الفلسطيني؛
اجتماعات للجان التي تم تشكيلها بأسرع وقت ممكن وأن تكون اجتماعاتها فـي مقـري منظمـة                  عقد   -

  التحرير الفلسطينية في كل من غزة ورام اهللا؛
 اإلسراع في تنفيذ باقي بنود االتفاقات بالسرعة الممكنة ومن دون أي تأخير، وهذه االجراءات تخلـق                 -

  جواً من التفاؤل واالمل؛
لس التشريعي هو امر في غاية الضرورة واالهمية، وهذا يتطلب جهداً لحض اعضاء              تفعيل عمل المج   -

  .الكتل البرلمانية على التسريع بتفعيل اعمال هذا المجلس، الذي يعقد عليه الشعب الفلسطيني آماالً كبيرة
ية، التـي   والمصري مثل كثيرين من القادة الفلسطينيين يريد تفويت الفرصة على حكومة اليمين االسرائيل            

تحاول التهرب ليس من مستلزمات عملية السالم فحسب، بل من أزماتها الداخلية نحو حـرب عدوانيـة                 
ويقول إن وحدة الصف الفلسطيني علـى أسـاس برنـامج           . جديدة على قطاع غزة أو على جنوب لبنان       

ليـا  سياسي مسؤول هي السبيل لصد المخطط االسرائيلي، فضالً عن أنها تـشكل مـصلحة وطنيـة ع                
ويؤكد أن الوضع يحتاج إلى مواقف مـسؤولة وحكيمـة،          . للفلسطينيين على طريق بناء الدولة المستقلة     

  .تكون فيها المصلحة العليا أقوى من أي حسابات فئوية أو حزبية أياً كانت أهميتها
  ٧/١/٢٠١٢، الحياة، لندن

  
  لماذا تجاهلوا هنية؟ .٤٣

  فهمي هويدي
 اإلعالم أول جولة خارجية يقوم بها السيد إسماعيل هنيـة رئـيس             خالل األسبوع الماضي تابعت وسائل    

حيث التقاه هناك الرئيس عمـر      . كانت البداية زيارة للسودان   . الوزراء الفلسطيني في حكومة قطاع غزة     
بعد السودان زار تركيا التـي حظـي        . البشير ونائبه وعقد عدة اجتماعات مع مختلف القيادات السودانية        
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ر، فاستقبله رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان، كما التقى مع قيادات كافة األحـزاب              فيها بترحيب حا  
  .السياسية القومية والكردية، وحضر جلسة للبرلمان التركي

ومن تركيا اتجه إلى تونس؛ حيث استقبله هناك رئيس الوزراء حمادي الجبالي، كما التقى عددا آخر من                 
على موعد بعد ذلك للقاء أمير قطر في الدوحـة، ولكـن            ) أبوالعبد(القيادات السياسية، وكان السيد هنية      

  .األمير ارتبط بزيارة إلى موريتانيا، فتأجل اللقاء إلى آخر الشهر الحالي
كل ذلك نشرته الصحف وصار في علم الكافة، لكن ما لم يقل، ويتملكني شعور بالخجل والخزي حـين                   

، فإنه جاء إلى مصر عبـر معبـر رفـح،           ١٢/ ٢٦ يوم   أذكره، إن السيد إسماعيل هنية حين غادر غزة       
وأمضى في القاهرة ثالثة أيام لم يلتق خاللها بأي مسؤول سياسي في الدولة، ولم يقابله سـوى رئـيس                   

وقد التقاه الدكتور نبيل العربي بصفته أمينا عامـا لجامعـة الـدول             . المخابرات العامة وبعض مساعديه   
  .المصريةالعربية، ال عالقة له بالحكومة 

لماذا امتنعت الحكومة المصرية والمجلس العـسكري       : السؤال الذي تثيره هذه الواقعة يثير السؤال التالي       
عن ترتيب أي استقبال للرجل، وتجاهلت وجوده، رغم أنه كرم حيثما ذهب؟ هناك ثالثة احتماالت فـي                 

ما زالت ملتزمـة بتوجيهـات      » الثورة«األول أن تكون السياسة الخارجية لحكومة       . تفسير ذلك التجاهل  
الثاني أن يخشى المجلس العـسكري      . الرئيس السابق الذي قيل إنه كان يحب فلسطين ويكره الفلسطينيين         

الثالث أن يكون الهدف من     . إغضاب األمريكيين الذين قد ال يرحبون بأي اتصال رسمي مع حكومة غزة           
  .هم المقاطع لحركة حماسذلك هو مراعاة خاطر اإلسرائيليين واالنحياز إلى موقف

أستغرب االحتمال األول، الذي يؤيد ما يردده البعض من أن ما تغير في مصر هو الحاكم وليس الحكم،                  
علما بأن مقابلة رئـيس     . وهي قرينة ليست في صالح المجلس العسكري، وتدل على مدى ضعفه وتردده           

اق المصالحة بـين حركتـي فـتح        الوزراء المصري لرئيس حكومة قطاع غزة، خصوصا بعد توقيع اتف         
  .نقطة مجانية لصالحها» الثورة«وحماس، تأثيرها معنوي بالدرجة األولى، ويمكن أن تعطي حكومة 

فيما يتعلق باالحتمالين األخيرين، فإنني أزعم أن عالقة تركيا ـ التي احترمت الرجل واحتفت به ـ لها   
ن عالقات القاهرة مع واشنطن وتل أبيب، ومع ذلك         عالقات مع الواليات المتحدة وإسرائيل أقوى بكثير م       

وأزعم في ذلك أن الحكومة التركية رغم عـضويتها         . فإنها تصرفت بصورة مقدرة تبعث على االحترام      
، وضعت فـي    ١٩٤٩في حلف الناتو، ورغم تجذر العالقات مع إسرائيل التي اعترفت بها أنقرة في عام               

على عالقاتها مع واشنطن وتل أبيب، ورغم أن ما قلته ينـسحب            االعتبار احترام مشاعر شعبها، وقدمته      
أيضا بدرجة أو أخرى على السودان وتونس وقطر إال أن القياس على الحالة التركية يسلط ضوءا أقوى                 

  .على المفارقة
هذه الخلفية تسوغ لي أن أقول إن المجلس العسكري لم يتجاهل السيد إسماعيل هنية فحسب، ولكنه أيضا                 

 مشاعر الشعب المصري الذي ال تزال القضية الفلسطينية تحتل موقعا متميزا في إدراكه، ناهيـك                تجاهل
  . عن الشعب العربي الذي تبين لنا أن المجلس العسكري ال يراه ولم يعد يعمل له حسابا يوما ما

مـة فـي    إذا الحظت أننا نتحدث عن مجرد استقبال بروتوكولي يعبر عن االحترام والتقدير لرئيس حكو             
القطاع انتخبتها أغلبية الشعب الفلسطيني، ولم تتحدث عن تصعيد أو اشتباك مع واشنطن أو تل أبيب فإن                 
ذلك يكشف عن عمق األزمة التي تواجهها السياسة الخارجية المصرية إذ بات المجلس العسكري أعجـز         

أتي إلى مصر تفتح له كـل       من أن يرتب استقباال للسيد إسماعيل هنية، في حين أن أي سناتور أمريكي ي             
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األبواب على مصارعها، ونرى صورته في الصحف وهو يتحدث متعجرفا عما ينبغي أن تفعله مصر أو                
  . ال تفعله

إذا كان ذلك حاصال مع رئيس حكومة غزة، فلك أن تتصور الذي يحدث مع مـن دونـه مرتبـة فـي                      
. ومعاناتهم في مطار القاهرة أو معبر رفـح       الوزارة، ولك أن تتخيل الكيفية التي يعامل بها الفلسطينيون          

وهي شواهد إذا جمعت جنبا إلى جنب فستخلص منها أن كنز إسرائيل االستراتيجي لم يكن مبارك وحده،                 
  . وإن ذلك الكنز أكبر بكثير مما تظن

سيعود السيد أبوالعبد من تونس اليوم أو غدا، وال تزال هناك فرصة إلصالح الخطأ الـذي وقـع أثنـاء                    
. ابه، ليس فقط احتراما للرجل ورمزيته، ولكن أيضا احتراما لمشاعر الشعب المصري والعربي أيضا             ذه

  .هذا إذا لم يرد المجلس العسكري أن يحسن من صورته ويصلح خطأه
  ٧/١/٢٠١١، الشرق، الدوحة

  
  القدس والفاتيكان واالحتالل .٤٤

  نقوال ناصر
حت االحتالل اإلسرائيلي يستدعي المطالبـة بحمايـة        عندما يجد الفاتيكان أن الوضع الراهن في القدس ت        

دولية لألماكن المقدسة في المدينة؛ استنكف الكرسي البابوي عن المطالبة بحماية مماثلة لها عندما كانـت   
األماكن المقدسة تحت الحكم العربي، فإن مطالبته هذه هي مؤشر قوي إلى أن عملية التهويـد الجاريـة                  

ة المقدسة ال تمثل تهديدا لهويتها العربية االسالمية فقط، بل تهدد كذلك هويتهـا              على قدم وساق في المدين    
  .المسيحية

فبراير عام  /  شباط   ١٥الموقع بين منظمة التحرير الفلسطينية وبين الفاتيكان في         " االتفاق األساسي "وكان  
الـضمير  حريـة  "م هو أحدث ضمان عربي لألماكن المقدسة في القدس وغيرها، فهـو يـضمن    ٢٠٠٠

والديانة للجميع، والمساواة القانونية للديانات الموحدة الثالث الكبرى، ومؤسساتها ورعاياهـا، واحتـرام             
الطبيعة الخاصة لمدينة القدس وأكنافها، وبالمثل سيحمي األماكن المقدسة والنظـام القـانوني المـسمى               

  ".المطبق على بعضها" الوضع الراهن"
بين الروح العربية اإلسالمية في التعامل مع األماكن المقدسة والمؤمنين مـن            وال يمكن إال عقد المقارنة      

شتى الديانات، منذ نص القرآن العربي على التعددية الدينية ألهل الكتاب جميعا كجـزء ال يتجـزأ مـن                   
اإليمان اإلسالمي، ومنذ رسخ الخليفة الثاني عمر بن الخطاب مبدأ الشراكة بين أهل الكتاب في القـدس                 
عندما صلى بقرب كنيسة القيامة وليس داخلها، وبين روح الدعوة الصهيونية إلى إعالن القدس عاصـمة                
أبدية موحدة خالصة للشعب اليهودي ولدولة االحتالل اإلسرائيلي على حد سـواء، دون أدنـى اعتبـار                 

نية والتعايش بـين  لحقوق اآلخرين، في توجه مضاد لحركة التاريخ العالمي نحو التعددية والشراكة اإلنسا  
مكونات التنوع الثقافي، بحيث لم يعد يخفى إال على أعمى البصر والبصيرة بـأن اشـتراط االعتـراف                  

ـ   دولة االحتالل اإلسرائيلي كشرط مسبق لصنع السالم إنما هـو اإلطـار            " يهودية"العربي واإلسالمي ب
عالن القدس عاصمة أبدية موحدة     األوسع لمشروع القانون المعروض حاليا على كنيست دولة االحتالل إل         

خالصة للشعب اليهودي، وهو توجه يستهدف إقصاء اآلخر واحتكار المكان والزمان والتاريخ والجغرافيا             
والديموغرافيا في القدس، وهذا توجه يستهدف في ظاهره الراهن العرب والمسلمين، لكنه استراتيجية ال              

  .حيون، إن عاجال أو آجاليمكن إال أن تنسحب على غيرهم، وأولهم المسي



  

  

 
 

  

            ٣٠ص                                     ٢٣٧٣:                العدد٧/١/٢٠١٢السبت  :التاريخ

وال يسع المراقب إال أن يقارن بين المعركة الخفية التي يخوضها بابا روما حاليا على اسـتحياء إلنقـاذ                   
الوجود المسيحي بشرا وتراثا في المدينة التي شهدت أهم األحداث التي يرتكز عليها االيمان المـسيحي                

كمـا سـماها    " الحروب الصليبية "ب والمسلمون، أو    ، كما سماها المؤرخون العر    "حروب الفرنجة "وبين  
ـ   بيت المقدس من عرب ومسلمين لم يهددوا الوجود المسيحي فيها،          " تحرير"المستشرقون األوروبيون، ل

بمباركة أسالف البابا الحالي، ليستخلص من هذه المقارنة االستنتاج الذي ال مناص منه بأن المسيحيين ال                
استخفافا بالخطر المحدق بالمدينة وهويتها التاريخيـة العربيـة اإلسـالمية           يقلون عن العرب والمسلمين     

  .المسيحية ووجودهم جميعا فيها وحولها، وال يقلون عنهم عجزا عن حمايتها وإنقاذها
 الذي  ١٩٤٧ لسنة   ١٨١مستوحيا تدويل القدس في قرار التقسيم رقم        " التدويل"ويتلمس الفاتيكان نجاة في     

عامة لألمم المتحدة كمرجعية وحيدة للشرعية الدولية لدولة االحتالل، وهو قرار مـن             أصدرته الجمعية ال  
الواضح أن دولة االحتالل اإلسرائيلي ال تأبه به وهي تعلن القدس عاصمة موحدة تحت االحتالل بينمـا                 

دينـة  ، التي تدعو إلـى تقـسيم الم       "الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني    "تتجاهله منظمة التحرير،    
  .غربيها تحت االحتالل وشرقيها عاصمة لدولة فلسطينية مأمولة باالتفاق مع دولة االحتالل

، فهو يتوجه نحـو     ١٨١ويلفت النظر إلى أن الفاتيكان يبدو انتقائيا في تناوله للتدويل بموجب القرار رقم              
 أعلن رئـيس مجلـس      فمؤخرا، على سبيل المثال،   ". ذلك الجزء من القدس الواقع ضمن األسوار      "تدويل  

لن يكـون هنـاك     : "لويس تاوران -الفاتيكان للحوار بين األديان ووزير الخارجية السابق الكاردينال جان        
 –إن ذلك الجزء من القدس الواقع ضمن األسـوار          . سالم إذا لم تحل مسألة األماكن المقدسة حال مالئما        

ويجب حماية الطبيعة المقدسة الفريدة مـن       . ة هو تراث لالنساني   –حيث األماكن المقدسة لألديان الثالثة      
  ".نوعها ويمكن عمل ذلك بوضع خاص مضمون دوليا

بدولة االحتالل اإلسرائيلي حتى    " الرسمي" اعترافه   ١٨١لقد أخر تأييد الفاتيكان لتدويل القدس طبقا للقرار         
ق أوسـلو سـيئ     ، وقد أصبح ذلك االعتراف ممكنا فقط بعد أن وقعت منظمة التحرير اتفـا             ١٩٩٣عام  

فـي  " االتفاق األساسي "ووقع الفاتيكان ودولة االحتالل     . الصيت فلسطينيا مع دولة االحتالل في العام ذاته       
 وتبادال السفراء بعد أشهر من التوقيع، وقد أصبح هذا االتفاق نافذا في             ١٩٩٣ديسمبر  /  كانون األول    ٣٠
فاق على االعتراف بالنتائج المدنية للشخـصية        التالي، وأعقبه توقيع ات    ١٩٩٤مارس من عام    /  آذار   ١٠

/  شـباط    ٣ الذي اصبح نافـذا فـي        ١٩٩٧نوفمبر  /  تشرين الثاني    ١٠القانونية للكنيسة الكاثوليكية في     
  .١٩٩٩فبراير عام 

تتفـاوض علـى    " لجنة العمل الثنائية  "لكن االتفاقين ما زاال بانتظار مصادقة الكنيست عليهما، وما زالت           
وكان نائب وزيـر    . وني ألمالك الكنيسة الكاثوليكية ورعاياها في دولة االحتالل االسرائيلي        الوضع القان 

ـ      ٢٠١٠خارجية دولة االحتالل، دانييل أيالون، عام        ، بينمـا   "األزمة" قد وصف وضع هذه المفاوضات ب
" األزمة"ن  حمل عضو وفد دولة االحتالل الى هذه المفاوضات، الحاخام دافيد روزين، دولته المسؤولية ع             

 إن  ٢٠١٠يناير  /  كانون الثاني    ١٧في هذه المفاوضات عندما قال في مقابلة مع صحيفة هآرتس بتاريخ            
  .في تنفيذ االتفاقين الموقعين بين الجانبين" مخلصة"دولة االحتالل لم تكن 

يح، وقـد   المسيحي مهدد في مهد المس    " الوجود"يتفق الفاتيكان مع كنائس مسيحية رئيسية اخرى على ان          
شارك مع الطوائف األخرى المعنية بالحفاظ على هذا الوجود في مؤتمرات وضعت خططا لتعزيزه، غير               
ان الفاتيكان ما زال حتى اآلن يفضل التلميح بدل التصريح بأن االحتالل األجنبي كـان ومـا زال هـو                    
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لسطين واألميركي فـي    السبب الرئيسي للخطر المحدق بهذا الوجود، خصوصا االحتالل اإلسرائيلي في ف          
  .العراق

المـسيحي  " الوجـود "الكنيسة الكاثوليكية تسوغ الدبلوماسية الهادئة، فإن الخطر على         " أمالك"وإذا كانت   
وعلى سـبيل   . وال تبقيها صامتة مع دولة االحتالل     " األزمة"يقتضي دبلوماسية مختلفة نوعيا تماما، تعلن       

يجب أن  " غير رسمية "للفاتيكان بصفة   " سابق"ب بها وزير خارجية     الدولية التي يطال  " الحماية"المثال، فإن   
الجزء من القـدس    "الحالي، دومينيك مامبيرتي، و   "ترتقي إلى مستوى طلب رسمي يقدمه وزير الخارجية         

الذي طالب به سلفه الكاردينال تاوران يجب أن يتسع ليـشمل مـساحة الوجـود               " الواقع ضمن األسوار  
 العرب والمسلمين والمسيحيين يجب أن يرقى إلى أرفع مستوى ليشمل الكرسـي             المسيحي، والتنسيق بين  

  .محلية لنصرة القدس" هيئة اسالمية مسيحية"البابوي ذاته وال يظل مقتصرا على 
 اإلسرائيلية التي استهدفت منـذ البدايـة تـصوير          –ويدرك الفاتيكان قبل غيره االستراتيجية الصهيونية       

ني على فلسطين باعتباره صراعا بين الديانتين اليهودية واإلسالمية، ولـذلك            الصهيو –الصراع العربي   
حرصت هذه االستراتيجية وال تزال تحرص على تهميش الوجود المسيحي في فلسطين بخاصـة إن لـم                 
تستطع القضاء عليه حتى يستمر دعم الدول الغربية العلمانية ذات األغلبية المسيحية لدولـة المـشروع                

  . فلسطينالصهيوني في
ويبدو الفاتيكان في طريقة إدارته ألزمته الصامتة مع دولة االحتالل كمـن يتحـرك فـي دائـرة هـذه                    
االستراتيجية دون أن يحاول كسر حلقتها مما يساهم إلى حد كبير في تضليل الـرأي العـام المـسيحي                   

  .والغربي حول حقيقة الصراع من أجل التحرر الوطني في فلسطين
 تهويد المدينة المقدسة خالل السنوات القليلة الماضية يدق أجراس إنذار تسمع حتى من              إن تسريع وتكثيف  

به صمم، وقد حان الوقت كي يتحرك الفاتيكان على أساس أن تهويد القدس وتصفية الوجـود المـسيحي                  
  . فيها سوف يكون هو الخطوة التالية المباشرة لتصفية هويتها العربية اإلسالمية

  ٦/١/٢٠١٢، ن الينموقع فلسطين أو
  
  ...! مبدأ االسرائيلية٢١ـ عن وثيقة ال .٤٥

  نواف الزرو
  فقد عرض الوفد االسـرائيلي المفـاوض علـى           -٤-١-٢٠١٢-العبرية" اسرائيل اليوم "حسب صحيفة 

 مبدأ التـي ترغـب      ٢١وثيقة ال :"  وثيقة اطلقوا عليها    ٣-١-٢٠١٢-الفلسطينيين في لقاء عمان الثالثاء    
ليها في أثناء المفاوضات، وذكر انه في قائمة المبادىء يوجد، مثال، اصرار علـى              اسرائيل في الحفاظ ع   

االحتياجات االمنية السرائيل في كل تسوية، بما في ذلك تواجد اسرائيلي في غور االردن، وذكر ايـضا                 
تحديد زمـن هـو وصـفة       "بان  " عدم تحديد المفاوضات زمنيا ويشرحون    "ان االسرائيليين  يسعون الى      

ل، ذلك أنه يوجد ميل لدى الفلسطينيين لجر المفاوضات حتى التاريخ الهـدف وعـدم التقـدم فـي                   للفش
  " . المحادثات

ربما يستطيع المتابع قراءة  الشروط واالطواق االسرائيلية الواردة في الوثيقة، والتي من شأنها في نهاية                
مزيد من الوقت، وعن تكريس للمزيد      عن هدر لل  -اذا ما تم  -المطاف ان تثير جدال بيزنطيا عقيما  يسفر         

  .من حقائق االمر الواقع االستيطاني
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على خريطة الطريق التي كان اطلقها الـرئيس االمريكـي          "٢٤"تذكرنا هذه الوثيقو بتحفظات شارون ال     
 والتي اعتبرت عمليا  تدميرا للخريطة رغم انحيازها بالكامـل لـصالح             ٢٠٠٤السابق جورج بوش عام   

  .ليةاالجندة االسرائي
الـى  بـازار     -للتذكير-والى ان يكشف النقاب عن  مبادىء الوثيقة االسرائيلية الجديدة، لعلنا نشير هنا              

  .الوثائق والخرائط االسرائيلية المتراكمة منذ انطالق عملية المفاوضات
فمن كثرة تلك الوثائق والخرائط واالفكار والمقترحات والعـروض البازاريـة المتعلقـة بالمفاوضـات                
التسووية، ربما لم يعد بقدرة حتى المختصين بهذه المسالة متابعة كل التفاصيل والمشاريع، فربما يمكننـا                

  ...!للحل والتسوية او ربما التصفية" الف خارطة وخارطة"ان نتحدث  هنا عن 
تجمع على  فان توقفنا عند رئيس وزرائهم نتنياهو في فترته الثانية نقرأ سلسلة من الوثائق والخرائط التي                

ال مجال الي تـسوية قبـل ان يعتـرف الفلـسطينيون            "، وعلى انه    "ان حدود اسرائيل عند نهر االردن     "
ان االفق  "، وعلى   "عدم السماح بدولة فلسطينية سيادية    "، وعلى   "والعرب باسرائيل كدولة للشعب اليهودي    

  .وغير ذلك" الوحيد المتاح هو االفق االقتصادي
إن رئيس  :" ، الذي يتخذ من الواليات المتحدة مقراً له قال        "الم في الشرق األوسط   معهد الس "وقبل ذلك، كان  

الوزراء اإلسرائيلي السابق أيهود أولمرت اعد  خريطة لحل الحدود في الضفة المحتلـة مـع الـسلطة                  
 % ٨.٩إسرائيل تريد االحتفاظ بما مساحته      "وطبقاً للخارطة، التي تستثني مدينة القدس، فإن        ". الفلسطينية

من مساحة الضفة التي تضم المستوطنات اإلسرائيلية الواقعة إلى الغرب من جدار الفصل الذي أقامتـه                 
  ".من المنطقة الواقعة إلى الشرق من غور األردن % ٢.٦باإلضافة إلى  

أولمرت طرح أفكاراً على الرئيس الفلسطيني من خالل خريطـة اعـدها            "وحسب مصادر فلسطينية فأن     
من أراضي الدولة الفلـسطينية المرتقبـة، باعتبـار أن          " القدس الكبرى "ثني ما يسمى منطقة     مكتبه، تست 

  .جزء من أراضي إسرائيل، وهي تمتد من تخوم مدينة رام اهللا إلى تخوم مدينة بيت لحم" القدس الكبرى"
 لتحقيق التواصل مـع     ، فإن الكتل االستيطانية تُضم إلى إسرائيل، وتُوسّع أفقياً        "خريطة أولمرت "وبحسب  

ويعرض أولمرت لحل مشكلة ترابط وتواصل أراضي الدولة الفلسطينية البحث فـي            . كل كتلة استيطانية  
من الضفّة وتـستبعد    % ١٥، وتقتطع خريطة أولمرت إلعالن المبادئ       “بناء سلسلة من الجسور واألنفاق    

  ".األغوار من الحل
أن ما تعرضه اسرائيل على الفلسطينيين ال يزيـد عـن           "ووفق مسؤولون في السلطة الفلسطينية الحقا ف      

  ".غير متصلة جغرافياً في انحاء الضفة الغربية" دويلة مكونة من كانتونات"كونه 
خرائط شامير ثم رابـين، ثـم       :ان هناك تراكما من الخرائط االسرائيلية منها      : ونعود قليال للوراء لنتذكر   

لجنرال باراك بعدهم، ثم خرائط  رامون وبيلين وشلومو بـن           بيريز، ثم نتنياهو ثم شارون ، ثم خرائط ا        
  عامي،

 ثم وهذه االهم خرائط الجيش االسرائيلي التي ترسم خطوط وشروط وآفاق التـسوية  ان تمـت وفـق                   
  ....!التصور االمني االسرائيلي

كان الكاتب والمحلل االسرائيلي زئيف شيف المعلق العسكري في صحيفة هـآرتس قـد كتـب حـول                  
 اإلسرائيلية بشأن الوضع الدائم وخاصة ما يتعلق بموقف إسرائيل التي تـسعى             –لمفاوضات الفلسطينية   ا"

في الماضي غير البعيد كان رئيس الوزراء يـرد كـل           :" قائال" إلى تقاسم أراضي الضفة مع الفلسطينيين     
ها في إطار االتفـاق     اقتراح يتضمن عرضاً على الفلسطينيين حول حجم المنطقة التي يبدي استعداده لنقل           
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النهائي معهم ، كما وعارض البحث الداخلي للموضوع ،  وقد انتهت هـذه المرحلـة ، فمهمـة إعـداد            
الخرائط ألقيت على عاتق قسم التخطيط في هيئة األركان ، وكان الجيش اإلسرائيلي قد أعلن في الماضي                 

في حينه على ترسيم المـصالح األمنيـة   خرائط تناولت المفاوضات مع الفلسطينيين بيد أن التشديد تركز      
والفارق هو أن الخرائط الجديدة تتناول اقتراحات الحل ، وتقسيم المناطق بين إسـرائيل والفلـسطينيين                

  ".والبدائل اإلقليمية
  ...!وهاهي خرائطهم ووثائقهم  تطل علينا في هذه االيام تباعا

سياسية اإلسرائيلية التي تتابعت على مدى سنوات       إذا كانت الخرائط والمشاريع ال    : ونقول في هذا السياق   
ما قبل مدريد وأوسلو ، قد أجمعت على اإلطالق، على تصفية المقاومة المسلحة الفلسطينية ، وإجهـاض                 
وتقويض االنتفاضة الفلسطينية االولى من جهة أولى ، وعلى تصفية الحقوق والطموحـات واألهـداف               

لة الخطوط الحمراء والالءات واألطواق واإلمالءات التي طفحـت      الوطنية الفلسطينية المشروعة عبر جم    
تلك الخرائط والمشاريع بها وشكلت قواسم مشتركة إلى حد كبير بين كافة األحزاب والقوى والتيـارات                

  ..السياسية في المجتمع اإلسرائيلي من جهة ثانية 
مشتركة الجامعة مـا بـين أطـراف        نقول إذا كانت تلك الخرائط والمشاريع تميزت بجملة من القواسم ال          

وجهات الخريطة السياسية اإلسرائيلية ، فهل تختلف الخرائط والمشاريع السياسية اإلسرائيلية التي تظهر             
  ؟…وتعرض في هذه المرحلة التفاوضية عن تلك من حيث الجوهر 

 السابقة ، وأصـبح  وهل يمكننا القول أن المجتمع السياسي اإلسرائيلي تغير في هذه المرحلة عن المراحل   
  ؟..أكثر جاهزية للتعاطي مع القضايا والحقوق الفلسطينية والعربية المشروعة 

أم أن تلك القواسم المشتركة المتمثلة بالخطوط الحمراء والالءات واألطواق واإلمالءات ما تزال قائمـة               
  ؟ … ومستمرة جوهريا واستراتيجياً 

يفني او موفاز اوالجنرال باراك او نتنياهو يا ترى بـصورة           وهل نقرأ اليوم افكار وخرائط اولمرت او ل       
  ؟…مختلفة عن قراءتنا مثالً لبيغن او رابين أو شامير 

  :الواضح ان ما تجمع عليه الخرائط االسرائيلية على اختالفها
 تكريس األهداف والمضامين االستراتيجية االستيطانية للمشروع الـصهيوني علـى كامـل مـساحة               -

  .فلسطين
  .كريس السيطرة االستراتيجية االسرائيلية الشاملة على كامل المنطقة الواقعة بين البحر والنهر ت-
 محاصرة وعزل من تبقى من الشعب العربي الفلسطيني في فلسطين وفصلهم خارجيا بانتزاعهم مـن                -

ين جسمهم وعمقهم العربي، وفصلهم داخليا أيضا عن بعضهم البعض، الضفة والقطاع مثال عـن فلـسط               
، والضفة عن القطاع، اضافة إلى تقطيع اوصال جسم الضفة بواسطة الكتل االستيطانية والجدران              ١٩٤٨

األساسية وااللتفافية، وعدم اتاحة أي تواصل بين هذه المناطق اال عبر عدد قليل من الجسور واالنفـاق                 
  .والطرق الخاضعة للسيطرة األمنية االسرائيلية

موحات الوطنية الفلسطينية وانهاء النـزاع اسـتنادا إلـى هـذه الخريطـة               انهاء كافة المطالب والط    -
ـ      -االستيطانية حمله شارون  " اتفاق انتقالي طويل األمد   " وارساء وفرض المحددات الجغرافية والسياسية ل

  ..!ونتنياهو. في جعبته من سنوات طويلة، ويواصله من بعده اولمرت وباراك وليفني
اننا عمليا أمام وثائق خرائط تـستهدف تكـريس        : مكثفة لمن يريد أن يقرأ جيدا       ليتبين لنا في الخالصة ال    

مضامين المشروع الصهيوني بالهيمنة على أكبر مساحة ممكنة من األرض الفلسطينية في الضفة الغربية              
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فـي اضـيق    " معازلـه "وتهويدها، إلى جانب فصل وعزل الشعب الفلسطيني وتقطيع اوصاله في اطار            
 تبقى مفاتيحها مرهونة بيد دولة وقوات االحتالل، وصوال بـذلك إلـى اعـدام مقومـات                 مساحة ممكنة 

  .االستقالق الفلسطيني
  ٧/١/٢٠١٢، المستقبل العربي

  
  ؟"حماس"أم تحول إستراتيجي في سياسة ".. تكتيك" .٤٦

  يورام شفايتسر وشلومو بروم
 عباس، رئيس الـسلطة الفلـسطينية،   في القاهرة، بمشاركة محمود" اإلطار القيادي المؤقت"في ختام لقاء   

ـ    "الجهاد اإلسالمي "رمضان شلح، األمين العام لـ       ، خالد مشعل، قال    "حماس"، ورئيس المكتب السياسي ل
أن تفتحا صـفحة جديـدة وتعترفـا بأخطـاء          ") حماس"و" فتح("األخير إن على الحركتين الفلسطينيتين      

ي إستراتيجية المقاومة الشعبية كما وجدت تعبيرها       تعتزم تبن " حماس"إضافة إلى ذلك صرح بأن      . الماضي
  .في السنة األخيرة في الدول العربية المختلفة

تـسعى إلـى تغييـر طريقهـا        " حماس"أثارت هذه األقوال األمل في أنه ها قد وصل التغيير المنشود، و           
حها بطـرق غيـر      بلغته، وإدارة كفا   –التاريخي والكف عن استخدام العنف، إستراتيجية الكفاح المسلح         

يضاف هذا التصريح إلى تصريحات سابقة لمشعل أعرب فيها عن تأييد منظمتـه لفكـرة إقامـة                 . عنيفة
الدولة الفلسطينية على أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدس الشرقية وهو ما يتعارض،              

ومع ذلك، ففـي    . الفلسطينيةظاهراً، مع الرفض المطلق لحق دولة إسرائيل في الوجود إلى جانب الدولة             
مقابالت أخرى كرر مشعل وأطلق أيضا أقواالً متضاربة، تشبه تلك التي عبر عنها مـؤخراً إسـماعيل                 

، بشأن حق الشعب الفلسطيني في مواصلة القتال ضـد االحـتالل بالكفـاح             "حماس"هنية، رئيس حكومة    
  ". األرض الفلسطينية من البحر إلى النهرالمقاومة المسلحة هي الخيار االستراتيجي لتحرير"المسلح كون 

بسبب المعنى الدراماتيكي الذي سيعزى لهذا التغيير األساس في الفهم السياسي وإستراتيجية الكفاح لـدى               
ضد مواطني إسرائيل كجزء مـن مـذهبها        " العنف المتطرف "، الحركة التي تماثلت مع استخدام       "حماس"

حيث سيسمح هذا الفحص لنـا بفهـم        . ة تصريحات خالد مشعل   الفكري، يجدر بنا أن نفحص بعناية جمل      
السياق الذي جاءت فيه التصريحات، وبفهم جملة األصوات التي تنطلق في الحركة في مـسألة الكفـاح                 

جاءت تـصريحات   . المسلح، وتقدير قدرة الالعبين المختلفين على التأثير في سلوك الحركة في المستقبل           
مرحلة متقدمة أخرى من محادثات المصالحة الجارية بوساطة مصر بـين           في القاهرة في ختام     " حماس"

عملياً، تكرر تصريحاته االتفاق، الذي توصل إليه مع عباس         . زعيمي الحركتين الفلسطينيتين المركزيتين   
ومنذ ذلـك الحـين، فـان       . ٢٠١١في جولة محادثات المصالحة السابقة التي انعقدت في تشرين الثاني           

 الذي قدمه مشعل، من أجل السماح باستمرار عملية المـصالحة كـان قبـول البرنـامج     التنازل األساس 
ف والذي عناصره األساسية هي وقف نار شامل مع إسرائيل، تبني المقاومـة             .ت.السياسي األساس لـ م   

الشعبية بالطرق السلمية كوسيلة رئيسة لمقاومة لالحتالل والمستوطنات، المفاوضات على إقامـة دولـة              
وعاصمتها القدس، إلى جانب شروط محمود عباس الستئناف المفاوضـات، أي           ٦٧ينية على حدود  فلسط

تأتي هذه الموافقة لمساعدة عباس في مساعيه لتحقيق        .  وتجميد المستوطنات  ٦٧اعتراف إسرائيل بحدود    
عية شرعية دولية واسعة لحكومة وحدة فلسطينية مستقبلية، بحيث تضعف قدرة إسرائيل على التنكر لشر             

الجديـد فـي    . مثل هذه الحكومة إذا ضمت داخلها ممثلين عن منظمات ترفض حق إسرائيل في الوجود             
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التصريح الحالي ليس، اذاً، المضمون بل استعداد مشعل إلطالقه على المأل، والوقوف خلف اتفاقاته مـع                
ل من ناحيته شرح    مشع. عباس رغم أنه على علم بردود الفعل المحتملة من المعارضين له داخل منظمته            

اختيار إستراتيجية الكفاح الشعبي في أن هذا الطريق أثبت نجاعته أمام العالم في أحداث الربيع العربـي                 
  .عندما شق االحتجاج الشعبي الجماهيري الطريق نحو تحقيق األهداف السياسية

رلمان التي برزت   تصريحات مشعل جاءت برعاية النظام المصري الحالي في القاهرة وبعد انتخابات الب           
مـصر،  . إحساساً بالثقة بتأييد مصر المستقبلي لخطواتها     " حماس"، ما يمنح    "اإلخوان المسلمين "فيها قوة   

عراب اتفاق المصالحة، ألقت بكامل ثقلها في التأثير على الطرفين من أجل بلورة اتفاق المصالحة لحـل                 
خابات للبرلمان والرئاسة في منتصف العام      المسائل موضع الخالف بين الطرفين وعلى رأسها إجراء انت        

ويأمـل  . ف بصفتها المؤسسة الفلسطينية التمثيلية، والتي تضم داخلها كل الفصائل         .ت.تعزيز م . ٢٠١٢
المصريون في أن تسمح هذه الخطوات باستئناف المفاوضات السياسية بين الفلسطينيين وإسرائيل تمهيداً             

  .إلقامة دولة فلسطينية مستقلة
انب ذلك، فان تمسك مشعل بالحق الشرعي للشعب الفلسطيني في مواصلة الكفـاح المـسلح ضـد    إلى ج 

في المستقبل، عندما يكون األمر الزماً      " إرهابية"االحتالل ترك ثغرة واسعة بما فيه الكفاية لتبرير أعمال          
 أوساط قيادة   جاءت أقواله هذه بالطبع أيضا لتهدئة روع خصومه من الداخل، وال سيما من            . حسب فهمه 

قيادات الحركة في الضفة الغربية، وال سيما تلك في         ". فتح"الداخل، التي تعارض المصالحة مع      " حماس"
غزة، ترى نفسها الجهة المركزية في عملية اتخاذ القرارات في الحركة وال سيما منذ االنتخابات في العام                 

رغم أنه في أوسـاط قيـادة        (٢٠٠٧ام  بالقوة على الحكم في غزة الع     " حماس" ومنذ أن سيطرت     ٢٠٠٦
الداخل ال يوجد توافق في اآلراء، وتوجد خالفات بين كبار رجاالت القيادة العسكرية ومسؤولي الـذراع                

من أن تمس عملية المصالحة بمـصالحها بـصفتها         " حماس"كما تخشى   ). السياسية حول سلوك الحركة   
شعل النتقاد حاد من جانب أحد البـارزين فـي   وقبل بضعة اشهر تعرض م   . الحكم السائد في قطاع غزة    

قيادة الحركة في غزة، محمود الزهار، الذي هاجمه على ما اعتبر في نظره اتخاذ قرار من طرف واحد                  
كما أنه ال يزال من الضروري أن       . في موضوع المصالحة دون إقرار مجلس الشورى للحركة في غزة         

لن عنها مشعل على سلوك القيادة العسكرية في غزة برئاسة          نرى ماذا سيكون عليه تأثير السياسة التي أع       
الذراع العسكرية  . أحمد الجعبري، والتي تدير بقدر معين سياسة مستقلة بالنسبة لنشاط الحركة العسكري           

وإن كانت تحافظ على وقف النار ممتنعة عن المبادرة إلى إطالق النار علـى إسـرائيل، إال ردا علـى                    
  . أنها تواصل التخطيط الختطاف إسرائيليين في أعقاب صفقة شاليتأعمال إسرائيلية، إال

يدل أكثر من أي شـيء علـى التـردد          " حماس"التناقض القائم بين تصريحات الشخصيات البارزة في        
المتواصل في الحركة، التي انتقلت قبل نحو خمس سنوات من مكانة حركة مقاومة خارج سلطوية إلـى                 

لمؤسسة السياسية الفلسطينية، بل وإلى مكانة المسيطر علـى جـزء مـن             جهة قوة مهمة ومركزية في ا     
إلى قيادة الشعب الفلسطيني في ظل الحـصول علـى شـرعية            " حماس"تطلع حركة   . الشعب الفلسطيني 

وطنية ودولية لهذه المكانة من خالل االنتصار في االنتخابات الديمقراطية التالية، وهو على ما يبدو مـا                 
يحتمل أن يكون حتى تبنى التفكير السائد في أوساط الفلسطينيين، فـي أن             . الن مشعل يقبع في أساس إع   

بوسع المقاومة الشعبية الواسعة ليس فقط أن تحرج إسرائيل وتثبت عملية نزع الشرعية عنها في أوساط                
الدول والمؤسسات المختلفة في العالم، بل وأيضا أن تفرض على إسرائيل اإلسراع فـي دخولهـا إلـى                  

  .٦٧سيرة سياسية متواصلة تدفع إلى األمام إقامة دولة فلسطينية في أراضي م
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يثير هذا السلوك في إسرائيل جداال بين أولئك الذين يرون في أقوال مشعل مدخال لتغييـر أسـاس فـي                    
باتجاه االنضمام إلى المسيرة السياسية مع إسرائيل، والتـي سـتؤدي إلـى االعتـراف               " حماس"مواقف  

بين أولئك الذين يرون في هذا خطوات تكتيكية فقط تخدم وضعا سياسيا مؤقتا وليس فيها أي                بإسرائيل، و 
يبدو أنه ال يوجد سبيل لحسم      ". حماس"تغيير للمواقف األساس الذي على أي حال ال يمكن أن يحصل في             

 تتـضمن   هذا الجدال الن التغيير العميق من هذا النوع ال يحصل بين ليلة وضحاها، وهو نتيجة مـسيرة                
أنفسهم الذين يقودون المسيرة ال يعرفـون       " حماس"من المعقول أن يكون رجال      . قرارات تكتيكية عديدة  

الطريق الذي ستتطور فيه المسيرة منوط بقدر كبير أيضا بقرارات وأفعـال الالعبـين              . إلى أين يتجهون  
محاولة التأثير علـى هـذه      إلسرائيل مصلحة في    . اآلخرين، بمن فيهم إسرائيل التي تلعب دورا مركزيا       

إذا تم تبني مثل هذا الفهم، فان تصريحات مشعل يمكن أن تشعل رافعة لتطـوير حـوار بـين                   . المسيرة
وإسرائيل، لن يكون بالضرورة مباشرا، ويحتمل أنه في هذه المرحلة مـن المرغـوب فيـه أال                 " حماس"

) خرى مثال الحتياجات السكان في غـزة      استجابة أ (مثل هذا الحوار يمكن أن يبدأ من خالل أفعال          . يكون
  .وتصريحات الزعماء

  "مباط عليا"عن 
  ٧/١/٢٠١٢، األيام، رام اهللا

  
  :كاريكاتير .٤٧

  

  
  ٧/١/٢٠١٢، الوطن اون الين


