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  االنقسام أصبح ماضيا وفلسطين أكبر من الجميع: مشعل .1
له بعودة الوئام والتآلف إلى الساحة  أعرب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس عن أم:دمشق

، واعترف بأخطاء من حماس ومن فتح، مؤكدا أن "فلسطين أكبر من كل الفصائل"الفلسطينية ألن 
  .االنقسام والخالف المرير أصبح ماضيا

إن الوطن أهم من المصلحة الحزبية، وإننا نحتاج إلى مرحلة : "»اليوم«وقال مشعل في لقاء خاص بـ
  ".ل أال تطول وسنتعاون معا في اختصار زمنها لنطبقها على أفضل وجهانتقالية نأم
أن العدو أثبت أنه مجرم ولن يعطينا حقوقنا إال انتزاعا عبر إستراتيجية متكاملة نحشد فيها " وأضاف 

المقاومة والدبلوماسية واإلعالم لكسب المزيد من التعاطف الدولي والتأييد السياسي وتعزيز وحدة 
شيرا إلى أن التضحيات التي قدمها الشعب الفلسطيني في القدس المحتلة وكل فلسطين لن م".. الصف

  .تضيع سدى
ودعا مشعل إلى الخروج من تحت العباءة الحزبية الضيقة إلى المظلة الشاملة للوطن، مؤكدا أن فلسطين 

االتجاهات الفكرية عظيمة بمجتمعها المتميز وبتعايش شعبها من مسلمين ومسيحيين معا، وأن لديها كل 
  .من اليسار إلى اليمين والمتدين وغير المتدين

الموضوع ليس عملية «وحول انضمام حماس والجهاد اإلسالمي لمنظمة التحرير، اوضح مشعل ان 
انضمام، هناك اتفاق في ملف المصالحة له عدة عناوين متعددة، منها عنوان السلطة وتوحيد مؤسساتها 

ألرض واالنقسام السياسي في مؤسسات السلطة وبناها التنظيمية واألمنية وإنهاء االنقسام على ا
والسياسية، وهناك أيضا عنوان متعلق بالمنظمة، بأنه ال بد من تفعيل وإعادة بناء المنظمة من خالل 
انتخاب مجلس وطني جديد ولجنة تنفيذية جديدة، إذًا، هناك مشروع كلنا توافقنا عليه، وليس انضمام أحد 

  .»خرلآل
اآلن هناك مرحلة انتقالية من خالل ما سّمي بلجنة المنظمة أو اإلطار القيادي : "وتابع مشعل يقول

المؤقت والجميع يشترك فيه وصوال النتخابات المجلس الوطني، وهو أمر متفق عليه منذ اتفاق اذار 
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نلتقي مجددا في ، وتم بحمد اهللا وس12-22واتفقت مع األخ أبو مازن على موعد «مضيفا . »2005
الثاني من شباط المقبل، وقبل هذا الموعد ستكون تحضيرات بلجان متعددة حتى نرتب ونسوي األمور 

  .»ونحضر لعملية االنتخابات وانتخابات المجلس الوطني في الداخل والخارج
لسلطة اآلن ال أحد يستطيع االنفراد بالقرار السياسي وال االنفراد بإدارة مؤسسات ا«واوضح مشعل 

العدو الصهيوني أعفانا من «وفيما يتعلق بتباين النهج السياسي بين حماس وفتح قال مشعل . »والمنظمة
ان نختلف بالسياسة في الوقت الحاضر، فالطريق مسدود، وحكومة االحتالل متعنتة، والواليات المتحدة 

  .بة الحقيقة في طريق السالماألمريكية منشغلة عنا بانتخاباتها، والعالم حاليا يدرك من هي العق
أمامنا اليوم معركة مصيرية هائلة، فنحن نواجه عدوا يمعن في االعتداء علينا : "وتابع خالد مشعل قائال

وعلى أرضنا، ويواصل التهويد واالستيطان ونهب أرضنا، ويرفض أن يعيد حقوقنا وينكرها ويغلق كل 
  ".لم ويقف عاجزا أو منافقا إلسرائيلالخيارات والمسارات وفي المقابل ال ينصفنا العا

وفي موضوع المقاومة، قال مشعل إن المقاومة المسلحة حقنا وخيارنا االستراتيجي طالما هناك احتالل 
  .واالتفاق على المقاومة الشعبية يتيح لنا العمل مع جميع الفصائل والحركات في هذا الباب المتفق عليه

جماهيرية هائلة مثل المياه ملمسها ناعم ولكن قدرتها هائلة تصل إلى إن القوة الشعبية وال"وتابع قائال 
تسونامي ولها قدرة على التعبير والتغيير وتقلب تاريخ، وهذه الهبات والحركات الجماهيرية التي اجتاحت 

  : لالطالع على نص الحوار ".المنطقة أثرت على عدونا أيضا
http://www.alyaum.com/News/art/40202.html  

  7/1/2012اليوم السعودية، 
  

  علينا اتخاذ إجراءات ضرورية لتخفيض العجز: فياض .2
سالم فياض، إن السلطة الوطنية بصدد اتخاذ إجراءات ضرورية من أجل تخفيض            .قال رئيس الوزراء د   

ريقة تتجاوز ما كان مبرمجا في السيناريو المتوسط المـدى          ، وبط 2012العجز الجاري في موازنة العام      
  .2001الذي اعتمد في إعداد موازمة العام 

أنه تم إعداد مجموعة من التشريعات الهادفة لتخفـيض         'وأوضح فياض في لقائه الدوري مع الصحفيين،        
جارية وزيادة   مليون دوالر من خالل تخفيض النفقات ال       350العجز، بحيث يفرض على الحكومة توفير       

  .'مليون دوالر 750اإليرادات، ألن الحكومة ال تتوقع أن تتجاوز أموال الدعم المقدمة لخزينة الحكومة 
 1.1 مليون دوالر وسيصل الـى       800 وصل الى حوالي     2011وبين فياض أن العجز في موازنة العام        

  .اتمليار دوالر في موازنة العام الجاري إذا لم تتخذ الحكومة آية إجراء
 مليـون دوالر،    742  بلـغ     2011ولفت إلى أن ما ورد من مساعدات لتمويل النفقات الجارية في العام             

 مليون دوالر، مبينا  أن موازنة العـام  225وهو أقل  من المستوى الذي كان مبرمجا في الموازنة بقيمة        
 389جـة صـرف      مليون دوالر، إضافة إلى عجز آخر جاء  نتي         100 أغلقت على عجز  بقيمة       2010

  . مليون دوالر132مليون دوالر تم صرفها لصالح مشاريع تطويرية ولم يصل منها سوى 
وأردف فياض أن هذه األزمة مكنت الحكومة من الوفاء بالرواتب واألجور، ولكنها لم تمكنها من الوفـاء            

  . مليار شيكل1.5بالتزماتها تجاه القطاع الخاص والموردين حيث بلغت مستحقات القطاع الخاص حوالي 
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وأشار إلى تأثير عدم وفاء السلطة بالتزاماتها تجاه القطاع الخاص بانكماش وتراجع في النمو االقتصادي               
وانحسار تأثير التحفيز المالي، وراكم في صعوبة األمر حجز إسرائيل ألمـوال الـضرائب، والتهديـد                

  .بحجزها واستمرار االنقسام وحصار قطاع غزة
 مليون دوالر نكون انتهينا من االرباك       750ما حصل وتمكنا من خفض العجز فقط الى         اذا  'وقال فياض،   

المالي الذي تعيشه السلطة، واألولوية عندنا اال يكون ازمة ومعالجة ما حملناه من األزمة في حال كانت                 
  .'الصورة ايجابية ووصلنا مساعدات اكثر ما توقعناه

بر قدر ممكن من المساعدات، وذلك لـضمان التغطيـة          سنستمر في السعي للحصول على أك     'واضاف،  
الكاملة للنفقات التطويرية، باإلضافة للعجز المالي وفي حال تحقق ما يزيد عـن ذلـك سـيتم اسـتغالل                
الفائض في تسديد المتأخرات التي تراكمت من جراء األزمة المالية، ومن ثم تخفيض مديونيـة الـسلطة                 

 مليار دوالر، وبما يساهم في توفير قدر من المرونـة           1.1لحوالي  تجاه القطاع المصرفي والتي وصلت      
  .'يحمي الوضع المالي للسلطة من تأثير ما قد يطرأ من تقلبات غير مواتية

وأكد فياض أن الحكومة لم تقرر الشكل النهائي لإلجراءات التي هي بصدد اتخاذها، وإنما تعمـل علـى                  
  .ات المختلفةبلورة هذه اإلجراءات بالتفاعل مع الفعالي

واإلجراء األهم الذي تعول عليه الحكومة والمطروح للدراسة من جوانبه المختلفة ولم يتم بلورة إجـراء                
بشأنه هو موضوع التقاعد، حيث تجيز قوانين التقاعد المختلفة للحكومة اإلحالة المبكرة علـى التقاعـد                

  .المبكر
لنقاش مع كافة الجهات، وإذا ما اقـر سيـصبح   وأكد فياض، أن هذا األمر ليس كما يشاع وهو مطروح ل         

قرار وجوبي وليس بالتراضي، معتقدا ان هذا األجراء بشكله الحالي لن ينفذ وسيكون هناك صيغة معدلة                
  .عما هو مطروح، والصيغة التي عرضت هي صيغة المقترحات التي تقدم لمجلس الوزراء لدراستها

و الحال في العالوات التي لها عالقة بأداء المهمـة مثـل            وقال فياض هناك توجه لتطبيق القانون كما ه       
  .عالوة التنقل، والمواصالت والعالوة اإلشرافية

  .وبين، أن الحكومة تفكر في الغاء بعض اإلدارات مثل وحدة مجلس الوزراء ووحدة المجلس التشريعي
ض علـى المجلـس     إن التعديالت على قانون ضريبة الدخل ليست بالجديدة فهناك قـانون عـر            'وقال،  

 تم وضع قانون معدل لضريبة الدخل ولـم يقـر،           2009التشريعي ولم يقر بصيغته النهائية، وفي العام        
ولكن في ظل االزمة اصبح ال بد من تعديل قانون ضريبة الدخل، لحاجة السلطة لمزيد مـن اإليـرادات                  

في حين تشكل في كل دول       من الناتج المحلي االجمالي،      1.5خاصة وأن  ضريبة الدخل ال تشكل سوى         
  .'من الناتج% 5المنطقة 

وهو أمـر يـستحق     % 6-5بالقياس مع إجمالي إيرادات السلطة تشكل ضريبة الدخل فقط من         'وأضاف،  
  : ولالطالع على نص اللقاء كامالً.'التوقف عنده

http://www1.wafa.ps/arabic/index.php?action=detail&id=121402  
  9/1/2012، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

  
  آخرين الف 26 إلضافةمشروع قرار :  مليون يورو شهريا48ً يكلفونها  ألف85 السلطة متقاعدو .3

الحكومة الفلسطينية برئاسـة     ، أن  رام اهللا   من فادي أبو سعدى  ، عن   9/1/2012،  االخبار، بيروت ذكرت  
، وهو ما أعـاد قـضية األزمـة الماليـة     2012بادرت إلى فتح ملف ميزانية السلطة لعام        سالم فياض، 
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 مليون يورو شهرياً، بينما     48 ألف متقاعد يكلفون الخزينة      85الفلسطينية إلى السطح، وخصوصاً بوجود      
وسط هذه األجواء، أعلن االتحاد األوروبـي،       . لمبكر ألفاً آخرين إلى التقاعد ا     26السلطة تفكر في إحالة     

 مليون يورو للـسلطة الفلـسطينية لـدفع         47.7بالمساهمة مع إسبانيا وإيرلندا ولوكسمبورغ، تقديم مبلغ        
 موظف حكومي ومتقاعد فلسطيني     85000رواتب ومخصصات التقاعد لشهر كانون األول لما يقرب من          

  .في الضفة الغربية وقطاع غزة
قطاع الموظفين الحكوميين   ، أن    رام اهللا   من وليد عوض ، عن   9/1/2012 القدس العربي، لندن  ت  وأضاف

الجمعة عن مـشروع قـرار     ' القدس العربي 'في السلطة الفلسطينية يعيش حالة من الغليان بعد ان كشفت           
 26اكثـر مـن     تدرسه الحكومة الفلسطينية اعدته وزارة المالية التي يتوالها الدكتور سالم فياض الحالة             

   .2012الف موظف على التقاعد المبكر في اطار خطة التقشف التي تعدها لميزانية 
الموظفـون  'ووفق مشروع القرار المعروض على الحكومة للمصادقة عليه سيحال إلى التقاعد المبكـر              

 مقبولة   وتعديالته ممن أتموا خمس عشرة سنة      2005 لسنة   8الخاضعون ألحكام قانون التقاعد العام رقم       
 بالمائة من متوسط رواتب آخـر ثـالث سـنوات           50لغايات التقاعد على أال يقل الراتب التقاعدي عن         

  . عاما20، وذلك االمر ينطبق على العاملين في االجهزة االمنية وخدموا 'معتمدة لغايات التقاعد
ـ          بعد االطالع على   'االحد  ' القدس العربي 'ومن جهته قال بسام زكارنة رئيس نقابة الموظفين العموميين ل

تقريركم قمنا بمتابعة هذا الموضوع مع مجلس الوزراء وقد استطعنا الحـصول علـى نـسخة اصـلية                  
 عاما للتقاعد المبكر    15 الحالة كل من خدم      1/1/2012لمشروع القرار المقدم من وزارة المالية بتاريخ        

كريين ايضا يحال على التقاعد، وبحـد        عاما من الموظفين العس    20من الموظفين المدنيين وكل من خدم       
 بالمئة من رواتبهم على ان ال يتم شغر هذه الوظائف بوظائف جديدة وذلك بناء علـى رغبـة                   50ادنى  

  .'الحكومة للتوفير على خزينة السلطة
 موظف تنطبق عليهم هذه الشروط لتقاعـدهم بـشكل          26300هذا القرار يشمل حوالي     'واضاف زكارنة   
  .، محذرا الحكومة من اقرار مشروع القرار'ياريااجباري وليس اخت

وبشأن اذا ما يحذر من نزول الموظفين للشارع لالحتجاج على مشروع القرار لالحالـة علـى التقاعـد                  
المبكر والذي كشفت عنه القدس العربي الجمعة قال زكارنة هناك حالة قلق وغليان في صفوف الموظفين                

  . الف موظف160البالغ عددهم حوالي ' الحكوميين
الجمعـة بانـه    ' القدس العربي 'واشار زكارنة الى ان الحكومة اكدت للنقابة بعد نشر مشروع القرار في             
  .موجود لديها ولكنه قيد الدراسة ولم يصل لمرحلة االقرار تمهيدا للتنفيذ

مئة منهم   بال 80واضاف زكارنه ان هذا المقترح الموظفين ليدخلوا ضمن شريحة الفقر المتقع وخاصة ان              
  . بالمئة من رواتبهم مع العلم ان رواتبهم كاملة لم تعد تكفيهم لمنتصف الشهر50لن يتقاضى سوى 

 عامـا   15ومن جهته أكد نائب رئيس نقابة الموظفين معين عنساوي ان القانون المقترح الحالة من خدم                
، داعيا لتحرك النقابة بكـل      'ةكارثة وطني 'في الخدمة بغض النظر عن سنه الى التقاعد المبكر هو بمثابة            

  .قوة لمنع تمرير هذه المقترحات
االحد ' وفا'ومن جهته أكد الناطق باسم الحكومة غسان الخطيب في تصريح نشرته وكالة االنباء الرسمية               

ال يوجد قرار بهذا الصدد من قبل الحكومة على اإلطالق، وأن الحكومة اآلن فـي سـياق إعـداد                   'بانه  
ليص العجز المالي والحد من األزمة المالية، من خالل بحث آليات من شـأنها زيـادة                 لتق 2012موازنة  
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اإليرادات الذاتية، دون المساس بالفئات االجتماعية وتقليل اإلنفاق بمـا ال يمـس الخـدمات األساسـية                 
  .'والحقوق التعاقدية

 ما نـشر عـن نيـة    من ناحيته، طمأن رئيس ديوان الموظفين العام موسى أبو زيد الموظفين بخصوص          
الحكومة إقرار قانون التقاعد المبكر ألنه لم يطرح كمشروع قانون وإنما مجرد أفكار في إطار الموازنة                

  . العامة للعام الجاري
  

   لخلّوها من العناصر المشجعة" لقاءات عّمان"ال يمكننا إطالق اسم مفاوضات على : ربهعبد  .4
سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد        امين  ، أن   9/1/2012 المستقبل، بيروت ذكرت  

ربه قلل امس من اهمية النتائج التي يمكن ان يقود اليها االجتماع المقرر عقده اليـوم فـي االردن بـين                     
  .مسؤولين اسرائيليين وفلسطينيين وما يمكن ان تقدمه اسرائيل

ليست عودة الى المفاوضات مع اسرائيل، مـشيرا        وجدد عبد ربه التأكيد على ان هذه لقاءات استكشافية و         
الى ان جولة استكشافية جرت يوم الثالثاء في ذات المكان غير انها لم تؤد حتى هذه اللحظـة الـى اي                     

  .نتائج
ولمح عبد ربه الى ان مشاركة الجانب الفلسطيني في هذه اللقاءات جاءت استجابة لمطالب اردنية ومـن                 

انه ال يتوافر في اللقاءات التي في عمان أي عنصر يـشجع علـى              "د ربه الى     عب  وأشار .اللجنة الرباعية 
  ".اطالق اسم مفاوضات عليها

واصل أبو يوسف، عـضو اللجنـة التنفيذيـة لمنظمـة           ، أن   9/1/2012 الشرق األوسط، لندن  ونشرت  
ـ     ل المواقـف  التحرير، قال إن القيادة الفلسطينية ال تتوقع أن تسفر لقاءات عمان عن تقدم حقيقي فـي ظ

اإلسرائيلية المعلنة، مشيرا إلى أن القيادة الفلسطينية ال ترى مؤشرات إيجابية من خالل اللقاء االستكشافي               
  . الذي عقد في عمان

  
  "ملف االعتقال السياسي"األسبوع القادم سيشهد حل :  لجنة الحرياتمنسق .5

البرغوثي منسق لجنـة الحريـات      اعلن مصطفى   : ، أ ف ب، رويترز    »الحياة «-رام اهللا، اريحا، غزة     
المشكلة من مختلف الفصائل الفلسطينية للمساهمة في تحقيق المصالحة، ان االسـبوع المقبـل سيـشهد                

  .لما اتفقت عليه الفصائل في ما بينها» تطبيقاً فعلياً«
ـ                 بوع وقال البرغوثي في مؤتمر صحافي األحد ان الملفات التي عملت عليها اللجنة سيتم حلها خالل االس

تسلمنا قوائم من حركة حمـاس      «، موضحاً انه    »ملف االعتقال السياسي  «وذكر من هذه الملفات     . المقبل
ـ            109بأن لديها     معـتقالً مـن     53 معتقلين لدى السلطة الفلسطينية في الضفة ومن فتح تسلمنا قوائم بـ

  .»كوادرها لدى حكومة حماس في غزة
، من اجل اطالق سراحهم، واذا لم يكونوا معتقلين ألسـباب           سلمنا هذه القوائم للجهات المعنية    «: وأضاف

وقال البرغوثي ان اللجنة حصلت على تأكيدات على ضمان          .»سياسية فيجب ان نعرف لماذا هم معتقلون      
حرية التنقل بين الضفة الغربية وغزة من دون اعاقة، وانه بامكان اي شخص يود التوجه الى غـزة ان                   

  .يفعل ذلك
  9/1/2012، الحياة، لندن
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   إفشالهىبحل الدولتين ويعملون عل  يتحدثون عن قبولهم"إسرائيل" قادة  :عباس .6
قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن إن القادة اإلسرائيليين يتحدثون           :    خالد األصمعي  -رام اهللا   

   .  ولكنهم يفعلون كل ما من شأنه إفشال هذا الحل , عن قبولهم بحل الدولتين
 في خطاب ألقاه وزير الخارجية رياض المالكي نيابة عن الرئيس في حفل العشاء الذي أقامه                -ضح  وأو

رئيس جنوب إفريقيا جاكوب زوما علي شرف رؤساء الدول والملوك ورؤساء الوفـود المـشاركة فـي        
فلسطينية االحتفاالت المئوية لتأسيس حزب المؤتمر الوطني اإلفريقي أن اإلسرائيليين يعتبرون األرض ال           

المحتلة متنازعا عليها في تناقض مع قرارات األمم المتحدة والشرعية الدولية التـي تعتبرهـا أراضـي                 
. أو ما هو أخطر من ذلك فهم يعملون علي تهويد القدس الشرقية المحتلة وضمها إلـي إسـرائيل                 , محتلة

 نظام الفصل العنصري     أن تجربة شعب جنوب إفريقيا المريرة تحت       - في الخطاب    -وأضاف أبو مازن    
البائد والمعاناة من الظلم والتمييز واالضطهاد تجعل هذا البلد وقيادته األكثر تفهما لما يعانيه شعبنا تحت                

وأوضح أن العالم بأسره يجمع علي أن حل الصراع         . االحتالل اإلسرائيلي وممارساته القمعية والعنصرية    
, 1967 وإنهاء االحتالل اإلسرائيلي الذي وقـع عـام       ،  دولتيناإلسرائيلي الفلسطيني يستند إلي مبدأ حل ال      

  .وهو ما يعني إقامة دولة فلسطينية مستقلة في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية
  9/1/2012األهرام، القاهرة، 

  
  غضب في السلطة من نبيل العربي لتحميله مشعل رسالة لألسد": القدس العربي" .7

االحد بأن هناك حالة من الغضب تسود القيادة الفلـسطينية  ' القدس العربي'علمت  : د عوض ولي -رام اهللا   
تجاه االمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي لتكليف رئيس المكتب السياسي لحماس خالد               

  .مشعل بنقل رسالة من الجامعة الى الرئيس السوري بشار االسد بشأن االوضاع في سورية
وعبرت القيادة الفلسطينية في مجالسها الخاصة عن رفضها القحام اي طرف فلـسطيني فـي الـصراع                 

  .الدائر في سورية لما لذلك التدخل من مخاطر على الالجئين الفلسطينيين هناك
وكان العربي كلف مشعل بعد استقباله بالقاهر الجمعة بنقل رسالة من الجامعة العربية لالسد االمر الـذي         

  .ه القيادة الفلسطينية واعتبرته عمال خارج السياق السياسي او الدبلوماسي المعتاد عربيارفضت
بأن القيادة الفلسطينية تعتزم توجيه رسالة للعربي بشكل رسمي تبلغه فيهـا مـن              ' القدس العربي 'وعلمت  

 النظـام الـسوري     انزعاجها من استخدام الجامعة العربية ألحد القوى السياسية الفلسطينية كوسيط القناع          
  .للتجاوب مع الرؤية العربية للحل في سورية

وفي ظل الرفض الفلسطيني الرسمي المتمثل في قيادة السلطة اصدر امين سر اللجنة التنفيذية ياسر عبد                 
ربه بيان باسم المنظمة السبت انتقد فيه موافقة مشعل على ان يكون وسيطا بين الجامعة العربية والنظام                 

  .السوري
ليس من حق رئيس حركة حماس خالد مشعل الدخول في وسـاطة لـصالح اي               'د عبد ربه على أنه      وشد

ـ   'نظام ان كان سورية او غيرها      انه يتدخل بالشؤون الداخلية لسورية وهذا لـيس مـن          '، متهما مشعل ب
  .'حقه

  9/1/2012القدس العربي، لندن، 
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  عمان اليوم في " االستكشافية "المفاوضات جديدة من جولةعقد  .8
المحادثـات  "من المرتقب أن تعقد في العاصمة األردنية، اليوم، جولة ثانية مـن              :عبد الرؤوف ارناؤوط  

بمشاركة الطرفين الفلسطيني واإلسرائيلي واللجنة الرباعية برعاية وزير الخارجية األردني          " االستكشافية
ذه المحادثات فـي تحقيـق أي       ناصر جودة وتتركز على مسألتي الحدود واألمن، وسط استبعاد نجاح ه          

  .االسرائيلية الثنائية المباشرة-اختراق يعيد استئناف المفاوضات الفلسطينية
ـ    إن األطراف تنتظر أن يقدم الجانب االسرائيلي ممثالً بمستشار رئـيس           ": األيام"وقالت مصادر مطلعة ل

بة حول مسألتي الحدود واألمـن      الوزراء االسرائيلي اسحق مولخو الرؤية االسرائيلية التفصيلية والمكتو       
  .كما فعل الجانب الفلسطيني في الجلسة الماضية

 .ومن المرجح أن يقدم الجانب الفلسطيني ممثالً بعضو اللجنة التنفيذية لمنظمـة التحريـر الفلـسطينية د                
  .صائب عريقات الموقف الفلسطيني من النقاط العامة التي طرحها مولخو في االجتماع السابق

  9/1/2012 رام اهللا، األيام،
  

   قريبا"الرؤية الفلسطينية" على ا إسرائيلياتوقع رد فلسطينية تمصادر .9
توقعت مصادر فلسطينية أن يقدم الجانب اإلسرائيلي في لقاء         :  صالح النعامي  - محمد الدعمة غزة  : عمان

للقاء األخير الذي عقد    التي قدمتها السلطة الفلسطينية في ا     » الرؤية«اليوم مع الوفد الفلسطيني، رده على       
 22وأكدت المصادر أن إسحاق مولخو رئيس الوفد اإلسرائيلي، قدم في اللقاء األخير             . مؤخرا في عمان  

نقطة تعبر عن الموقف التقليدي لرئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنيـاهو، والتـي تمثـل مجموعـة                 
ينية، أنه قدم النقاط التي كان يحـرص        وأكدت مصادر فلسط  . العراقيل التي تحول دون تحقيق أي فرصة      

  . نتنياهو على تقديمها، والتي تشكل معوقات حقيقية أمام أي إمكانية إلقامة دولة فلسطينية
وأكدت المصادر أن مولخو عرض خالل اللقاء األخير، أن تواصل إسرائيل الـسيطرة علـى المعـابر                 

 مناطق السلطة الفلسطينية، عالوة على تشديده       الحدودية، إضافة لسيطرتها على المناطق االستراتيجية في      
  .على رفض إسرائيل اعتبار القدس الشرقية عاصمة الدولة الفلسطينية

من ناحيته، قال واصل أبو يوسف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، إن القيادة الفلسطينية ال تتوقـع         
ئيلية المعلنـة، مـشيرا إلـى أن القيـادة          أن تسفر لقاءات عمان عن تقدم حقيقي في ظل المواقف اإلسرا          

وأكد أبو يوسف أن    . الفلسطينية ال ترى مؤشرات إيجابية من خالل اللقاء االستكشافي الذي عقد في عمان            
الرد الفلسطيني حول مقترحات الحكومة اإلسرائيلية واضح، وهو يستند إلى الرؤية الدولية مـن األمـن                

، بما فيها القدس عاصمة     1967) حزيران(ى حدود الرابع من يونيو      والحدود وإقامة الدولة الفلسطينية عل    
  .للفلسطينيين

وشدد على أن الجانب الفلسطيني يطالب بوقف كافة أشـكال االسـتيطان فـي األراضـي الفلـسطينية                  
  .1967واالعتراف بالقرارات الدولية القاضية بإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 

  9/1/2012وسط، لندن، الشرق األ
  

  "فتح"تجاوزات كبيرة لبنود المصالحة ترتكبها : حاليقةالنائب  .10
تجاوزات "بارتكاب  " فتح"اتهمت النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني سميرة الحاليقة، حركة          : الخليل
  .برعاية مصرية" حماس"لبنود اتفاق المصالحة التي تم التوصل إليها مع حركة " كبيرة
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إن األسباب التي أدت إلى االنقسام ال زالت قائمة،         "،  "قدس برس " حاليقة في تصريحات خاّصة لـ       وقالت
، مؤكدةّ وجود تجاوزات كبيرة لبنود المـصالحة        "وهي تقض مضاجع الكثيرين في الضفة الغربية المحتلة       

  . وفق تصريحاتهافي الضفة وشكاوى من المواطنين بهذا الشأن، إال أنه ال يتم نشرها أو الحديث عنها،
  8/1/2012قدس برس، 

  
  زيارة هنية الخارجية فك للحصار السياسي": قدس برس"الصواف لـ  .11

اعتبر مصطفى الصواف المحلل السياسي الفلسطيني والمسؤول في حكومة غزة، أن زيارة رئيس             : غزة
كًا للحـصار الـسياسي   تمثل ف"الوزراء إسماعيل هنية الخارجية إلى عدد من البلدان العربية واإلسالمية،         

 بـشرعية الحكومـة     اًاعتراف متـأخر  "، معتبرا أن االستقبال الرسمي      "الذي فرض على القطاع لسنوات    
  ".بغزة

أن االستقبال الرسمي لهنية في السودان وتـونس        " قدس برس "وأكد الصواف، في تصريحات خاصة لـ       
الربيع العربي، مما يشكل تدشينًا للعالقات      جاء بعد حالة التغير العربية واإلسالمية عقب موجه         "وتركيا،  

  ".العربية الفلسطينية الجديدة
حكومة الجنزوري والمجلس   "وانتقد الصواف بشدة عدم استقبال هنية في مصر بشكل رسمي، معتبرا أن             

العسكري يتعامالن بعقلية أمنية، بدليل ابتعاثهما لمدير المخابرات المصرية الستقبال رئـيس الحكومـة              
  .في حق الشعب الفلسطيني والمصري، على حد وصفه" الخطيئة"، واصفًا ذلك بـ "بغزة

  8/1/2012قدس برس، 
  

  عباس يتلقى دعوة لزيارة تونس الجمعة المقبلة        .12
تلقى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس دعوة رسمية لزيارة تونس، وذلك في الوقت الذي              : رام اهللا 

زة إسماعيل هنية زيارة قام بها إلى تونس دامت خمسة أيام التقى فيها مختلف              ينهي فيه رئيس الحكومة بغ    
  .الشخصيات الرسمية والحزبية

وأفادت وسائل إعالم رسمية تابعة للسلطة الفلسطينية بأن أمين عام الرئاسة الطيب عبد الرحيم، اسـتقبل                
 ممثل تونس لدى الـسلطة الوطنيـة،        في مقر الرئاسة برام اهللا، صباح اليوم األحد، السفير لطفي الملولي          

حيث سلم السفير رسالة دعوة من الرئيس التونسي محمد منصف المرزوقي للـرئيس محمـود عبـاس                 
  ".لزيارة تونس

  8/1/2012قدس برس، 
  

   على حماس االعتذار عن ممارسات أجهزتها وسنعيد تقييم موقفها من المصالحة: فتحمركزية .13
على حركة حماس تقديم اعتذار لحركة فـتح وللـشعب          "ة لحركة فتح إن     أكدت اللجنة المركزي  : رام اهللا   

في غزة التي أقدمت على منع وفد الرئاسـة وقيـادة           " داخلية حماس "الفلسطيني عن ممارسات ما تسمى      
  ".حركة فتح من الدخول إلى القطاع

ه الممارسـات   على حركة حماس تقديم اعتذار لحركة فتح والشعب الفلسطيني عن هـذ           "وقالت اللجنة إن    
تجاه تحقيـق   " حماس"المهينة وغير الالئقة، وعلى ضوء ذلك فإن حركة فتح ستعيد تقييم الموقف ونوايا              

  ".المصالحة
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وناشدت اللجنة المركزية الشعب الفلسطيني والعرب في مصر الـذين يرعـون المـصالحة للتـصدي                
نقسام وتمنع تحقيق الوحدة الوطنية     في القطاع التي من شأنها أن تعمق اال       " حماس"ممارسات وأالعيب   "لـ

  ".الفلسطينية
حـول وفـد    " حمـاس "لما تسمى وزارة داخلية     (إن البيان المشبوه والمغرض     : "وقالت اللجنة المركزية  

إنما هو بمثابة صفعة قوية لكافة الجهود المبذولة لتحقيق المصالحة الوطنيـة، وتحديـداً              ") فتح"الرئاسة و 
رئيس أبو مازن إلنهاء االنقسام المشؤوم واستعادة الوحدة السياسية والجغرافية          لجهود حركة فتح بقيادة ال    

  ".لشعبنا الفلسطيني
إن لغة التكفير والتهديد التي استخدمها البيان إنما تهدف أوالً وأخيراً إلى إغالق البـاب أمـام           : "وأضافت

 الوصول إلـى قطـاع غـزة    المصالحة ومنع أعضاء اللجنة المركزية وقيادات حركة فتح وكوادرها من   
علـى الـشرعية الفلـسطينية      " حماس"لمواصلة الحوار من أجل رأب الصدع العميق الذي خلفه انقالب           

  ."2007صيف عام 
في غزة والملوثة أيديهم بدماء أبناء شعبنا وحركتنـا         " حماس"بعض قيادات   "وشددت اللجنة المركزية أن     

أحد ألنهم هم من يجب أن يحاكموا على ما اقترفوه مـن            غير مؤهلين وليسوا في وضع يسمح لهم باتهام         
جرائم بحق المشروع الوطني الفلسطيني وبحق المناضلين من أبناء شعبنا وكذلك إصرارهم على تعميـق       

في غزة التي   " حماس"وتأصيل االنقسام الذي ال يخدم سوى االحتالل اإلسرائيلي والفئة القليلة من قيادات             
  ". الخاصةال هم لها سوى مصالحها

جميع قيادات الحركة وكوادرها على الذهاب إلى قطاع غزة دون          "كما أكدت اللجنة المركزية إصرارها و     
  ".اإلذن من أحد ألن غزة ليست ملكاً ألحد وليست مزرعة مملوكة لهؤالء الذين يخطفونها بقوة السالح

 من أجل تحقيق المـصالح العليـا        إننا ذهبنا للمصالحة بعقول مفتوحة وأيد ممدودة      "وشددت اللجنة على    
لشعبنا الفلسطيني ووقوفاً إلى جانب أهلنا المحاصرين والمقموعين في قطاع غزة وبـالرغم مـن كـل                 

على الشرعية الفلسطينية كان قرارنا واضحاً بإنهاء االنقسام        " حماس"الجراح العميقة التي أحدثها انقالب      
استمرأت القتل والنهب والمتاجرة بمعاناة شعبنا، تـصر أن         وبتحقيق المصالحة، إال أن هذه الفئة الضالة        

تبقينا في مربع االنقسام الذي استبشرنا وشعبنا أننا قد غادرناه إلى غير رجعـة بعـد لقـاءات القـاهرة                    
  ".األخيرة

موقف المكتب السياسي لحركة حماس من اإلهانة التي تعرض لها وفد قيادة حركة             "وتساءلت اللجنة عن    
 األلفاظ النابية والشتائم والمنع من مغادرة المركبة تحت تهديد السالح واألوامر الوقحة من              فتح من حيث  

صبية ال يتورعون عن تلفيق التهم بممارساتهم الالأخالقية التي تربوا عليها في كراهية اآلخرين وغيرها               
  ".من الممارسات

 9/1/2012األيام، رام اهللا، 
  

  بدل التفلت منها تدعو فتح لتطبيق المصالحة حماس .14
بتخريـب المـصالحة    " فتح"، ردا على تهديدات مركزية      "حماس"أكدت حركة المقاومة اإلسالمية     : غزة

ال داعي لهذا التوتير والتصعيد     "باالعتذار عما حدث في معبر بيت حانون، أنه         " حماس"ومطالبتها حركة   
  ".ق بنود المصالحة وليس التفلت منهاالذي تمارسه قيادة حركة فتح، والمطلوب هو االلتفات إلى تطبي
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نسخة عنه، إنه   " المركز الفلسطيني لإلعالم  "، ووصل   )1-8(وشددت الحركة في بيان صحفي لها، األحد        
إذا كان ثمة من معتذر، فهو الذي أساء إلى الذات اإللهية، واعتذاره ليس لحماس بل لألمة اإلسـالمية،                  "

  ".دة حركة فتحأما حماس فلم تمارس أي إساءة حتى لقيا
إن لغة البيان الذي صدر عن مركزية فتح يتناقض مع ما نتج عن لقاءات لجنـة الحريـات                  "وتابع البيان   

  ".التي اجتمعت، بعد تعذر زيارة حركة فتح، والتي أعلن خاللها عن إنجاز عدد من الملفات المهمة
إلى مربع المفاوضات مع العـدو      قرار مسبق بالعودة    " فتح"إلى أنه إذا كان لدى حركة       " حماس"ونوهت  

وهي التي تتحمل كامل المسؤولية عن تبعـات        "الصهيوني والتراجع عن المصالحة، فهذا شأنها، وتابعت        
هذا القرار أمام الشعب الفلسطيني، وأمام الوسيط المصري وأمام األمة العربية جمعاء التـي استبـشرت                

  ".خيرا بالمصالحة
الفلسطينية في غزة هي الحكومة الشرعية الوحيدة للشعب الفلـسطيني،         وشددت الحركة على أن الحكومة      

وهي التي صمدت أمام محاولة االنقالب على الشرعية الذي قادته الواليات المتحـدة األمريكيـة بقيـادة                 
وعليـه فـإن    "الجنرال دايتون، ونفذته قيادات من حركة فتح معروفة جيدا لمركزية الحركة، وأضـافت              

  ".ي تنفذها الحكومة على المعابر أمر شرعي ال يجوز ألحد القفز عنهاإلجراءات الت
مسؤولية االستمرار في التعاون األمني مـع االحـتالل، واعتقـال           " فتح"، حركة   "حماس"وحّملت حركة   

األحرار في الضفة الغربية بتهمة مقاومة االحتالل، محذرةً من مغبة النكوص عن تنفيذ ما جاء في اتفاق                 
  . من اإلفراج عن المعتقلين السياسيين ورفع حالة القمع بالضفة الغربيةالمصالحة، 

  8/1/2012، المركز الفلسطيني لإلعالم
  

  حماس على استعداد تام لمواجهة أي عدوان صهيوني: برهوم .15
فوزي برهوم إن حركته علـى اسـتعداد تـام          " حماس"أكد الناطق باسم حركة المقاومة اإلسالمية       : غزة

وان صهيوني جديد على قطاع غزة في ظل استمرار التهديدات بشنها، مـشيرا إلـى أن                لمواجهة أي عد  
نحن مستعدون للحرب، وفي نفـس      : "الحركة تضع هذه التهديدات ضمن إطار من الحرب النفسية، وقال         

  ".الوقت نتعامل معها على أنها حرب نفسية
إلـى أن حركـة حمـاس       ) 1-8(حد  ولفت برهوم خالل ندوة سياسية ُعقدت في جامعة األمة، ظهر األ          

: مع االحتالل بالنفس الطويل ورد الهجوم بالصمود والمقاومة، وقال        " كسر المعادالت "استخدمت أسلوب   
حماس استطاعت فرض معادلة توازن قوى مع االحتالل قبل الحرب وأثناءها وبعدها وبعد صفقة وفـاء             "

  ".لف حساباألحرار، فأصبح االحتالل يضعها في حسابه ويحسب لها أ
  8/1/2012، المركز الفلسطيني لإلعالم

  
   الشهر15اإلفراج عن المعتقلين وجوازات السفر في : البطش .16

ـ       :غزة  من شهر كانون ثاني الجاري يوم اختبار فعلي         15 حددت لجنة الحريات إحدى لجان المصالحة ال
  .االنقساملكل من حركتي فتح وحماس لتنفيذ اتفاق المصالحة بخطوات عملية تقضي على 

وأكد القيادي خالد البطش عضو لجنة الحريات في قطاع غزة أنه سيتم اإلفراج عن المعتقلين الـسياسيين                 
وأوضح البطش في حديث مـع       .وإنهاء ملف جوازات السفر وتوزيع الصحف بما يكفل حرية الصحافة         
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ر والتوزيع في كل مـن      انه تم االتفاق على حرية العمل الصحفي من حيث الطباعة والنش          " معا"مراسلة  
  .غزة والضفة بحيث يتم توزيع الصحف اليومية في الضفة وغزة وفق قانون المطبوعات والنشر

وبحسب البطش، فإن الخامس عشر من الشهر الجاري هو موعد توزيع صحف الحياة والقدس واأليـام                
غربية وفق ما يـراه     في قطاع غزة كما ستعود صحف االستقالل والرسالة وفلسطين لتوزع في الضفة ال            

أما فيما يخص جوازات السفر، أكد البطش أنه بإمكان أي مواطن التوجـه             .أصحاب هذه الصحف مناسبا   
ابلغنا أن الرئيس محمود عباس اصدر تعليماتـه للجهـات المختـصة            " :للحصول على جواز سفر قائال    

كما بين أن أول دفعـة       ."بضرورة إعطاء جواز سفر لكل مواطن فلسطيني يحق له أن يمتلك جواز سفر            
  .من المعتقلين السياسيين سيتم االفراج عنهم في الخامس عشر من الشهر الجاري

 3/1/2012وكالة معاً اإلخبارية، 
  

  ويضر بعملية المصالحة" مفتعل"تصعيد فتح : الزهار .17
كة محمود الزهار تصعيد حر   " حماس"وصف عضو المكتب السياسي في حركة المقاومة اإلسالمية         : غزة

  .ويضر بعملية المصالحة الفلسطينية" مفتعل"فتح للخالف مع حركته بأنه 
وفدها من دخول قطاع غزة     " منع"وتصاعدت خالل اليومين الماضيين وتيرة الهجم بين فتح وحماس بعد           

  .ظهر الجمعة الماضي، األمر الذي نفته حماس الحقا
ثنين أن قدوم وفد حركة فتح لقطاع غزة كـان      ونقلت وكالة أنباء الشرق األوسط المصرية عن الزهار اال        

توقيته خاطئ، موضحا أنهم قدموا يوم الجمعة وفي وقت الصالة ودون تنسيق مع أحد ما يشير إلى النية                  
أن هذا التوتر يضر بتطبيق ملفات المصالحة التـي اتفـق           "وأضاف الزهار    .الفتعال التوتر، حسب قوله   
 إلى أننا ال نستطيع إقناع الشعب الفلسطيني بأن هناك مصالحة جـادة             ، منبها "عليها خالل لقاءات القاهرة   

  .في ظل هذه األجواء غير المالئمة
  9/1/2012، )صفا(وكالة الصحافة الفلسطينية 

  
  سوريةالزمة في األحماس ليست وسيطا : حمدان .18

ون حماس نفى مسئول العالقات الدولية في حركة حماس أسامة حمدان أن تك:  رزق الغرابلي–دمشق 
إنما هي نصيحة توجهها حماس لكافة األطراف بضرورة "تلعب دور الوسيط في األزمة السورية، 

  ".االنتقال من الحل األمني للحل السياسي
الحركة دعت منذ اللحظة األولى، بحكم عالقتها مع سوريا " "صفا"وقال حمدان في تصريح خاص لـ

نبين بضرورة وقف شالل الدم الذي يجري في سوريا سواء على مستوى الشعب أو النظام، لنصح الجا
  ".ووقف الحل األمني واللجوء إلى حل سياسي

نحن نؤمن بضرورة وجود حل سياسي يضمن لسوريا استقرارها وقوتها ومكانتها ودورها في "وأضاف 
  ".المنطقة، وأعتقد أن هذا هو الموقف الذي تبنته الفصائل والقوى الفلسطينية كافة

أال تذهب األمور في الشأن السوري إلى التدويل؛ ألننا ندرك  "-كل الحرص-حرص حماس وشدد على 
أن الواليات المتحدة لن تكون حريصة على النظام السوري ومصالحه، وإنما ستكون حريصة على ما 

  ".يخدم الكيان الصهيوني ومشروعه
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ديث عن دور الوسيط لحماس في حل المسألة ال بد أن يكون سورّيا وفي إطار عربي فقط، والح"وتابع 
وعن سبب استمرار وجود قيادة حماس في سوريا بالرغم من  ".هذه المسألة حتى اللحظة غير وارد

بقاء حماس مسألة تخص قيادة حماس، وهي التي تقدر أين : "الوضع األمني المتردي هناك، قال حمدان
  ".تستقر وأين تتواجد

  8/1/2012، )صفا(وكالة الصحافة الفلسطينية 
  

   من دون وقف االستيطان"إسرائيل"فتح تدافع عن لقاءاتها مع  .19
اللقاءات «عن قرار رئيسها محمود عباس الموافقة على استئناف         » فتح« دافعت حركة    : رويترز –اريحا  

 االسرائيلية بناء على مبادرة اردنية، وقال المفاوض صائب عريقات، عـضو            -الفلسطينية  » االستشكافية
 النطالقة الحركة في مدينة اريحـا، إنـه         47، في مهرجان بمناسبة الذكرى      »فتح«كزية لـ   اللجنة المر 

كل على حـدة،    ) الفلسطينيين واالسرائيليين (امام فشل اعضاء اللجنة الرباعية في لقاءاتهم الجانبية معنا          «
للجنـة الرباعيـة    مع اننا قدمنا اوراقنا حول االمن والحدود الى اللجنة في شكل منفصل اقترح اجتماعاً               

  .»بحضور فلسطيني وإسرائيلي الستشكاف إمكان استئناف المفاوضات
وافقنا على ذلك وذهبنا الى االجتماع مشددين على ثالثة امـور، علـى أال يتعـدى                «: وأضاف عريقات 
هذا هو موعد نهاية التسعين يوماً التي حـددها         «، موضحاً ان    »)يناير( كانون الثاني    26السقف الزمني   

  .»2011) سبتمبر( ايلول 23ان الرباعية الصادر في بي
 9/1/2012الحياة، لندن، 

  
   المفاوضات الفاشلة مع االحتالل هدفه عرقلة المصالحةتكرار: حمدان .20

أسامة حمدان بشدة   " حماس"انتقد مسؤول ملف العالقات الخارجية في حركة المقاومة اإلسالمية          : بيروت
، التـي وصـفها بــ       "بعث الحياة في المفاوضـات    " الفلسطينية لـ    مساعي الفريق السياسي في السلطة    

عرقلة جهود المصالحة الوطنية ودق     "مع االحتالل اإلسرائيلي، وأكد أن من شأن هذه المساعي          " الفاشلة"
قادة السلطة إلـى مـنح      " قدس برس "ودعا حمدان في تصريحات خاصة لـ       ". أسافين جديدة في مسارها   
  . إلتمامهاالمصالحة الوقت الكافي

  8/1/2012قدس برس، 
  نرفض تهديد فتح بوقف المصالحة وندعو مصر لتحمل مسؤولياتها: أبو زهري .21

اليـوم بوقـف    " فتح"التهديدات التي وجهها بيان لحركة      " حماس"رفضت حركة المقاومة اإلسالمية     : غزة
، )6/1( ة الجمعة الماضـية   بالدخول إلى غز  " فتح"تنفيذ اتفاق المصالحة ردا على تأخير السماح لوفد من          

  .القاهرة إلى التدخل لوقفه داعية ،"التوتير اإلعالمي وخرقا التفاق المصالحة"واعتبرت ذلك جزءا من 
الصادر اليـوم األحـد     " فتح"سامي أبو زهري بشدة بيان حركة       " حماس"واستهجن المتحدث باسم حركة     

  .إلى غزة أول أمس الجمعة" فتح"بشأن زيارة وفد ) 8/1(
  8/1/2012قدس برس، 
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  فلسطينيو الشتات أصحاب حق العودة: العرداتأبو  .22
ـ      " فـتح "أحيت منظمة التحرير الفلسطينية وحركة التحرير الوطني الفلسطيني           47أمـس  الـذكرى الـ

أمين سر فصائل المنظمة في      ألقى و  الغبيري، -"قاعة رساالت "لإلنطالقة في مهرجان مركزي حاشد في       
أن القيادة الفلـسطينية ممثلـة      "لعردات كلمة استذكر فيها قيام الثورة الفلسطينية، ورأى         لبنان فتحي أبو ا   

بالرئيس الفلسطيني ابو مازن ومنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد، قد حققتا نقلة نوعيـة           
لخارطة السياسية وطلب   في الواقع الفلسطيني، إذ تمكنت القيادة الفلسطينية الرشيدة من إعادة القضية الى ا            

  ".العضوية الكاملة في االمم المتحدة
الذي يتجاهل حقوق الشعب الفلسطيني في العـودة واقامـة دولتـه الفلـسطينية              "وانتقد المجتمع الدولي    

أن الشعب الفلسطيني في الشتات صاحب حق في العودة الـى           "، مشدداً على    "وعاصمتها القدس الشريف  
  ".امرات المجتمع الدوليأرضه الذي شردته منها مؤ

  9/1/2012، تالنهار، بيرو
  

  حذر بعد ارتياح بين دورها الفلسطيني والسوري والعربي..  والثوراتحماس .23
العربية بارتياح كبير وخاصة تلك التي أسقطت النظـام         » الثورات«قابلت حركة حماس    : ضياء الكحلوت 

ها، وحيث تشعر بأن ما يجري حولهـا وفـي   المصري السابق التي تحفظ له تعمد إيذائها والتحريض علي  
  .بعدها اإلقليمي يصب في صالحها والقضية الفلسطينية

جـزءاً منهـا    » حماس«التي تعد   » اإلخوان المسلمين «ومبعث هذا االرتياح هو الصعود الواضح لحركة        
سـماعيل  وإن ليس بالشكل التنظيمي، والذي بدا واضحاً من خالل جولة رئيس وزراء الحكومة المقالة ا              

  .هنية والترحاب الذي لقيه في مصر وتونس
التي تغنت بها وسببت لها شكال من االحراج وحالة مـن           » حماس«لكن األحداث في سوريا قلبت معادلة       

عدم الرضا من النظام السوري ومن معارضيه، فكالهما طالباها بموقف واضح، وهي حاولت االلتـزام               
  .بين الطرفين» حيادية«بمواقف 
ـ           وبرزت   خالد مشعل الـذي    » حماس«في األفق محاولة حل أو وساطة قام بها رئيس المكتب السياسي ل

عاد من زيارة القاهرة ولقاء األمين العام للجامعة العربية نبيل العربي محمالً برسالة للنظـام الـسوري،                 
  .على ما أعلن مشعل والعربي

ـ وبرغم ذلك، يقول عضو المكتب السياسي ورئيس الدائرة اإلع         صـالح البردويـل إن     » حماس«المية ل
حركته ليست محرجة أو مرتبكة في الموضوع السوري ألنها لم تتورط في األحداث الدائرة، لكنها تشعر                

  .دعماً كبيراً» حماس«على األوضاع خاصة أن النظام والشعب في سوريا قدما لـ» حزن وأسف«بـ
ـ    في سوريا وقد عبرت مراراً وتكراراً عن        تأسف لما يحدث  » حماس«أن  » السفير«وأوضح البردويل ل

أملها في الخروج من األزمة بحل سياسي وبإصالحات وحريات للمواطنين ووقـف انتهاكـات حقـوق                
  .االنسان

ال تغير مواقفها وال تقيم حسابات مخفية لعالقاتها العربية فهـي مـثال             » حماس«وشدد البردويل على أن     
سوريا وتركيا وقطر، إذ إنها ال تكون في حلف ضد اآلخـر وال             على عالقة مع إيران والسعودية، ومع       

تحسب حسابات الدول خالل زياراتها، في إشارة إلى زيارة هنية لتركيا في ظل توتر عالقات األخيـرة                 
  .مع سوريا
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العربية هي تطور طبيعي للحالة الشعبية العربية التي حرمت من الحريـة     » الثورات«ونوه البردويل بأن    
  .يها إرادات سياسية واجتماعية وثقافية غير ارادتها، ما أدى إلى انتقام شعبي ذاتي من الحكاموفرضت عل

في األثناء رصد المحلل السياسي ثابت العمور مرحلتين من تعامل حماس مع التغيرات العربية الراهنة،               
» حماس«منوهاً بأن   . ةأولها كانت متفائلة تحاول االقتراب، والثانية تبلورت في ما بعد وهي حذرة متأني            

  .مصر وتونس وليبيا حتى انقضت األمور واستوت على ما هي عليه» ثورات«تأنت في دعم 
ـ   وتعاطيهـا مـع    » حماس«إن األحداث في سوريا كانت اختبارا حاسما لموقف         » السفير«وقال العمور ل

يا شأن داخلـي    المشهد، ووقعت بين خيارين كالهما مر، فإن صمتت واستحضرت أن ما يحدث في سور             
ال عالقة لها به، اتهمت بأنها تساند النظام، وإن قالت بما تؤمن به من حرية وعدالة وتغيير وإصـالح،                   

  .ستظهر بمظهر المنقّض على النظام عند أول اختبار
األمر في الموضوع السوري تجاوز االحراج ليصل حد االختبار وهذه فاتورة تـدفع             «ويعتقد العمور أن    

راب من أي نظام عربي، وهو ما يبدو أنه لم ُيفهم ولم ُيدرك لهذه اللحظة، ويجـب االبتعـاد                  كنتيجة لالقت 
قدر الممكن عن التحالف مع األنظمة الرسمية العربية ألننا، فلسطينيا، دفعنا ثمنـا باهظـا جـراء هـذا                   

  .»خراالقتراب وهو على ما يبدو يتكرر اآلن مع حماس التي قد تستبدل االقتراب مع طرف عربي آ
حماس تمر بمنعطف تحول غاية في الخطورة، ويبدو أن موقعها فـي الـسلطة              «ويشير العمور إلى أن     

جعلها تلتفت للبيئة االقليمية والتعاطي مع كثير من المتغيرات الحاصلة، وهذا التعاطي قد ال يؤتي بما هو                 
لعمل مـن خـارج هـذا       متوقع، فمقتضيات العمل السياسي الرسمي تختلف وأكثر تكلفة من مقتضيات ا          

حماس لم تعد جزءاً من المشهد الفلسطيني فقط بل باتت جـزءا مـن المـشهد         «، مشيراً إلى أن     »اإلطار
العربي واإلقليمي، وهو ما يضع أمامها كثيرا من التحديات التي تختلف عن تحديات تواجـه أي حركـة                  

  .»مقاومة وتحرر وطني
حمـاس  «ون الحركات اإلسالمية عدنان أبو عـامر أن         من جهته، يرى المحلل السياسي والخبير في شؤ       

تسير في حقل من األلغام في الموضوع السوري وتدرك تماماً أن أي خطأ يمكن أن يفجـر األوضـاع                   
ـ      .»أكثر حماس في حساباتها تحاول المفاضلة بـين موقـف         «بأن   »السفير«ونوه أبو عامر في حديث ل

 تحسد عليه، مقدراً أنها تفاجأت بتدهور األوضاع        صعب وموقف أقل صعوبة، لكنها في وضع صعب ال        
  .»في سوريا

عدم خروج موقف من حماس تجاه األحداث في سوريا يوضح حجـم اإلربـاك              «ويوضح أبو عامر أن     
لديها، وخاصة أن الحياد لن يساعدها لو استمرت األزمة السورية أو انتهت بصفقة كما يروج له في هذه                  

والنظام السوري انتهى لكن األمر لن يصل       » حماس«بين  » شهر العسل «ن  ويقدر أبو عامر أ    .»األوقات
  .، وفق قوله»حماس«إلى طالق بينهما، خاصة أن النظام يحتاج إلى وجود 

اللحظة األولى الندالع األحداث في سوريا، نصحت       «السبت الماضي في بيان أنه منذ       » حماس«وأعلنت  
مني مع إرادة الشعب وذلك انطالقا مـن الحـرص علـى الـدم              الحركة القيادة السورية بعدم التعامل األ     

أن تحرك رئيس مكتبها الـسياسي خالـد مـشعل          » حماس«وأوضحت  . «السوري وعلى استقرار البالد   
جاء ألن هناك مئات اآلالف من الفلسطينيين في سوريا، األمر الـذي            «للوساطة في حل االزمة السورية      

أن هذا هو الدافع األساسي لتحرك      «، مشيرا الى    »تداعيات لألحداث يستلزم حماية مصالحهم وتجنيبهم أية      
  .»حماس للوساطة
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في بيانها انتقادات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه             » حماس«ورفضت  
. »عمـل قـومي   «تجاه وساطتها في األزمة السورية، موضحة أن ما تقوم به مع جامعة الدول العربية               

لمـصلحة  «وكان عبد ربه قد انتقد بشدة قيام خالد مشعل بوساطة لدى الجامعة العربية التي وصفها بأنها                 
ال يعتقـد أن مـشعل      «، وقلل عبد ربه من إمكانية نجاح هذه الوساطة، موضـحا أنـه              »النظام السوري 

  .»بمقدوره أن يسهم في حل األزمة السورية
 9/1/2012، السفير، بيروت

  
   تزيد ميزانية الدفاع لمواجهة التحديات الجديدة"سرائيلإ" :نتنياهو .24

قال رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم االحد إن إسرائيل ستعزز االنفـاق الـدفاعي               : القدس
هذا العام في مواجهة زيادة حالة عدم االستقرار بالمنطقة متحديا بذلك نداءات تطالب بخفـض               % 6بنحو  

  .تفاع مستويات المعيشةاالنفاق نتيجة ار
وكـان مـن    . على الدفاع هذا العـام    )  مليون دوالر  780(وستنفق اسرائيل ثالثة مليارات شيقل اضافية       

  . مليار شيقل أي دون تغيير كبير عن ميزانية العام الماضي50 نحو 2012المقرر ان تبلغ ميزانية عام 
التهديدات المحيطة بنا فانه سيكون من الخطأ بـل         بالنظر الى التحديات الكثيرة و    "وقال نتنياهو للصحفيين    

وتتعامل اسرائيل مع خريطة استراتيجية أعيد رسمها بشكل جذري          ."وخطأ كبير ان نقلص ميزانية الدفاع     
  .خالل االثني عشر شهرا الماضية

وخسرت اسرائيل على االرجح تحالفات اقليمية مع كل من تركيا ومصر وتواجه تحالفـا محـتمال بـين                  
صيلين الفلسطينيين الرئيسيين وانتفاضة في سوريا المجاورة ومخاوف متزايدة بشأن البرنامج النـووي             الف

  .االيراني
" ميزانية الدفاع تقلصت بشكل حاد وروتيني على مـر الـسنين          "وقال وزير الدفاع ايهود باراك في بيان        

وكانـت   .لمحلـي االجمـالي   من الناتج ا   % 17 كانت ميزانية الدفاع تماثل      1986موضحا انه في عام     
  .من الناتج المحلي االجمالي % 6 نحو 2011ميزانية الدفاع لعام 

خفض االنفاق سيضع جيش الدفاع االسرائيلي على خط احمر في كل شيء يفعلـه فيمـا يتعلـق                  "وقال  
  ."بالقدرات والتدريب واالستعدادات لمواجهة التحديات الماثلة امامنا

 8/1/2012وكالة رويترز لألنباء، 
  

   يدعو الى مفاوضات سرية مع الفلسطينيينزبيري .25
دعا الرئيس االسرائيلي شيمون بيريز الى اجراء مفاوضات سرية جادة مع الفلـسطينيين             : القدس المحتلة 

واعتبر بيريز خالل استقباله مجموعة من أعضاء مجلس الـشيوخ األميركـي رئـيس               .باسرع ما يمكن  
  .خصاً جاداً يرغب في السالم، حسبما ذكرت االذاعة االسرائيليةالسلطة الفلسطينية محمود عباس ش

 9/1/2012، وكالة سما اإلخبارية
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  "يران تشكل تهديداً حقيقياً للسالم في الشرق األوسط والعالمإ" :بيريز .26
 .يران تشكل تهديداً حقيقياً للسالم في الشرق األوسط والعـالم          إ ان: قال الرئيس االسرائيلي شيمون بيريز    

واضاف أن قادة دول العالم يستطيعون منع حصول إيران على السالح النووي من خالل فرض عقوبات                
  .اقتصادية شديدة عليها

وكان تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية قدتحدث عن وجود مؤشرات واضحة تدل على أن إيران قامت                
غير ان ايران نفت     . العام الماضي  بالعديد من المشروعات والتجارب من أجل تطوير سالح نووي حتى         

  .ذلك وقالت ان برنامجها النووي مخصص لالغراض المدنية
 9/1/2012، وكالة سما اإلخبارية

 
   تعتزم إغالق مفاعل ديمونة النووي"إسرائيل: " تايمز البريطانيةصنداي .27

وي خـشية   تعتزم إغالق مفاعـل ديمونـة النـو       ) إسرائيل(ذكرت صحيفة صنداي تايمز البريطانية أن       
  .استهدافه في أي حرب قد تشن مع إيران

وسلطات الدفاع المدنية في البالد هذا القرار عقب اإلدراك         ) إسرائيل(وقد اتخذت لجنة الطاقة الذرية في       
  . بأن منشأة ديمونة النووية قد تكون عرضة ألي هجمة صاروخية من قبل إيران

مسؤولين قولهم إنهم خلصوا إلى أن المفاعل لم يعد         وكانت صحيفة إسرائيلية نقلت األسبوع الماضي عن        
  .محصنا إذا ما اندلعت أي حرب

وقال المسؤولون إن تعطيل المفاعل في صحراء النقب قد يقلل من المخاطر النووية في المنطقة إذا مـا                  
  . استهدفت بصواريخ من مناطق بعيدة مثل إيران

اإلغالق هو أن المفاعل يستخدم ألغراض بحثية وال        وتشير صنداي تايمز إلى أن التفسير الرسمي لقرار         
ووفقا لمصادر دفاعية فإن إغالق ديمونة سيبدأ قبـل شـن أي هجـوم               .حاجة لتشغيله على مدار الساعة    

  .إسرائيلي أو أميركي على المنشآت النووي اإليرانية
 9/1/2012، موقع فلسطين أون الين

 
  %4 بنسبة يم المجاني وتقلص ميزانية الجيش اإلسرائيلية تصادق على قانون التعلالحكومة .28

، "إسرائيل"صادقت الحكومة اإلسرائيلية مساء اليوم األحد، على قانون التعليم المجاني في            : القدس المحتلة 
  .من سن الثالثة فما فوق، وذلك اعتبارا من العام الدراسي المقبل

ليوم، موضوع سن قانون التعليم المجـاني،      في جلستها األسبوعية ا    توكانت الحكومة اإلسرائيلية قد ناقش    
بعد أن كان من المقرر أن يتم تأجيل التصويت علية، بسبب االنتقادات التي وجهت للقانون من قبل العديد                  

  .من أعضاء االئتالف الحكومي
 بنسبة  - من بينهم وزارة الجيش اإلسرائيلي     - وينص القانون على تقليص ميزانية الوزارات اإلسرائيلية      

  ."إسرائيل"لدعم التعليم المجاني في % 4صل إلى ت
قد أشترط في وقت سابق من صباح اليوم، موافقتـه          " أفيغدور ليبرمان "وكان وزير الخارجية اإلسرائيلية     

على هذه التقليصات بأن يكون التعليم المجاني فقط لعائالت خدم أفرادها في الجيش اإلسرائيلي، مـستثنيا                
عارض هذا االقتراح، مؤكداً أنه لن يحرم األطفال العرب من          " نتنياهو"، إال أن    "لإسرائي"بذلك العرب في    

  .األحقية بالتعليم المجاني
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" يوفال شـتاينتس  "وزير المالية اإلسرائيلية    " إيهود بارك "وفي ذات السياق هاجم وزير الجيش اإلسرائيلي        
 فحسب، ال يمكن لوزارة المالية أن تحدد علي         وزارة المالية ال تريد الشفافية ولكن تريد السيطرة       :"  قائالً

الجيش االسرائيلي والمنظومة األمنية، نوع معين من الصواريخ لتطويره، أو نوع الـسالح والطـائرات               
  ."التي يجب أن نمتلكها، حيث أن ذلك معناه التعدي علي صالحيات رئاسة األركان في الجيش االسرائيلي

ـ " بني غانتس "جيش اإلسرائيلي   ومن جهته وصف رئيس هيئة أركان ال       ، ممـا   "الهراء الحقيقي "القانون ب
عليك أن تتذكر بأنك ضابط تلبس الزي       " :والذي رد عليه قائالً   " يوفال شتاينتس "أثار غضب وزير المالية     

  ".العسكري، وهذا ليس األسلوب الذي يجب أن تكلمني فيه
 8/1/2012وكالة سما اإلخبارية، 

 
   يدخل معترك السياسة منافسا محتمال لنتنياهو"سرائيلإ"في مذيع تلفزيوني مشهور  .29

أعلن مذيع مشهور في التلفزيون االسرائيلي يوم االحد أنـه سـيترك عملـه              : ألين فيشر ايالن   -القدس  
ليرشح نفسه لعضوية البرلمان في خطوة ينظر اليها على أنها تمثل تحديا لرئيس الوزراء اليميني بنيامين                

وينظر االعالم االسرائيلي الى البيد على أنه خليفة         .ه الرئيسيين من الوسط ويسار الوسط     نتنياهو ومنافسي 
  .محتمل لليفني في زعامة كديما

 لكن ثمة تكهنات كثيرة باحتمال تقـديم        2013ويتوقع اجراء االنتخابات البرلمانية التالية في اسرائيل عام         
بكرة على رئاسة حزب ليكود اليميني الذي يتزعمه في         موعدها منذ قرر نتنياهو اجراء انتخابات داخلية م       

  . يناير كانون الثاني االمر الذي يرى خبراء أنه محاولة الحباط مساعي أي منافس لالطاحة به31
 9/1/2012وكالة رويترز لألنباء، 

 
  "تدريبات السورية األخيرة عرض عضالت من الرئيس بشار األسدال ": إسرائيليةدراسة .30

رأت دراسة إستراتيجية إسرائيلية، أصدرها مركز أبحاث األمـن القـومي،           : ير أندراوس  زه -الناصرة  
التابع لجامعة تل أبيب، أن التدريبات السورية األخيرة، التي أجراها الجيش العربي السوري، هي رسالة               
عرض عضالت من الرئيس بشار األسد، ورسالة تؤكد قوة سورية العسكرية، إلى العرب وإلـى تركيـا         
وإلى المجتمع الدولي برمته مفادها أن سورية لن تسمح بأي حال من األحوال تكرار السيناريو الليبـي،                 
أي السماح لطائرات حلف شمال األطلسي بقصف العمق السوري إلسقاط األسد، كما حدث مـع العقيـد                 

  .معمر القذافي
عوا بتاتًـا عـن الحـديث حـول         مضافًا إلى ذلك، قالت الدراسة إن المسؤولين الرسميين السوريين امتن         

التدريبات، ولكن من الواضح أن التدريبات تحمل في طياتها العناد واإلصرار والردع لكل من تُسول لـه          
نفسه باالعتداء على سورية، الفتةً إلى أن الرئيس األسد نفسه كان قد هدد قبل عدة أشهر بأن أي تـدخل                    

الفتًا إلى أنه في جميع األحوال ستتعرض إسرائيل        عسكري في سورية سيؤدي الى هزة أرضية إقليمية،         
  .للقصف

وبرأي الدراسة فإن الرسالة السورية موجهة إلى حلف شمال األطلسي بأن سورية هـي ليـست ليبيـا،                  
مشددةً على أنه خالفًا لليبيا، فإن سورية تتمتع بدعم كبير جدا من روسيا، التي توثقت العالقات بينهما منذ                  

، بحيث باتت سورية الحليفة اإلستراتيجية األولى في منطقة الشرق األوسط لروسـيا،             2005مطلع العام   
وبالتالي فإن األخيرة تُدافع عنها في المحافل الدولية، وتواصل إمدادها باألسلحة، على حد تعبير الباحثين               

  .من مركز أبحاث األمن القومي
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) اونـيكس ـ ياخونـت   (ب هو الصاروخ وبرأي الدراسة فإن أخطر ما تم عرضه ومشاركته في التدري
وقـد بـدأ    . الروسي لتدمير السفن البحرية في ظروف عمليات التشويش الالسلكية االلكترونية المعاديـة           

العمل على تصنيع هذا الطراز من الصواريخ في مطلع ثمانينات القرن الماضي تحـت إشـراف كبيـر                  
إلطالق إلى ما وراء األفق، الذاتية التامـة        مدى ا : المصممين يفريموف، ومن مميزات الصاروخ ما يلي      

، تغيير ارتفاع التحليق من المنخفض إلى العالي ثـم إلـى المـنخفض،              )أطلق وانس (لالستخدام القتالي   
إمكانية اإلطالق من على شتى الوسائل بما فيها السفن بكافة أنواعها والغواصات والمنصات األرضـية               

  ).تكنولوجية ستيلس( لرادارات الحديثة والطائرات، وصعوبة اكتشافه من قبل ا
وقالت الدراسة أيضا أن الخبراء ال يتوقعون أن يشهد الصاروخ مثيال له في العالم خالل السنوات العشر                 

القادمة على اقل تقدير، وقد اهتمت به عدد من دول منطقة آسيا والمحيط الهادي والشرق األوسط التـي                  

كما يمكن أن يحـل صـاروخ       . روسية المزودة بالصواريخ المجنحة   كانت قد اشترت السفن والزوارق ال     

األمريكي الصنع في سفن تلك الدول، أما بالنسبة إلسرائيل، فتقـول           ) غاربون(محل صاروخ   ) ياخونت(

الدراسة، إن نصب هذا الطراز من الصواريخ على شواطئ سورية يجعل مـن جميـع المنـاطق فـي                   

 مرماه، باإلضافة إلى ذلك، عبرت الدراسة عـن خـشية صـناع     إسرائيل، من الشمال حتى تل أبيب في      

القرار من نقل المنظومة المذكورة إلى حزب اهللا اللبناني، كما فعلت سورية في الماضي عنـدما مـدت                  

  .C-802الحزب بمنظومة 
 9/1/2012، القدس العربي، لندن

  
  ء بؤر استيطانيةمعلومات عن استعدادات الجيش إلخالن بجمع اتهام مستوطني": إسرائيل" .31

كشفت الئحة االتهام التي قدمت، يوم أمس األحد، ضد خمسة من ناشطي اليمين عن الطـرق المنهجيـة                  
التي يتبعها ناشطو اليمين وخاصة المستوطنون في جمع المعلومات عن استعدادات الجـيش اإلسـرائيلي     

  .والشرطة إلخالء بؤر استيطانية
علومات، بينها رئيس االئتالف الحكومي وعدد ال بأس بها مـن           وتبين أن هناك العشرات من مصادر الم      

الضباط والجنود في الجيش، التي تصل إلى ناشطي اليمين الذين يركزون أعمال العنف ضد الفلسطينيين               
  ". جباية الثمن"في الضفة الغربية، وضد إخالء بؤر استيطانية، إضافة إلى ما يسمى بعمليات 

 الشرطة والشاباك أشارت إلى ا، رئيس االئتالف وعضو الكنيست زئيف           فإن تحقيقات " هآرتس"وبحسب  
أمن،  علما أنه يشغل أيضا منصب عضو لجنة الخارجية وال        . هو أحد مصادر المعلومات   ) الليكود(الكين  

  ".اللجنة الثانوية لشؤون الضفة الغربية"ورئيس ما يسمى بـ
 على عرقلة إخالء بؤر استيطانية، باالعتماد علـى         وبحسب الئحة االتهام التي قدمت فإن المتهمين عملوا       

 مصدر معلومات، بضعهم جنود نظاميون في الجيش قدموا معلومات دقيقة عن تحرك القـوات               30نحو  
وتبين أنه كان بحوزتهم صور جوية سرية، تشتمل على رمـوز ومـسح جغرافـي                .والجداول الزمنية 

  .لمناطق وبؤر استيطانية وخطط عمالنية إلخالئها
 9/1/2012، 48موقع عرب
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   ال ينبغي فتح تحقيق على مقتل كل طفل فلسطيني: سابقإسرائيلي  عسكريمدعي .32

في محاضرة القاها في مؤتمر      دافع المدعي العسكري العام، السابق، أفيحاي مندلبليت،      : حسن عبد الحليم  
الجيش اإلسرائيلي معتبرا   عن ارتكاب المجازر على يد       لسالح الجو اإلسرائيلي، عقد في مدينة هرتسليا،      
  ". فلسطينيلال ينبغي فتح تحقيق على مقتل كل طف"أنها مقبولة قانونيا في حاالت معينة، مؤكدا أنه 

ال أحد يريد أن يـرى أطفـاال        "اليوم األحد عن مندلبليت قوله خالل المحاضرة        " هآرتس"ونقلت صحيفة   
  ".ف جدا لكن لسنا ملزمين بفتح تحقيق في كل شيءُيقتلون، إذا كانوا فلسطينيين أو لبنانيين، وهذا مؤس

ولدى تطرقه لالستشارة القانونية الممنوحة للجيش، أشار مندلبليتي إلى أن االستشارة القانونية تمنح على              
الحقوقيون لم يديروا الجيش، القائد يمكنه أن يقرر، كأن يقول لـن أنفـذ              : " قادة األلوية، مضيفا  مستوىة  

لكـن إن   : "ويضيف النائب العام السابق   ".  طفال في سريرهم   20الهجوم ألنه من غير األخالقي أن أقتل        
ع سـليما مـن     حصل غدا وسقطت قذيفة وأوقعت عدد كبير من الضحايا، فأنا اعتبر هجوما من هذا النو              

  ."الناحية القانونية، في بداية حرب لبنان كان حادثا مماثال، واعتبرته مقبوال جدا
 9/1/2012، 48موقع عرب

 
  "إسرائيل" معدات استخدمها الجيش األميركي في العراق وافغانستان إلى مخازن ":يديعوت" .33

جبها تزويد الجيش اإلسرائيلي بأكثر      توقع إسرائيل والواليات المتحدة قريبا صفقة ضخمة يتم بمو         :رام اهللا 
وشاحنات عسكرية ومعدات عسكرية اخرى اسـتخدمها الجـيش         " هامر" سيارة جيب من نوع      2500من  

يـديعوت  "األميركي في العراق وافغانستان خالل احتالله للدولتين وفقا لمـا اوردتـه أمـس، صـحيفة                 
  .الناطقة بالعبرية" احرونوت

لتي استخدمها الجيش األميركي في العراق وافغانستان اثـارت اهتمـام           واضافت الصحيفة ان المعدات ا    
كبار قادة الجيش اإلسرائيلي الذي اوفد عددا من ضباط هيئة االركان الى واشـنطن لوضـع اللمـسات                  

ـ      ووصفت مصادر عسكرية إسرائيلية للـصحيفة الـصفقة         ".الكبيرة"االخيرة على الصفقة التي وصفت ب
  .فتها الن معظم االموال ستصل من اموال المساعدات األميركيةبالمجدية من ناحية تكل

 9/1/2012، الغد، عّمان
 

  حباط محاولة لتفجير حافلة سياح اسرائيليين في بلغارياإ": إسرائيل" .34

 كشفت القناة األولى من التلفاز االسرائيلي الليلة الماضية عن احباط محاولة الرتكـاب اعتـداء       :تل ابيب 
وذكر المراسل العسكري للقناة األولـى ان عبـوة          . سياحية اسرائيلية في بلغاريا    تفجيري ضد مجموعة  

ناسفة اكتشفت يوم الثالثاء الماضي داخل حافلة كان من المقرر ان تقل السياح االسرائيليين مـن حـدود                  
  .تركيا الى موقع بلغاري للتزلج

 9/1/2012، القدس، القدس
  

  عفان قدراتهما الصاروخية حزب اهللا وحماس يضا": بوستجيروزاليم" .35

، أمس، أن تقديرات الجيش اإلسرائيلي تـشير إلـى أن حـزب اهللا              »جيروزاليم بوست «كشفت صحيفة   
 صاورخ متوسط المدى    800 صاروخ بعيد المدى عالي الدقة و      1600 نحو   2017وحماس سيمتلكان عام    

وذكرت الـصحيفة   .  التي يريدانها  عالي الدقة أيضاً، األمر الذي يجعل لديهما القدرة على إصابة األهداف          
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عن وزير الجبهة الداخلية اإلسرائيلي، متان فلنائي، قوله أمام ضيوف عرض معهم التقديرات الجديدة في               
  .مبنى وزارة الدفاع اإلسرائيلية إن مبنى الوزارة لن يبقى واقفاً خالل الحرب المقبلة

 9/1/2012، االخبار، بيروت
 

  نع عملية فدائية ويعتقل أربعة فلسطينيين غرب جنين االحتالل يزعم م":يديعوت" .36
" حـرس الحـدود  " العبرية أن قوات االحتالل مـن  "يديعوت أحرونوت "ذكرت صحيفة   : )فلسطين(جنين  

اإلسرائيلي اعتقلت صباح اليوم أربعة فلسطينيين قرب حاجز سالم العسكري غرب مدينة جنين كانوا في               
  .ئيلية، وفق زعم الصحيفةطريقهم لتنفيذ عملية ضد أهداف إسرا

وأفادت الصحيفة نقال عن مصادر عسكرية بأنه تم العثور بحوزة المعتقلين األربعة على مسدس وعبوات               
محلية الصنع باإلضافة إلى سكين، مشيرة إلى أن تواجد عناصر من الجيش قـرب الحـاجز واعتقـال                  

  .الفلسطينيين األربعة حال دون تنفيذ العملية المذكورة
جاء بعد أسبوع من إحباط عملية طعن كان ينـوي فلـسطينيون            "ت الصحيفة بأن منع هذه العملية       وأضاف

  ".تنفيذها في مدينة بئر السبع المحتلة حيث تم اعتقالهم في المدينة ونقلهم للتحقيق
 8/1/2012، قدس برس

 
   ألول مرة منذ أربع سنوات"سرائيلإ"انخفاض في عدد المهاجرين الى ": معاريف" .37

حـسب معطيـات وزارة     . انخفاض في عدد المهـاجرين الـى اسـرائيل        : ل مرة منذ أربع سنوات    ألو
 مهاجرا في العـام     19.231 مهاجراً، مقابل    18.968 هاجر الى البالد     2011االستيعاب، ففي اثناء العام     

2010.  
في اثناء العام   ويتبين من المعطيات أنه بينما ارتفع عدد المهاجرين من دول رابطة الشعوب ومن اثيوبيا               

ومثلما في السنوات الـسابقة، فـإن       . االخير، فإن معدل المهاجرين من باقي الدول انخفض بشكل واضح         
من عموم   % 39.3 مهاجراً، يشكلون    7.455عدد المهاجرين من رابطة الشعوب سابقاً كان االعلى وبلغ          

،  %)14.3( من اثيوبيا    2.718،   %)18.6( مهاجراً وصلوا من شمال اميركا       3.256. المهاجرين الجدد 
 2.7( مهاجراً مـن بريطانيـا       516و   %) 4.7( من جنوب اميركا     896،   %)10.1( من فرنسا    1.912

.(%  
 9/1/2012، السفير، بيروت

  
  مخطط إسرائيلي إلقامة مدينة يهودية مقدسة تتركز في قلب القدس القديمة: التميمي تيسير .38

، أن يئة االسالمية العليا في القدس، الشيخ تيسير رجب التميمي قال أمين سر اله: كمال زكارنة-عمان 
سلطات االحتالل االسرائيلي تقوم بتنفيذ أخطر مخطط تهويدي في مدينة القدس يتركز في قلب البلدة 

 بعد أن 2014 وتسعى الى االنتهاء منه عام 2008القديمة من المدينة المقدسة بدأت العمل به منذ العام 
وأضاف التميمي أن هذا المخطط يقع ضمن مخطط أوسع وأشمل  . ماليين الدوالراترصدت له مئات

حيث تسعى إسرائيل من خالله الى أن تصبح مساحة ) 2020(يستهدف القدس بكاملها يسمى مخطط 
القدس مئة كيلومتر مربع بعد ضم أجزاء كبيرة من أراضي الضفة الغربية إليها النها تعتبرها عاصمة 

حدة بموجب قانون ضم المدينة للكيان الصهيوني المخالف للقوانين والمواثيق الدولية وزيادة اسرائيل المو
  .عدد سكانها الى مليون نسمة من غالة المستوطنين المتطرفين والجماعات اليهودية العنصرية
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ة ما ويهدف المخطط الى طمس كل المعالم العربية واالسالمية واستبدالها بأخرى يهودية مصطنعة إلقام
  .لخداع العالم وإيهامه بوجود تاريخ يهودي في المدينة» المدينة اليهودية المقدسة«تسميه 

  9/1/2012، الدستور، عّمان
  

   بالضفة"ج"يحذّر من موجة هدم وتهجير كبيرة في منطقة " مركز القدس" .39
 من عمليات ترحيل ”مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق اإلنسان“حذّر : عبدالرحيم حسين - رام اهللا

منازل ” في الضفة الغربية المحتلة وتصاعد عمليات هدم” ج“جماعي للبدو والرعاة من المناطق المصنفة 
  .2012الفلسطينيين بالمنطقة نفسها خالل العام الجاري 

وأوضح في بيان أصدره في القدس الشرقية المحتلة، أّن عمليات الهدم الُمتكررة لآلبار والمنشآت 
ية في عدد من مناطق الضفة الغربية خالل األشهر األخيرة، تعزز القناعة بوجود سياسة جديدة الزراع

من السكان الفلسطينيين، بما ينسجم مع سياسة الحكومة اإلسرائيلية الرامية ” ج“تستهدف تفريغ المنطقة 
  .الغربيةلفرض حل أحادي الجانب للقضية الفلسطينية يقضي بضم مساحات واسعة من أراضي الضفة 
  9/1/2012، االتحاد، أبو ظبي

  
   يعتزم مصادرة أراضٍ في جبل المكبر إلقامة نصب تذكاري للمهاتما غاندياالحتالل .40

حذر مركز القدس للحقوق االجتماعية واالقتصادية من نية بلدية االحتالل إقامة نصب تذكاري : القدس
 .جبل المكبر، جنوب البلدة القديمة من القدسللمهاتما غاندي على أراضي المواطنين الفلسطينيين في حي 

وأكد  .وعبر المركز عن استهجانه واستيائه الشديدين من هذه الخطوة التي يقف من ورائها مئير مرغليت
بيان مركز القدس أن االحتالل هو آخر من يحق له االحتفاء بداعية حقوق اإلنسان الهندي المهاتما 

 الفلسطيني المقهور أحد أكبر الرموز اإلنسانية المناوئة للظلم والقهر غاندي، والذي يمثل بالنسبة للشعب
  .واالستبداد، فيما االحتالل اإلسرائيلي يجسد سنام الظلم واالستبداد

  9/1/2012، األيام، رام اهللا
  

  "إسرائيل" يطالبون بنشر االتفاق المبرم حول تنفيذ صفقة التبادل بين حماس واألسرى .41
 من األسرى، بنشر نص االتفاق المبرم بين حركة حماس، والجانب اإلسرائيلي وتم طالب عدد: رام اهللا

في إطاره تنفيذ صفقة التبادل، داعين في الوقت ذاته، المجتمع الدولي إلى التدخل لوضع حد لالنتهاكات 
  .اإلسرائيلية بحقهم

، عن مجموعة من ، في تقرير له، أمس"حريات"ونقل مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية 
تذمر المعتقلين من استمرار سياسة العزل، ومنع "األسرى كانت التقت بهم محامية المركز ابتسام عناتي، 

أسرى قطاع غزة من لقاء ذويهم، عالوة على تواصل حرمان كافة األسرى من التعليم الثانوي 
أنه أن يسلحهم بوسائل ضغط أن األسرى يعتبرون أن نشر االتفاق، من ش"وأورد التقرير  ".والجامعي

إضافية على مصلحة السجون، خاصة في هذه األوقات، التي أعلنوا فيها أنهم بصدد الشروع في خطوات 
احتجاجية متنوعة وواسعة النطاق، قد تصل إلى اإلضراب المفتوح عن الطعام، النتزاع حقوقهم األساسية 

  ".ودفاعاً عن كرامتهم اإلنسانية والوطنية
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ع األسرى إلى تحرك المجتمع الدولي، ومؤسسات حقوق اإلنسان، للضغط على الحكومة تطل"وأكد 
من ضمن الخطوات التي سيشرعون بها، رفع "، مشيرين إلى أن "اإلسرائيلية للسماح لهم برؤية ذويهم

تاللي اإلسرائيلية، رغم عدم ثقتهم بهذه المحكمة، وقناعتهم بدورها االح" العدل العليا"قضيتهم إلى محكمة 
  ".بتشريع جرائم االحتالل وانتهاكاته

  9/1/2012، األيام، رام اهللا
  

   في السجون االحتاللأسير ينالون شهادات جامعية 100 .42
 أسير فلسطيني من انتزاع شهادات جامعية، أثناء اعتقالهم في سجون االحتالل، بينما 100تمكّن نحو 

، في تخصصات معينة، ومستويات متعددة، يلتحق مئات آخرون بالجامعات لتحصيل مستويات علمية
  .ملتحقين بالجامعتين العبرية واألمريكية المفتوحتين
األسرى لديهم عزيمة تتحطم عليها جميع إجراءات «: قال عضو المجلس التشريعي فتحي القرعاوي

ومحطة فاألسير الفلسطيني هو األسير الوحيد في العالم الذي يحول سجنه إلى جامعة . السجون القاسية
فهناك أسرى محكوم عليهم . للتزود بالعلم، بالرغم من صدور أحكام بالسجن الفعلي مئات السنوات بحقه

 عام، أي إن 100فعلى سبيل المثال ال الحصر، أكثر من عشرين مؤبدا، وكل مؤبد . بالسجن المؤبد
غير آبه بالمؤبدات مجموع حكمه يساوي قرابة األلفي عام، ومع ذلك تراه يدرس ويحصل على الشهادة 

وهذا يؤكد أن األسير الفلسطيني له خصوصية تمتاز بقوة اإلرادة والتحدي والصبر . التي صدرت بحقه
  .»وصناعة النجاح رغم الجراح

  9/1/2012، السبيل، عّمان
  

  "هشارون"سجن  في األسيرات يهددن بإضراب مفتوح في حال نقلهن إلى قسم الجنائيات:  األسيرنادي .43
الصهيوني تدرس إمكانية نقل " هشارون"حذر نادي األسير الفلسطيني من أن إدارة سجن : رام اهللا

األسيرات الفلسطينيات إلى قسم السجينات الجنائيات، الالئي تم اعتقالهن على خلفيات متعددة أبرزها القتل 
مي نادي إن األسيرات أبلغن محا) "1-8(وقال النادي في بيان صحفي األحد  .والسرقة والمخدرات

  .األسير خالل زيارته لسجن هشارون، أن وضعهن يصعب أكثر وأكثر
رفض دمجهن مع الجنائيات، وفي "وأشار النادي إلى أن األسيرات أبلغن مدير السجانين ومسؤولة القسم 

، وأضفن في "حال تم األمر، سوف يبدأن إضرابا مفتوحا عن الطعام، ولو كلفهن هذا األمر حياتهن
كونه قسما صغيرا " دامون"ذا كانت حجتهم أننا أربع أسيرات والقسم كبير فليتم نقلنا إلى سجن إ"حديثهن 

، وحذرن من عواقبها على كافة "تصعيدية وخطيرة"واعتبرت األسيرات هذه الخطوة  ".ويمكنه استيعابنا
  .المستويات، مطالبات بسرعة التحرك، والعمل على إلغائها نهائيا

  8/1/2012، ني لإلعالمالمركز الفلسطي
  

  2011انتهاكاً صارخا بحق المساجد ضمن سلسلة الجرائم اإلسرائيلية خالل  23: "التضامن" .44
 أشار تقرير صادر عن مؤسسة التضامن الدولي لحقوق اإلنسان إلى تصاعد في :بشار دراغمة –نابلس 

في سياستها التعسفية بحق أماكن وتيرة االنتهاكات اإلسرائيلية بحق المقدسات واستمرار دولة االحتالل 
  .العبادة اإلسالمية
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ورصدت مؤسسة التضامن الدولي لحقوق اإلنسان جملة من االنتهاكات اإلسرائيلية بحق المقدسات 
انتهاكاً صارخا بحق المساجد، وقد تنوعت هذه االنتهاكات ) 23(اإلسالمية وصلت إلى ما يزيد عن 

وتكسير لموجوداتها واعتراض لمرتاديها واعتقال للمصلين من واالعتداءات ما بين اقتحام للمساجد 
داخلها وإضرام للنيران بالعديد منها وكتابة شعارات معادية لإلسالم والمسلمين والعرب على جدرانها 

  .وتحويل بعضها إلى أماكن تراثية وأثار يهودية وغيرها من االنتهاكات
  9/1/2012، الحياة الجديدة، رام اهللا

  
   قوة من جيش االحتالل تقتحم االقصى وتنظم جولة مشبوهة داخله":األقصى مؤسسة" .45

في بيان صحفي أن مجموعة من جنود االحتالل » مؤسسة األقصى للوقف والتراث«أفادت : القدس
اقتحمت صباح أمس المسجد االقصى بلباسها العسكري ونظمت جولة مشبوهة في أنحاء متفرقة منه، 

  .ات، ووسط حالة استنفار وحراسة شديدة من قبل قوات االحتاللبرفقة أحد أفراد المخابر
في بيانها من ان هذا االقتحام والجولة المشبوهة لهذه المجموعة من جيش » مؤسسة األقصى«وحذرت 

االحتالل بلباسها العسكري تعّد سابقة خطيرة، وقلما تحصل، وهي خطوة واعتداء سافر على المسجد 
االعتداءات المتواصلة على المسجد االقصى وانتهاك حرمته، بل وفيها االقصى، تضاف الى سلسلة 

  .إشارة الى مستقبل وخطر يتهدد المسجد، قد يوقعه االحتالل على المسجد االقصى المبارك
ان جولة المجموعة االحتاللية بدأت من باب المغاربة، ثم قبالة الجامع القبلي » مؤسسة األقصى«وذكرت 

مسجد قبة الصخرة، ثم بجانب المصلى المرواني والجهة الشرقية من المسجد المسقوف، ثم قبالة 
االقصى، ثم الجهة الشمالية، ثم جلسوا مقابل باب القطانين، في الجهة الغربية من المسجد االقصى، 

  .وعادوا الى باب المغاربة وخرجوا منه
  9/1/2012، الحياة الجديدة، رام اهللا

  
  فلسطينيا يعانون من أمراض مزمنة أسيرا 160: "نادي األسير" .46

حذّر نادي األسير الفلسطيني من سياسة اإلهمال التي تنتهجها سلطات االحتالل اإلسرائيلي بحق : الخليل
األسرى، ال سيما وأن عدد األسرى المصابين بأمراض مزمنة وصل إلى مائة وستين أسيرا من أصل 

يزداد بشكل ملحوظ، في ظل سياسة التصعيد "مرضى خمسمائة حالة مرضية، موضحا أن عدد األسرى ال
نسخة عنه، أن األسرى " قدس برس"وأوضح النادي، في تقرير له تلقت  ".الممنهج من قبل إدارة السجون

، مشيرا إلى أن طبيعة األمراض "يحتاجون إلى العالج والرعاية بشكل خاص"المصابين بأمراض مزمنة 
  .سكري والضغطالوطان رتتراوح ما بين أمراض الس

إن أوضاع األسرى تفاقمت بعد تصعيد إدارة السجون من هجمتها ضدهم، مع اتباع سياسة اإلهمال "وقال 
الطبي بحق األسرى وعدم قبول عرضهم على األطباء ومعالجتهم، كذلك السياسة األمنية التي تستعمل 

  ".بحق األسرى من أجهزة الكترونية، وأجهزة تفتيش وغيرها
  8/1/2012قدس برس، 
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  من أراضي بلدة كفر الديك % 85مخطط إسرائيلي للسيطرة على : سلفيت .47
 في المائة 85سلمت سلطات االحتالل اإلسرائيلي الجانب الفلسطيني إخطارا يقضي بمصادرة : سلفيت

  .من أراضي بلدة كفر الديك قرب سلفيت بشمال الضفة الغربية
إن البلدية تسلمت " قدس برس" تصريحات خاصة لـ وقال جمال خضر، رئيس بلدية كفر الديك، في

مخططًا من السلطات اإلسرائيلية عبر االرتباط الفلسطيني، يقضي بمصادرة أكثر من ) 7/1(أمس السبت 
ألفي دونم من أراضي المواطنين في الجهة الجنوبية الغربية للبلدة، مشيرا إلى أنه في حال تنفيذ هذا 

  . في المائة من أراضي المواطنين في البلدة85ة المخطط؛ فإن ذلك يعني مصادر
  8/1/2012قدس برس، 

  
  2006مقارنة بالعام % 59والودائع % 61موجودات البنوك ازدادت : الوزير جهاد .48

جهاد الوزير أهمية التطورات التي شهدها أداء الجهاز المصرفي . أكد محافظ سلطة النقد د :حامد جاد
 كسنة للقياس والمقارنة 2006 إلى أن موجودات البنوك ازدادت منذ العام في األراضي الفلسطينية، الفتاً

  .، إذ بلغت قيمة الموجودات نحو تسعة مليارات دوالر%61ر5 بنسبة 2011حتى نهاية العام الماضي 
خالل لقاء عقده في مقر سلطة النقد مع عدد من " األيام"وأشار الوزير في سياق رده على أسئلة لـ

، إذ %59 المحلية إلى أن ودائع العمالء ارتفعت خالل فترة المقارنة ذاتها بنسبة نحو مراسلي الصحف
  .بلغت قيمة الودائع نحو سبعة مليارات دوالر

وباتت تشكل نسبة متدنية جداً % 61وبين أن القروض المتعثرة انخفضت حتى نهاية العام الماضي بنسبة 
لممنوحة محققة بذلك نقلة نوعية، منوهاً إلى أن عدد من إجمالي القروض المصرفية ا% 2ر6تقدر بنحو 

  . فرعا226ً فرعاً إلى 149فروع البنوك ارتفع من 
وحول خطة سلطة النقد لزيادة قيمة رأسمال البنوك واستكمال عملية الدمج بين عدد من البنوك أشار 

دوالر ثم ارتفعت هذه الوزير إلى أنه في بادئ األمر كان رأسمال بعض البنوك يصل إلى خمسة ماليين 
 مليوناً ومن ثم 35 مليوناً إلى 20 تم رفع قيمة رأس المال من 2006 مليونا، ومنذ العام 20القيمة إلى 

 مليون دوالر، مبيناً أن 50خضعت قيمة رأسمال البنوك إلى زيادة أخرى إلى أن وصلت حالياً إلى نحو 
 100مال البنوك ليصل بالنسبة لكل بنك إلى توجهات سلطة النقد ترمي إلى مواصلة زيادة قيمة رأس

  .مليون دوالر
ولفت إلى أن سلطة النقد بدأت منذ فترة بتطبيق عملية الدمج بين البنوك حيث أصبح عدد البنوك حالياً 

 بنكاً، ومن المتوقع حتى نهاية العام الحالي أن يتم دمج أربعة بنوك في بنكين ليصبح 21 بنكاً بدالً من 18
  . بنكا18ً بنكاً بدالً من 16د البنوك إجمالي عد

وتطرق الوزير إلى اإلجراءات التي اتبعتها سلطة النقد تجاه مواصلة األزمة المالية العالمية عبر نسبة 
  ."%15"االحتياطي التي تحتفظ بها سلطة النقد من أرباح البنوك 

  9/1/2012، األيام، رام اهللا
  

  حالت دون انهيار النظام المصرفي في غزةسلطة النقد في رام اهللا : جهاد الوزير .49
، على أن سلطة النقد )البنك المركزي(أكد الدكتور جهاد الوزير، محافظ سلطة النقد الفلسطينية : غزة

نجحت خالل سنوات االنقسام في الحفاظ على النظام المصرفي في قطاع غزة، وحالت دون انهياره مما 
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صار وانسياب عملية إعادة اعمار غزة والذي سوف تساهم يضمن سرعة إرسال األموال بمجرد فك الح
  .في إنعاش االقتصاد في قطاع غزة

  8/1/2012قدس برس، 
  

  لحكومة بدعم توطين الفلسطينيين ا يتهم األردنرئيس لجنة المتقاعدين العسكريين في  .50
ومة القاضـي    حك األردنشط بارز في صفوف المتقاعدين العسكريين في        ااتهم ن :  بسام البدارين  -عمان  

الدولي عون الخصاونة بدعم سياسات التوطين والتجنيس السياسي مشيرا الى ان هذه السياسات ال تـدعم            
  . وتفتت الوحدة الوطنية"إسرائيل" إال

وقال رئيس لجنة المتقاعدين العسكريين علي الحباشنة بأن لديه معلومات عن حقيقية االرقام التي جنستها               
ولم يكشف الحباشنة على هامش اللقاء الحواري الذي نظمته الحكومـة            .شكيلهاالحكومة في شهرين بعد ت    

لحضوره عن البينات التي بين يديـه بخـصوص         ' القدس العربي 'العضاء لجنة الحوار الوطني ودعيت      
 رتبة هو الجنرال محمـد      ارفعمسألة التجنيس السياسي لكن رد الحكومة جاء على لسان متقاعد عسكري            

لداخلية الذي اعلن امام الحضور بأن الحكومة ومنذ تشكيلها لم تمنح الجنسية وال لشخص              الرعود وزير ا  
  . من اي شخصأيضاواحد ولم تسحبها 

9/1/2012، القدس العربي، لندن  
  

   تهدد بتلويث مياه نهر األردنإسرائيلية صرف صحي محطة .51
 انـه ال توجـد حتـى اآلن          أمين عام سلطة وادي األردن المهندس سعد ابو حمور         أكد: عصام مبيضين 

  .اإلسرائيليمخاوف لدى السلطة على نهر األردن من التلوث من الجانب 
ـ      تعليقا على تعطل محطة تحليه للمياه العادمة في منطقة بيـسان           " السبيل"وأضاف أبو حمور في حديث ل

ـ             لطة وادي األردن   شمالي فلسطين المحتلة نتيجة عدم دفع الحكومة اإلسرائيلية لمستحقاتها المالية، إن س
" إسـرائيل "تتابع عن كثب جميع المصادر المائية في األردن بما فيها المـصادر التـي تـربط األردن و                 

باتفاقيات دولية، وتقوم الفرق الفنية للسلطة الموجودة في المنطقة بواجبها لمواجهة مثل هذه التلوثات قبل               
  .حدوثها

 شركة إسرائيلية تدير محطة تحليه للمياه العادمة فـي           إن أمس قالت   اإلسرائيلية" هآرتس"وكانت صحيفة   
منطقة بيسان شمالي فلسطين المحتلة قالت إنها ستتوقف عن العمل نتيجة عدم دفع الحكومة اإلسـرائيلية                
لمستحقاتها المالية المتراكمة، وأن الشركة هددت بضخ المياه العادمة إلى نهـر األردن إذا لـم تـستجب       

  .لمطالبهاالحكومة اإلسرائيلية 
9/1/2012، السبيل، عّمان  

  
  لحجز التحفظي على أموال دحالن وشقيقه في األردنا": الرأي" .52

 ذكر مصدر في البنك المركزي االردني ان رئيس دائرة ادعاء عـام عمـان               : غازي المرايات  -عمان  
   وغيـر    المنقولـة  األموال الحجز التحفظي على     إيقاعالقاضي محمد الصوراني قرر امس بكتاب رسمي        
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وقال المـصدر إن     .المنقولة للقيادي السابق في حركة فتح الفلسطينية محمد دحالن وشقيقه وشخص آخر           
  .قرار الحجز جاء على خلفية قضايا فساد مالي يواجهها دحالن في منطقة السلطة الفلسطينية
9/1/2012، الرأي، عّمان  

  
  ليسار زيارة هنية تتحول إلى صراع سياسي بين اليمين وا:تونس .53

خلفت زيارة إسماعيل هنية، رئيس الحكومة الفلسطينية، إلى تونس، سلسلة :  المنجي السعيداني- تونس
من االنتقادات تقاذفتها التيارات اليسارية ووجهتها إلى حركة النهضة، واتخذت المواجهة طابع الصراع 

ها، خاصة وهي تفتح األبواب وتساءل التيار اليساري عن جدوى تلك الزيارة والهدف من ورائ .السياسي
أمام شق فلسطيني واحد معروف بميوله الدينية، كما تساءل آخرون عن مشروعية حكومة حمادي 

  .الجبالي، رئيس الوزراء الجديد، في خلط األوراق بين الحكومة وحركة النهضة
عان وفي حين حولت بعض األطراف المحسوبة على حركة النهضة الزيارة إلى حدث تاريخي له م

 للقضية الفلسطينية سياسية كثيرة، فإن ذلك لم يرق لألطراف المعارضة التي رأت في ذلك توظيفا مباشراً
  .للتأثير على الشارع التونسي وتقديم الزيارة بشكل رسمي

وتركزت االنتقادات حول من أصدر الدعوة إلسماعيل هنية؛ هل هي حركة النهضة؟ وبالتالي لماذا كان 
ومن . وفي ذلك خلط بين الحركة والحكومة، هذا من ناحية. لحكومة الجديدة في استقبالهالجبالي رئيس ا

ناحية أخرى تساءلت األقلية المعارضة عن مدى مشروعية تلك الدعوى، وهل استشارت الحكومة بقية 
ن إما أ": وتساءل حقوقيون وسياسيون. األطراف السياسية التخاذ مثل تلك الخطوة ذات الطابع السياسي

تكون حركة النهضة هي التي استدعت هنية وفي هذه الحال ما سبب حضور رئيس الحكومة الذي يجب 
وإما أن تكون قد دعته الحكومة، وفي هذه الحال ما . أن يحتفظ بمسافة من كل النشاطات السياسية لحزبه

  ."سر حضور قادة النهضة وحدهم دون استدعاء لبقية األحزاب
  9/1/2012الشرق األوسط، لندن، 

  
  طريق فلسطين تمر في تركيا: داود أوغلو .54

أطلق وزير الخارجية التركي أحمد داود اوغلو مواقف في غاية اإلثارة والخطورة : محمد نور الدين
  .حول العالقات بين السنة والشيعة والوضع في سوريا والمنطقة والعالقات مع إيران

كات في سوريا والعراق ولبنان، اعتبر أن اإلحياء الشيعي وإذ وّجه شبه اتهام إلى إيران بأنها وراء التحر
كما عبر عن قلقه من .  عاما، فيما يبدأ اإلحياء السنّي في الدول التي تشهد ثورات عربية20انتهى قبل 

  !.مقاومة السلطة السياسية التغيير في لبنان والعراق فضال عن سوريا
المواليتان لحكومة حزب العدالة والتنمية، » ي شفقين«و» زمان«وقد عكست الصحف التركية، وال سيما 

خالل اليومين الماضيين هذه المواقف التي أدلى المسؤول التركي بها للصحافيين األتراك الذين رافقوه 
  .في زيارته إلى طهران

واعتبر داود اوغلو أن العالقات التركية ـ اإليرانية تمر في واحدة من أفضل مراحلها، وقد التقى حتى 
وأول زيارة له خارج تركيا .  مرات خالل أربعة أشهر فقط6اآلن مع نظيره اإليراني علي اكبر صالحي 

يجب أن » البلوك السني«و» الدرع الشيعي«وقال إن خطر الصدام بين . في العام الجديد كانت إلى إيران
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كانتا، في ظل الوضع يتحول إلى فرصة للحل، وأنقرة وطهران قادرتان على ذلك، ولو أن تركيا وإيران 
  . سنوات لدخلتا في حرب بينهما10الحالي، ما كانا عليه قبل 

فيما قيم زيارة . واعتبر أن الصراع في سوريا ليس له طابع مذهبي بل يهدف إلى إحالل الديموقراطية
في طريق فلسطين تمر «رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة إسماعيل هنية إلى تركيا بأنها دليل على أن 

على غرار تصريحات القادة الفلسطينيين في لبنان سابقا من أن طريق فلسطين تمر في جونية أو » تركيا
علما أن كالم داود اوغلو عن فلسطين يأتي في وقت اتهم رئيس الوزراء الجزائري أحمد . عينطورة

  . الجزائريينأويحيى تركيا بالمتاجرة بدماء الجزائريين، وان األتراك شركاء مع فرنسا في قتل
. وقال داود اوغلو انه يراد للمنطقة أن تدخل في حرب باردة مع تجذير الخالف السني ـ الشيعي

وأضاف إن تركيا كمبدأ ضد هذا التوجه، مشيرا إلى أن تركيا ال تريد أن تتجه األمور في سوريا إلى 
ة الشعب ألسباب ديموقراطية ال إننا نرى انتفاض«وقال . توترات مذهبية واتنية لكن مثل هذا الخطر قائم

  .»مذهبية
وقال إن . ورأى داود اوغلو أن العراق يتجه إلى ما هي عليه سوريا من توترات على أساس مذهبي

الزعماء الذين اختارهم الشعب هم الذين يجب أن يحددوا مستقبل العراق وليس البدء بتصفيات على 
لرئيس العراقي طارق الهاشمي من جانب القضاء أساس أحكام مسبقة، في إشارة إلى مالحقة نائب ا

  .العراقي
وأشار داود اوغلو إلى الوضع في لبنان فقال انه شبيه بالعراق، إذ يوجد فرق بين اللوحة التي خرجت 

نحن نريد أن تكون خيارات الشعب هي األساس «وقال . من االنتخابات وبين خيارات السلطة السياسية
  .»العرقيةوليس الخيارات المذهبية و

وصنّف داود اوغلو العرب في الشرق األوسط إلى ثالث مجموعات، األولى تضم تونس وليبيا والمغرب 
نحن أمام «ومصر حيث تعيش تغييرا في اتجاه الديموقراطية، والثانية تضم سوريا والعراق ولبنان حيث 

 الثالثة فلها شروطها الخاصة، أما المجموعة. »مشكلة عدم التوجه إلى التغيير وقلقون بشكل جدي من هذا
  .فهي دول غنية وتضم دول الخليج ولتركيا معها عالقات إستراتيجية

وحول المجموعة األولى يقول داود اوغلو انه أعطى التعليمات لكل الوزارات أن تقدم لها كل ما يمكن 
بي أو اتني وأن وفي الثانية قال إن تركيا تسعى لعدم تحول الصراع إلى صدام مذه. تقديمه من دعم

من المهم أن تتشكل السلطة السياسية في العراق «وأضاف . تنعكس إرادة الشعب في السلطة السياسية
ومن الضروري أال يتحول خط العراق ـ لبنان ـ . وفي سوريا قلقنا كبير. ولبنان وفقا لنتائج االنتخابات
  .»االستقرار في العراق مهم جدا. سوريا إلى مجموعة أزمة

عن داود اوغلو قوله إن زيارته إلى إيران كانت رسالة علنية وواضحة » يني شفق«و» زمان«ت ونقل
وأشار إلى انه قال للمسؤولين اإليرانيين إن . بضرورة أن تعيد إيران النظر بسياساتها في المنطقة

 وقد انتخابات حرة من مصر إلى المغرب. وجه منه ايجابي«المنطقة تشهد تغييرا كبيرا، وهذا في 
إذا ظهر أن إيران «وخاطب اإليرانيين قائال . »انتصر التيار القادم من تقليد سني ـ إسالمي وديموقرطي

هي التي تقف خلف الصدامات المذهبية في سوريا ولبنان والعراق فماذا ستفعلون؟ وكيف ستقيمون 
  .»سابات بهذا الصددعليكم إجراء ح. عالقات مع جبهة سنية تقف بوجهكم؟ السنّة سوف يتكتلون ضدكم

اإلسالمي في الثالثين سنة األخيرة الى ثالث، األولى جاءت مع » اإلحياء«وصنّف داود اوغلو حركات 
الثورة االسالمية ومع حركات الجهاد في أفغانستان وقد خلقت حماسا ضد القوتين العظميين االتحاد 
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نهم بعد انسحاب السوفيات من أفغانستان من السوفياتي والواليات المتحدة، لكن صراع الجهاديين في ما بي
حماه أنهى » مجازر«جهة والحرب العراقية ـ االيرانية ووقوف الثورة اإلسالمية في ايران متفرجة امام 

  .هذه المرحلة من اإلحياء اإلسالمي بخيبة أمل كبيرة
ة أيضا انتهت بالسقوط جاءت بعد تفكك االتحاد السوفياتي، وهذه الموج» اإلحياء«والمرحلة الثانية من 

  . أيلول11مع األحداث التي شهدتها الجزائر واحتالل العراق للكويت وظهور القاعدة خالل هجمات 
وقال انه ليس ربيعا عربيا بل ربيع . االسالمي» اإلحياء«أما اليوم فإن المنطقة تعيش المرحلة الثالثة من 

ون ديموقراطية وتشكل جغرافيا متصالحة مع شعوبها إما ان تحمل هذه الموجة المنطقة لتك«اقليمي، وهنا 
في ظل الحرية والرفاهية والحرية، وإما أن تفتح التطورات، التي في العراق وسوريا، أمام حرب باردة 

ونحن ال نريد لهذه الموجة أن تنتهي إلى خيبة أمل وأن تغرق الدول في صراعات في ما بينها . إقليمية
وإليران، بالخيارات التي ستعتمدها، . كارثية من الحرب العراقية ـ االيرانيةوأن نكون امام مشهد اكثر 

. سوف توضع أسس المئة عام المقبلة. سيكون لها تأثير، إما في االتجاه السلبي أو باالتجاه االيجابي
  .»وعلى كل طرف ان يحدد موقفه تبعا لذلك

  9/1/2012، السفير، بيروت
  

  "إسرائيل"سفر المسؤولين إلى التيار الصدري ينتقد : العراق .55
، التابعة للتيار الصدري، محمد رضا الخفاجي البدء في حملة جمع األحرار أعلن النائب عن كتلة :بغداد

وقال الخفاجي في بيان  ."إسرائيل" إلىتواقيع إلصدار قانون يحظر بموجبه سفر المسؤولين العراقيين 
 الكيان الصهيوني الغاصب إلىالمسؤولين العراقيين سفر بعض " الفترة الماضية شهدت إنصحافي أمس 

  ."بصورة سرية وبعضها علنية وهذا مرفوض من قبل الشعب العراقي
  9/1/2012البيان، دبي، 

  
  ستبعد أن تفضي إلى انطالقة في عملية السالمويان لقاءات عّمروس يرحب ب .56

 إلىاألميركي باراك اوباما، دعا دنيس روس، المستشار السابق للرئيس  :أرناؤوطكتب عبد الرؤوف 
كسر الجمود الحالي في العملية السياسية من خالل سلسلة من اإلجراءات بينها وقف االجتياحات للمناطق 

) ج(وتمكين الفلسطينيين من تفعيل المناطق ) ب( وتمكين السيطرة األمنية الفلسطينية في المناطق) أ(
" التحضيرية" باالجتماعات  األمريكية،اشنطن بوست في مقال له في صحيفة و،ورحب روس .اقتصادياً

ولكن ينبغي أن ال تكون هناك أية أوهام حول فرص "التي عقدت وتعقد في العاصمة األردنية ولكنه قال 
إن الثغرات النفسية بين الطرفين تجعل من الصعب على حل . التوصل إلى اختراق في أي وقت قريب
في "ولكنه أضاف " ادثات السالم خالل السنوات القليلة الماضيةخالفاتهم وأفسدت كل عمل من أجل مح

وقدم  ".حين قد ال يكون هناك انفراج مبكر بشأن إجراء مفاوضات، فإنه من الممكن التغلب على الجمود
  .روس أمثلة على اإلجراءات الممكنة

  9/1/2012، رام اهللا، األيام
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  "إسرائيل"يركيين ينتشرون سراً في  آالف من الجنود األم:"أميركان فري برس "موقع .57
 آالفاً من إن تقريراً يقول " فري برسأمريكان"نشر موقع : وكاالتوال ، وليد عوض- عواصم ،رام اهللا
 وسط تكهنات بان اإلسرائيلي تدريبات مع الجيش إلجراء "إسرائيل" ينتشرون سراً في األمريكيينالجنود 

  . في وقت قريبإيرانعلى الواليات المتحدة ستشن هجوماً عسكرياً 
 على الصواريخ بين البلدين تحت األمريكيين اكبر تدريبات مشتركة مع اإلسرائيليوسيستضيف الجيش 

ن نظام صواريخ سيعمل إوضمن التدريبات ف . القليلة المقبلةاألسابيع خالل "12اوستير تشالينج "عنوان 
 "أرو" الستخدم صواريخ اإلسرائيلي البرنامج  جنب مع نظام السفن الراسية في بحر ايجة ومعإلىجنبا 

ن التدريبات كانت قد وضعت قبل إ اإلسرائيليويقول مسؤولون في الجيش  ."ايرون درون" و"باتريوت"و
 عن اإلسرائيليةونقلت صحيفة جيروزاليم بوست . وبإيران التي ترتبط بالواليات المتحدة األخيرة األحداث

 يتعلق "انتشار" أيضاً ولكنها "تمرين" التدريبات ليست مجرد إنك غورينك  الجنرال فراناألمريكيالقائد 
  . مواقع قيادة جديدة لها هناكوإقامة "سرائيلإ" إلى متوجهين "األمريكيين من الجنود آالفعدة "بـ

  9/1/2012، لندن، القدس العربي
  

  مفارقات ومالبسات.. شرق إسالمي جديد  .58
  خالد أبوعرفة

وهو ينحو باتجاه معاكس لمـا خطـط لـه دهاقنـة            " الشرق األوسط "ولى، أن نرى    أمر مثير للوهلة األ   
، وسهرت من أجله مراكز األبحاث والدراسات اإلستراتيجية، وما تبع ذلك من نفقـات              "المحافظين الجدد "

 مهولة وحروب كارثية، لقد كانت الدبلوماسية األمريكية من الثقة بمكان، ومن خلفها نصيرتها األوروبية،             
، واشتهرت هذه   "شرق أوسط جديد  "أن وعدت العرب والمسلمين في عشرات المناسبات ، أو هددتهم، ب          

، إضافة إلى أقوال وتصريحات     "كونداليزا رايس "و" مادلين أولبرايت "و" دينيس روس "الوعود على ألسنة    
د الحزبـي    قائم على أنظمة ديمقراطية تؤمن بالتعد      - حسب زعمهم ووعودهم     -رؤسائهم، شرق أوسط    

وتأكيداً لهذه الوعود   . والتداول السلمي للسلطات، إضافة إلى الحرية والعدل والمساواة والنماء اإلقتصادي         
والنبوءات، وقفت الدبلوماسية األمريكية واألوروبية بكل إمكانياتها داعمة لنظام حسني مبـارك وزيـن              

  .عربية واإلسالميةالعابدين بن علي وعلي عبد اهللا صالح والعديد من األنظمة ال
 ولكن المفاجئ في األمر، أن تذهب تلك الجهود األمرأوروبية الجبارة أدراج الريـاح، مـع أول ربيـع                  
عربي إسالمي، وتطير مع هذه الجهود األموال التي ال تحصى، وتضيع أهداف الحروب التي اصطنعت               

 تريليـون دوالراً،    15ية، ديوناً بلغت    سدى، والتي كلفت الواليات المتحدة وحدها إضافة إلى األزمة المال         
وتسببت لها وألول مرة في تاريخها مصيراً هو أقرب إلى حافة اإلنهيار، أما بالنسبة لإلتحاد األوروبـي                 
فإنه موعود بمصير مشابه لصديقه اللدود األمريكي، نتيجة تفاقم األزمة الماليـة بـشكل يخـرج عـن                  

   .السيطرة
ن الصهيوني إزاء هذه األحداث الربيعية المدوية، موقف الواثق من نفـسه            أمر مثير كذلك، أن يقف الكيا     

ودون أن ترجف له جفن، برغم أنها تجري حوله وتلتف حول عنقه، بل ويقوم الكيان بإخراج العديد من                  
الملفات المؤجلة من األدراج ويشرع في تنفيذها، وتستوي عند الكيان ملفات تهويـد المدينـة المقدسـة،                 

ن اإلعالن عنها عاصمة ليهود العالم أينما حلوا، أو ضرب العمق السوداني أو التصعيد ضـد                فيوشك ع 
تركيا، أو التجهيز لضرب إيران، بينما وللمفارقة، لم تكن إسرائيل أقرب إلى استنفاد أسباب وجودها من                
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ـ    "هذه األيام التي تقضيها، حتى قال بعض زعمائها     إّن "، و"سهاأّن أعدى أعداء إسـرائيل اليـوم هـو نف
جماعات المستوطنين واألصولية اليهودية التي تنتهج أسلوب اإلرهاب ضد الفلسطينيين سوف تتجه قريباً             
بإرهابها نحو المجتمع اإلسرائيلي، وأنها، أي األصولية اليهودية، أخطر على إسرائيل من القنبلة النووية              

لعضالت في وجه خصومها هذه األيام هو مـن         ويبدو أّن ما تقوم به إسرائيل من استعراض ل        ". اإليرانية
سبيل تخويفهم من قوة وهمية لطالما تغنت بتفوقها وجبروتها، متغافلة نصائح محبيها وأنـصارها، مـن                
الساسة والدبلوماسيين وكبار الصحفيين، بضرورة التعقل والقبول بتسوية سياسية عاجلة مع الفلـسطينيين             

اهلة لنصائح العشرات من جنراالت األمن وقادة أجهزة الموساد         وسلوك نهج التصالح مع جيرانها، ومتج     
الصادرة خالل الشهر الماضي، حيث كتبـت أّن        " نيويورك تايمز "وقد أشارت إلى هذا صحيفة      . والشاباك

  ".إسرائيل تواجه هذه األيام أكبر عملية تآكل لبيئتها االستراتيجية منذ تأسيسها"
الذي ظلت المنظومات السياسية الدولية المتعاقبة وألكثر مـن سـتين           " ةالعدو، الفزاع "ومن المفارقة، أّن    

عاماً، تخوف منه إذا أقبلت أو تخوف به إذ أدبرت، كان محصوراً في اإلسالم الـسياسي بـشكل عـام،                    
وبجماعات اإلخوان المسلمين بشكل خاص، حتى صار في حكم المفروغ منه، أنّه لن تقوم لهذا اإلسالم،                

وان المسلمين قائمة أبداً، بسبب ما تلقوه وعبر عشرات السنوات من التشويه لصورتهم ومن              وتحديداً لإلخ 
السحق لمؤسساتهم، ومن التعذيب والموت لقاداتهم وأبنائهم، إال أنه وعلى العكس من ذلـك، فقـد كـان                  

والهـوان  لإلخوان، وفي ميادين الثورات تحديداً، الدور األبرز في المشاركة في إيقاف دوامـة الفـساد                
شهادة " اإلخوان المسلمين "الحاصلة في أنظمة العرب والمسلمين، ليس ذلك فقط، وإنما أعطى المراقبون            

بأنهم األكثر تنظيماً واقتداراً، فيما يخص ضبط اإليقاع الحساس، فيما بين الثورة السلمية ومنعهـا مـن                 
العام للمجتمع وتغليب مدنيـة الدولـة       اإلستدراج لملعب الثورة المضادة، وبين العمل على حماية النسيج          

  .على طائفيتها، أو انزالقها نحو التمزق أو الحروب األهلية
وتتمة للمفارقة السابقة، فقد رافقتها مقاربة من جهة أخرى، وهي أّن ما رعته األنظمة العربية واإلسالمية                

علـى اخـتالف مـذاهبهم      " علماء الـسلفية  "معروفاً ب " بعضهم"، وما صار    "جهات الفتوى الرسمية  "من  
              وطرقهم، فقامت األنظمة بدعمهم لسنوات طويلة، وفتحت أمامهم سبل العمل والدعوة واإلنتشار، فكان أن

، )علـيهم (الحكام، بذريعة أنه خروجـاً      ) إلى(، عشية الثورات وخاللها، الخروج      "السلفيون"حّرم هؤالء   
الحكام منهي عنه إال أن يرى الناس       ) قتال(يعة أّن   في الميادين، بذر  ) التظاهر واإلحتجاج (وحّرموا كذلك   

من الحكام كفراً بواحاً، وحّرم بعضهم المشاركة في اإلنتخابات، وبرغم ذلك فقد كانت المفارقة أّن أكثـر                 
الناس لم يأخذوا دينهم وفتاواهم عن هؤالء، ساعة اإلنتخابات، برغم تصديهم لمجالس العلم وخلّو ميادينها               

أخذوه عمن كانوا مضطهدين ومالحقين، فرأوا فيهم أنهم منهم ومعهم، وحكم الناس بفطـرتهم              لهم، وإنما   
  .على أّي الفريقين أقرب ألحكام الدين من الفريق اآلخر

وبرغم أّن اإلخوان المسلمين يكادون يكونون أبرز ما في الحدث السياسي الثوري عبر المشهد العربـي                
سب ما يزعم بعض المؤرخين المعاصرين، قد يذكر هذه الحقبة مـن            اإلسالمي، وبرغم أّن التاريخ، وبح    

، علـى غـرار     "العصر اإلخواني "تاريخ العرب والمسلمين، والتي قد تمتد لعشرات أو مئات السنين ب            
الفاعلة وقتئذ، فإنه من الواجب على      ) أبرز الحركات (، نسبة إلى    "العصر السلجوقي "أو  " العصر األيوبي "

أقصى الجهد في تقديم اإلسالم الحنيف الصافي لألمة جمعاء وللبشرية كافة، وأنا هنـا ال               الجميع أن يبذل    
أقلل من شأن اإلخوان المسلمين وما قدموه لألمة خالل ثمانين عاماً مضت، وال من مـصداقية علمـائهم           
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ين أن  وعلى رأسهم فضيلة الشيخ العالمة يوسف القرضاوي، إال أنه سيكون من الخير لإلسالم والمـسلم              
  ".شرق إخواني جديد"، على أن يقال "شرق إسالمي جديد"يقال 

هذه المفارقات وسواها الكثير تنبئ عن أحداث تاريخية كبرى ما زالت في أولها، ومعظـم النـار مـن                   
مستصغر الشرر، والمراقب لمجمل األحداث يرى أنها ال تقتصر على الشرق العربي فقط ، وإنما تسري                

ارات من أقصى الشرق إلى أقاصي الغرب، وأنا أزعم أّن بداية األحداث انطلقت مع              متخللة الدول والحض  
، فيمـا سـمي باإلنتفاضـة       1987أول حجر ألقى به طفل فلسطيني في وجه اإلحتالل اإلسرائيلي عـام             

المباركة األولى، فكان ذلك إرهاصاً ببدء الثورات السلمية، لوال أّن اللئام تظاهروا على عجـل إلجـراء                 
الذي يهدد  " طفل الحجارة "، وذلك الستئصال هذا المولود الخطير       "غرفة عمليات أوسلو  "لية قيصرية ب  عم

مقاليـد التـسلط    " اتفاقية أوسلو "بسقوط العروش، األمر الذي أدى إلى تسلم الكيان الصهيوني في أعقاب            
العـالم العربـي    ، عدى عن العديد مـن حكومـات         "الديمقراطي"المطلق على العديد من حكومات العالم       

واإلسالمي، وانفتحت األسواق لإلقتصاد الصهيوني من أوزبكستان شرقاً حتى موريتانيا غرباً، وعرفـت             
 ملياراً دوالر سنوياً إلـى      60، وتضاعف دخلها القومي من      "إسرائيل الكبرى "إسرائيل من ذلك التاريخ ب    

ب، نـزوالً عنـد الرغبـة والـضغط          ملياراً، وتبع ذلك رياحاً عاتية من الظلم والفـساد والحـرو           165
  ؟..فهل تعود عجلة التاريخ إلى مبتداها. اإلسرائيليين

  8/1/2012، القدس المحتلة
  

  عام مضى والمخاطر على حالها .59
  بالل الحسن

ال يعرف أحـد إذا     .  اإلسرائيلية باقية على حالها    –وعام جديد يأتي والمفاوضات الفلسطينية      .. عام مضى 
، وفي ظل هذه الحالة المعلقة تعيش إسرائيل حالة ارتياح شديد، فما الذي يضير              كانت متصلة أم مقطوعة   

وال شيء يـضغط    .. والمقاومة المسلحة لالحتالل متوقفة   .. إسرائيل إذا توقفت المفاوضات؟ االحتالل باق     
  .عليها لتقوم بأية خطوة إلى األمام

شون حالة غير معروفة، فثمة انـسداد       والفلسطينيون يعي . وال مفاوضات .. ال ضغوط .. إسرائيل مرتاحة 
  .في طريق المقاومة المسلحة، وثمة انسداد في الطريق التفاوضي

والسلطة الفلسطينية شبه متالشية، حتى إن الرئيس محمود عباس يفكر بحلها، إنه يقـول إن الـسلطة ال                  
لـذلك يبـدو    وهـو   . تمارس أي سلطة، وال تسيطر فعليا على أي أرض، وأجهزتها قائمة نظريا فحسب            
  .منطقيا في تفكيره، ولكن هذه المنطقية في التفكير تستدعي موقفا عمليا لم يتخذ بعد

استراتيجية عمل جديدة، تعـود إلـى مـنهج         : ما هو المطلوب إذن؟ ال يخرج األمر عن واحد من اثنين          
سر عرفات، وإقامة   مقاومة االحتالل شعبيا، أو شعبيا وبالسالح معا، أو العودة إلى نهج الرئيس الراحل يا             

  .دمج بين المقاومة المسلحة والدبلوماسية
ألن األمر ليس بحاجة إلى اكتشاف، وال إلى اختراع معجزات، فاالحتالل إما أن يقاوم، وإما               ... نقول هذا 

أما الهدوء وانقطاع التفاوض، فهو أقـصى مـا يتطلـع إليـه             . أن يأتي للجلوس إلى طاولة المفاوضات     
  . آنذاك احتالال بال ثمن، احتالال غير مكلف، احتالال مريحااالحتالل، إذ يصبح

وهذا الوضع الذي يفرض نفسه من خالل أي بحث منطقي بالمسألة، ليس أمرا مطلوبا من الفلـسطينيين                 
) دول الطوق (وحدهم، إنه أمر مطلوب من العرب أيضا، وبخاصة الدول العربية المحيطة بإسرائيل، أو              
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، حيث لبنـان وسـوريا واألردن ومـصر،         )دول الطوق (ال إذا كنا قد نسينا شعار       كما كان يقال سابقا، إ    
يتحملون مسؤولية شبيهة بمسؤولية الفلسطينيين، بل تزيد عليهم، باعتبـار أولئـك دوال قائمـة، ولـديها             

  .ميزانيات وجيوش
، عدوانا  1967ي  يفرض هذا بداهة، أن يتم اعتبار إسرائيل، وأن يتم اعتبار االحتالل اإلسرائيلي ألراض            

إنه واجب الدفاع عـن الـنفس، ولـيس واجـب           . على الدول العربية، كما هو عدوان على الفلسطينيين       
  .التضامن مع الفلسطينيين

نعود هنا ونقول، إن الصراع مع إسرائيل هو صراع عربي، ويخطئ كل من يعتقد أنه صراع فلسطيني                 
ين تحدثوا عن القرار الفلسطيني المستقل، واتخذ هذا        وقد وقع الفلسطينيون في هذا الخطأ ح      .  إسرائيلي -

وهو ما يعنـي بكلمـات أخـرى أن    . الفلسطينيون يقاومون والعرب يدعمونهم   : الشعار مع الوقت صيغة   
لو كان األمر كذلك، لما وقعـت حـرب         . مواجهة إسرائيل شأن فلسطيني يلقى دعما ومساندة من العرب        

 عربيـة،   -وكلهـا حـروب إسـرائيلية       . 1982ت حرب   ، ولما وقع  1973، ولما وقعت حرب     1967
الفلسطينيون عامل واحد من عواملها، ألن إسرائيل كما نعرف جميعا وبدقة، خطر على العرب وعلـى                

وتعرف إسرائيل ذلك وتعمل على أساسه، ولكن يبرز أحيانا فـي الجانـب             . الفلسطينيين في الوقت نفسه   
ل مسؤولية فلسطينية، ويعتبر في الوقت نفـسه أن مـسؤولية           العربي من يعتبر مسؤولية مقاومة االحتال     

العرب هي مسؤولية الدعم والمساندة، وبخاصة منذ أن انسحبت إسرائيل من سيناء، وبقيت كاحتالل فـي                
  .الضفة الغربية، وأيضا منذ أن انسحبت من قطاع غزة، ولكنها بقيت تعتبر نفسها مهيمنة عسكريا

ي لطبيعة االحتالل اإلسرائيلي ألراضي الضفة الغربية، هو الذي يرتاح حين           إن هذا النوع من الفهم العرب     
ينظر إلى الوقائع من خالل الصراع الحدودي، وينسى طبيعة إسرائيل، وعدوانيـة إسـرائيل، وأطمـاع                

وقبل أيام فقط أعلنت إسرائيل أنها تفكر في بناء مئات الوحدات السكنية االستيطانية في الضفة               . إسرائيل
إنها تذكر العرب بطبيعتها العدوانية وبتطلعاتها للسيطرة على المزيـد مـن            . ربية، وفي القدس بالذات   الغ

األراضي العربية، ولكن ثمة نوع من الحكومات العربية أصبحت مستعدة إلغماض العيون كي ال تـرى                
  .حقيقة ما يجري

اإلعـالم  . جاه المواقف اإلسـرائيلية وما بدأنا نالحظه في هذه األيام، هو هذا الصمت اإلعالمي العربي ت      
العربي يتعامل مع هذه المواقف وكأنها شر ال بد منه، إن لم نقل إنه يتعامل معها كأمر واقع، ثـم يـسلم                      

  .بنتائج هذا األمر الواقع
ال نعرف أين وال متى، ولكن      . لقد أصبحت إسرائيل على وشك القيام بهجوم جديد على األراضي العربية          

 بدأت تلوح في األفق، واهطلي أينما شئت ولكن خراجك لن يأتي إلينا هـذه المـرة، بـل                   طالئع الغيوم 
سيكون وباال علينا، فإسرائيل ال تتحرك هكذا صدفة نحو مطامعها التاريخية، إنها دائما وأبـدا تتحـرك                 

عبـر  مدعومة برضا أميركي، أو حتى بإيماءة أميركية، وذلك كلما أحست برياح إرادة عربية تريـد أن ت       
  .عن نفسها بشكل أو بآخر

، وهو سالح يستطيع أن يؤذي إسـرائيل، كمـا          )سالح الصواريخ الجديدة  (لقد اندفع إلى الساحة مؤخرا      
يستطيع أن يضبط أطماعها، ولكنه أيضا سالح قادر على أن يحرك مخاوفها، فتسعى إلى فرض تملكهـا                 

 المنطقة ليس هادئـا، وأن األمـر جـدير          وهذا يعني أن الوضع في    . له قبل أن يسعى اآلخرون إلى ذلك      
بتحرك عربي متعدد االتجاهات، ومتعدد المستويات، إلفهام إسرائيل أن الوضع غير الهادئ يشملها هـي               

  .أيضا، ويشمل كذلك مصالحها
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ما يبدو مقلقا جدا تجاه هذا الوضع، أن هناك غيابا شبه كامل في الساحة العربية ألية مشاورات تبحـث                   
منذ متى لم يلتق المسؤولون العرب للتدارس والتشاور؟ نقرأ عـن           : اطر، حتى إننا هنا نسأل    في هذه المخ  

لقاءات لدول الخليج العربي، وعن دعوة مباركة لتوحدهم، وهذا أمر جيد، ولكننا ال نقرأ أبدا عن لقاءات                 
  ).ومن يقف وراء إسرائيل(عربية شاملة لمواجهة إسرائيل 

ومنذ أن قامت دولة إسرائيل، أصبحت      . ن تحمي نفسها من األخطار الخارجية     إن المهمة األساسية للدول أ    
حماية العرب ألنفسهم من األخطار الخارجية تعني إسرائيل أوال، دون أن يعنـي ذلـك أنـه ال وجـود                    
لمخاطر أخرى، ولكن الخطر اإلسرائيلي هو أكثرها حساسية، ألنه ال يتطلع إلـى الـسيطرة والهيمنـة                 

  . إلى األرض واحتاللها واالستيالء عليهافحسب، بل يتطلع
 إسرائيلية، تراخـت فيهـا      -لقد مضت فترة طويلة، وبخاصة تلك الفترة التي شهدت مفاوضات عربية            

األعصاب وهدأت الخواطر، ولكن األمور تسير اآلن في اتجاه توتر األعصاب مـن جديـد، وانبعـاث                 
ة الخفية إلى تحويل االحتالل إلى أمر واقع، ومن خالل          المخاطر من جديد، إذ تميل الدبلوماسية اإلسرائيلي      

  .تحويل األمر إلى ما يشبه العادة
كما أن انقطاع االتصاالت العربية، وانعدام المشاورات العربية بشأن المخاطر اإلسرائيلية، ربما يـشجع              

ألمـور فـي    إسرائيل على تكريس عدوانها، وهو ما يجب أن تتنبه إليه كل دولة على حدة، لكي تصل ا                
  .ولعلنا نبدأ بذلك عاما جديدا من نوع مختلف.. النهاية نحو التشاور الشامل، ونحو التخطيط المشترك

  9/1/2012، الشرق األوسط، لندن
  

  ؟»اإلخوان«إلى » حماس«أي تغيير من : فلسطين .60
  إبراهيم غرايبة

جسم تنظيم الجماعة المـسمى      حماس يمثل إشكالية معقدة في       -ظل تنظيم اإلخوان المسلمين الفلسطينيين      
األردن (، وهي تسمية غير واقعية وليس لها معنى سوى الخروج من إشـكالية التســمية              »بالد الشام «

  ).أو فلسطين، أو األردن وفلسطين
 أصبح التنظيم موحداً أيضاً، واستثني من ذلك التوحيد تنظيم غزة الـذي             1950فبعد وحدة الضفتين عام     

بـالد  «، واتخذ االسم الجديد     1978ن، ثم اندمج هذا األخير مع التنظيم األردني عام          احتفظ بتسمية فلسطي  
، ولكنه اندماج ظل يواجه إشكاليات معقدة، مردها إلى تعقيد الوضع الفلسطيني نفسه، ويتبعه تعقيد               »الشام

وفي ) طة بمصر المرتب(وغزة  ) المرتبطة باألردن (التنظيم الفلسطيني الممتد في إسرائيل والضفة الغربية        
وشاركت فـي   » الحركة اإلسالمية «فاستقلت الجماعة في إسرائيل متخذة اسم       . الخليج وجميع أنحاء العالم   

االنتخابات النيابية والبلدية في إسرائيل، واتخذت وضعاً سياسياً وعاماً متـسقاً مـع مواطنـة منتـسبيها                 
جماعة يواجه إشكاليات تنظيمية وعملية فـي       وبدأ جهاز العمل الفلسطيني داخل ال     ! وأعضائها اإلسرائيلية 

عالقته بعمان، فاتخذ وضعاً شبه مستقل، ثم تحول هذا الجهاز إلى حركة حماس التي نمـت وتطـورت                  
  !بسرعة كبيرة من دون حسم إلشكالية عالقتها التنظيمية بجماعة بالد الشام

ن ذلك يتعارض مـع اسـتقالليتها       كانت حماس بحاجة إلى هذا التداخل التنظيمي لحمايتها وتوظيفه، ولك         
السياسية والمالية وقراراتها التنظيمية والميدانية، وكان الحّل من وجهة نظر كثيرين من قادتها ونشطائها              
هو االستيالء في ؤشكل غير رسمي على الجماعة وإلحاقها بحماس، وكان ذلك مـصدر أزمـة داخليـة                  
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فهـل سـتنتهي مـشكلة      . ستقلتين عن بعضهما تماماً   كبيرة في الجماعة لم تحسم إال بتشكيل جماعتين م        
   الفلسطينية في جماعة اإلخوان المسلمين؟-االزدواجية األردنية 

ستحل اإلشكالية في الضفة وغزة، وهي لم تكن موجودة تقريباً، ولكنها سـتبقى فـي خـارج فلـسطين                   
ين ستنفـصالن عـن     فعلى رغم أن الجمـاعت    . وبخاصة في األردن والخليج مصدراً لخالف وازدواجية      
 الفلسطينيين سيتمسكون بعضويتهم المـشتركة   -بعضهما قانونياً، فإن عدداً كبيراً من األعضاء األردنيين         

لسبب بسيط وواضح هو الجمع بين مزايا الجماعتين فـي األردن           ) وإن كان غير مسموح بها    (المزدوجة  
ركة حماس، مستفيدة من الوالء العاطفي      وفلسطين ومحاولة اإلبقاء على الجماعة في األردن تحت تأثير ح         

الكبير الذي يكنه عدد كبير من أعضاء الجماعة في األردن أو الذين يحملون الجنسية األردنية، وسـتبقى                 
هذه القدرة التأثيرية لحماس على جزء كبير من التنظيم في األردن مورداً كبيراً ومهماً تـستخدمه فـي                  

لداخلية األردنية، وألن قيادة حماس في الخارج ليست متأكدة من عمق           التأثير في الجماعة وفي السياسية ا     
قيادة حماس المعلنة هي نفسها     (حضورها في الضفة وغزة، وليس لها مصدر مضمون للبقاء واالستمرار           

  .سوى الخارج وفي شكل رئيس األردن والخليج) من غير تغيير منذ أكثر من عشرين سنة
 االزدواجية نفسها الموجودة على كل المستويات الشعبية والرسمية، وال          - وعلى أية حال فإنها اإلشكالية    

تختص بها جماعة اإلخوان المسلمين في األردن، والتي ستظل أزمة مؤجلة غير قابلة للحل والحسم، ألنه                
من هو الفلسطيني ومن هو األردني؟ أو على نحو         : وببساطة لم يعد ممكناً الجواب في األردن عن سؤال        

ماذا يعتبر األردني من أصل فلسطيني نفسه؟ ولكن هل سيعتبر أردنياً مـن يعتبـر               :  دقة وصراحة  أكثر
. »بلــى«نفسه أردنياً؟ سيتساءل الكـــثيرون من األردنيين الفلسطينيين، وأعتقد أن اإلجابة ستكون            

  !قبلهفالفــرد هو الذي يحسم هويته النهائية، وال تحددها له سلطة أو جماعة حتى لو لم تت
  9/1/2012، الحياة، لندن

  
   والعباسيونعباس .61

  عبد الحليم قنديل
يبدو أمر الرئيس عباس عجبا، فما يكاد يسترد بعضا من ثقة الفلسطينيين، حتى يعود إلى هوايته وغوايته                 
المزمنة، ويسعى مجددا إلى كسب ثقة اإلسرائيليين، ويـستعطف األمـريكيين، ويعـود إلـى أوهامـه                 

  .'ون كيشوتيةالد'ومفاوضاته 
يتحدث عباس كثيرا عن خيارات أخرى، بل ومفتوحة، ثم النجد له خيارا غير مفاوضات أدمنها، تـروح                 
وتجئ وفودها، وتتعاقب مواعيدها، وبال فوائد وال عوائد تتحصل أو ترجى، اللهم إال المزيد من تكريس                

 الغربية، والتهام القـدس حتـى       االحتالل اإلسرائيلي، وترسيخ أركانه، ومضاعفة مستوطناته في الضفة       
اليبقى فيها أثر لفلسطينية وال لفلسطيني، ثم يتفاوض على األطالل، ويستأنف العبث إياه للمـرة األلـف،                 

وال يسأل الرئيس عباس نفسه     . وعبرعشرين سنة مضت، وكأنه يبحث عن وظيفة مفاوض يدمن الفشل           
رائيل مضطرة لتبييض وجهه، أو إعطاء حـق        عالم يفاوض، وماذا لديه ليضغط به، وما الذي يجعل إس         

هنا أو هناك للفلسطينيين، وهي المرتاحه موضوعيا لحالة عباس، وتتعامل معه كأنه مجرد موظف فـي                
الخارجية اإلسرائيلية، وتتكرم عليه بإرسال موظف إسرائيلي ليفاوضه، أو ليفاوض معاونيه، وعلى سبيل             

، وال يفعل عباس نفسه شيئا      'محلك سر 'تحرك، بينما الوضع كله     اإليحاء بأن شيئا ما يحدث، أو أن أمرا ي        
لتحريكه، اللهم إال إبداء قلقه من تصريحات وزير الخارجية اإلسرائيلي منفلـت اللـسان، والـذي هـدد         
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بحصار عباس حتى القتل على طريقة ما جرى للرئيس عرفات في آخر أيامه، ولم يرد عباس بما يحفظ                  
بل بالغ في استعطاف اإلسرائيليين، وإبداء حسن النية، وأعلن بوضوح أنـه ال             عليه كرامته كفلسطيني،    

  .يقبل أبدا مبدأ االنتفاضة الفلسطينية الثالثة
والغريب أن عباس الذي يرفض االنتفاضة الثالثة، ويرفض مبدأ المقاومة الفلسطينية من أصله، يـرفض               

نار، وال يحدثنا عن خياراته األخـرى التـي         المقاومة ويفضل المساومة، يرفض المقاومة كأنها عار وش       
يطنطن بها كثيرا، فليس من خياراته ـ مثال ـ حل سلطة أفالم الكارتون الفلسطينية، وال تـرك األمـر     
للشعب الفلسطيني وقواه الوطنية والفدائية، وال حتى االستمرار في سكة اللجوء للمنظمات الدولية، والتي              

ضوية فلسطين في منظمة اليونسكو، فالقضية الفلـسطينية ال ينقـصها           حققت نصرا رمزيا يتيما بقبول ع     
التأييد الدولي، وصدرت لصالحها مئات القرارات الدولية جف حبرها على الورق، لكن عباس ال يلتفـت                
إلى شئ من ذلك، وال يربطه بخيار متكامل يجمع أوراق قوة لصالح معركة التحرير الوطني الفسطيني،                

ضعف، ويستجدي اإلدارة األمريكية، ويأمل في الرباعية الدولية، ويتفاءل بلقاء عمـان            ويكتفي بأوراق ال  
األخير الذي جمع نبيل شعت وإسحاق مولخو، ويعود إلى نقطة الصفر نفسها، ويتيح إلسـرائيل كـسب                 
وقت إضافي مفتوح، تستكمل فيه عملية تغيير شاملة لخرائط الجغرافيا والديموجرافيا، وتطمس فيـه مـا              

  .بقى من الهوية الفلسطينية للقدس والضفة الغربيةت
وال تبدو من صعوبة في تفسير سلوك عباس، فهو يحصر خياراته في هدف وحيد، وهو أن يبقى محتفظا                  
بصفة الرئيس الفلسطيني، وهي صفة وهمية تماما، فعباس اليملك أن يروح وال أن يجئ، وال أن يركب                  

س أن إسرائيل لم تعد تلقى إليه باال، وتستصغر شأنه، وتنعى عليه            سيارة، أو يصعد إلى طائرة، وحين أح      
ضعفه المزاد المنقح، حاول أن يثبت إلسرائيل أنه جدير بالوظيفة، ويستحق إهتماما أكثر، ووظف خيـار             
اللجوء لألمم المتحدة، ال ليضيف ورقة ضغط لصالح قضية الشعب الفلسطيني، بل ليعبر عن غضبه من                

يين له ولطاقمه، وإلتفاتهم عنه، وعلى أمل إستعادة بعض الرضا المفقود، وقـد عاقبتـه               إهمال اإلسرائيل 
إسرائيل على مشاغباته، وهددت بفصله من الخدمة، بل وهدد أفيجدور ليبرمـان ـ وزيـر الخارجيـة     

  .اإلسرائيلي ـ بقتل عباس، وهو ما جعله يعيد النظر في حساباته
ستجدي إستمرار معوناتهم، فهو ال يعيش بدونها، وناشد عبـاس      عاد عباس ليتسول عطف األمريكيين، وي     

األمريكيين أن يهتموا بحكايته، وأال تشغلهم عنه حوادث عام االنتخابات األمريكية الذي بدأ بالفعـل، وأن                
يضغطوا على اإلسرائيليين ليقبلوا إستئناف التفاوض معه، وأن يحفظوا له بعض ما تبقى من ماء الوجه،                

بإعالن موقف صارم ضد دعوات االنتفاضة الفلسطينية الثالثة، وفتح البـاب إلسـتئناف             ' بونالعر'وقدم  
حملة اعتقاالت بحق المقاومين أو الراغبين في المقاومة، وأيا كانت صورة المقاومة شعبية أو مـسلحة،                

 برعاية  إضافة للتالعب الجاري في ملف المصالحة بين عباس وحماس، وتجميد كل االتفاقات التي عقدت             
القاهرة بعد الثورة المصرية، والتنفيذ العملي ألوامر إسرائيل واإلدارة األمريكية، والتي هـددت عبـاس               
بمحو سلطته إن هو تصالح فعليا مع حماس، أو إن مضى في طريق استعادة الوحدة الوطنية الفلـسطينية                  

صالحة لن تتم فعليا، ولن تتوالى      باستحقاقاته، وقد امتثل عباس، ووصلت الرسالة إلى حماس، وهي أن الم          
إجراءاتها المتفق على مبادئها، إال حين يحدث المطلوب أمريكيا وإسرائيليا، وهو أن تصبح حماس علـى                

  .صورة عباس
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 وقد قلنا ـ مرارا ـ أن عباس انتهى أمره، وأن جماعة العباسيين انتهت إلـى االلتحـاق موضـوعيا      
فقد بإطراد معنى االنتساب للهم الفلسطيني، وأن الخـشية ـ كـل    برغبات األمريكيين واإلسرائيليين، وت

  .الخشية ـ أن تصاب حماس بعدوى عباس والعباسيين
  . واللهم قد بلغنا، واللهم فاشهد

ٍ[....]  
  9/1/2012، القدس العربي، لندن

  
   االنسحاب األميركي على الكيان اإلسرائيليتداعيات.. العراق .62

  هشام منّور
متحدة إبان غزوها للعراق جملة من األهداف المعلنة والخفية التي تصب في نهايتهـا              وضعت الواليات ال  

أمام ما تـسميه خطـراً      ) إسرائيل(لمصالحها العليا، والتي من ضمنها بطبيعة الحال، تأمين أمن ربيبتها           
  .قادماً من الجهة الشرقية

لياً، من وجهة نظر البعض فـي       لكن االنسحاب األمريكي، إن صحت العبارة وكانت دقيقة، ولو كان شك          
ظل بقاء كم من الجنود تحت مسميات مختلفة، وبقاء أكبر سفارة للواليات المتحدة في العالم، في عاصمة                 
الرشيد، بغداد، طرح العديد من األسئلة عن منعكسات وتداعيات االنـسحاب األمريكـي علـى الكيـان                 

  .اإلسرائيلي، من وجهة نظر إسرائيلية
سحب قوات بالده من العراق، وترك الساحة العراقية أمـام          " باراك أوباما "ئيس األميركي   فبعد إعالن الر  

، من احتمال   )إسرائيل(لتدير األمور فيها، بات القلق يظهر في        " نوري المالكي "الحكومة العراقية برئاسة    
  .إبقائها في طي النسيان) إسرائيل(فتح جبهة قديمة لطالما أرادت 

، ناتج عن تحليالت إسرائيلية تفيـد أن        "جيروزليم بوست "، بحسب ما ذكرته صحيفة      )إسرائيل(القلق في   
الحكومة العراقية لن تستطيع كبح جماح فصائل المقاومة في العراق، وذلك في ظل حالة الضعف التـي                 
تعاني منه كحكومة جديدة، وكثرة وانتشار هذه الفصائل في مناطق عديدة في العراق، مما يجعل السيطرة                

  .ليها من األمور الصعبةع
وفي ظل الضعف الذي ستعاني منه الحكومة العراقية والتي تعد مقربة للدول الغربية، سـتظهر إيـران                 
بصورة جلية على الساحة العراقية، وستحاول بسط سيطرتها على العراق، وهذا هو الخيار األكبر التـي                

  .بحسب الصحيفة) إسرائيل(تخشى منه 
بعين القلق، هو فتح جبهة أخرى لطالمـا بقيـت خـالل            ) إسرائيل(الذي تنظر إليه    أما السيناريو اآلخر    

السنوات الماضية محل إهمال من قبل الجيش اإلسرائيلي، في ظل الوجود األميركي في العراق، وهـي                
فـي  ) إسرائيل(، والتي كانت قد هاجمت      "بالجبهة الشرقية "الجبهة نفسها التي يدعوها الجيش اإلسرائيلي       

 في عهد الرئيس العراقي السابق صدام حسين بصواريخ من نوع سكاد، وهي نفسها الجبهـة                1991 عام
، بحـسب صـفقة عـسكرية       )F16(م على طائرات مقاتلة من نوع       2015التي ستحصل مع حلول عام      

  .أبرمتها الحكومة العراقية مع الواليات المتحدة األميركية
ية لم تبد اعتراضها على هذه الصفقة، بالرغم من المخـاطر           وأشارت الصحيفة إلى أن الحكومة اإلسرائيل     

التي من الممكن أن تمثلها عليها، وذلك لمعرفتها المسبقة بأن من مصلحة الواليات المتحدة بعد االنسحاب                
  .من العراق دعم الحكومة العراقية وضمان استمرارها، حتى تتمكن من االحتفاظ بنفوذها في العراق
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تعمل في ظل هذه المعطيات التي تعتبرها مقلقة، على تطوير قدراتها           ) إسرائيل( أن   ولفتت الصحيفة إلى  
القتالية الخاصة، وجمع مزيد من المعلومات االستخباراتية ورسم خرائط للعراق، باإلضافة إلى إعداد بنك              

  .من األهداف العراقية، والتعرف على أنظمة الدفاع الجوي العراقي
ي ومخاوفه من االنسحاب لم تأخذ بعين االعتبار، كمـا جـاء فـي الـصحيفة                حسابات الكيان اإلسرائيل  

اإلسرائيلية، الخالفات التي طفت مؤخراً بين فرقاء الحكومة العراقية، إثر اتهام طارق الهاشمي، نائـب               
الرئيس العراقي من قبل القضاء بتهم تتعلق باإلرهاب، وعلى إثر تأزم األمـر دعـت الكتلـة النيابيـة                   

 في العراق، إلى حل البرلمان العراقي والذهاب نحو إجراء انتخابات مبكرة، وذلك بهدف حـل                الصدرية
األزمة السياسية التي تعصف بالبالد، منذ توجيه أصابع االتهام بقضايا إرهابيـة إلـى نائـب الـرئيس                  

  .العراقي، طارق الهاشمي
ف اإلسرائيلية من قيام عراق قـوي       فهل ما نشهده في العراق من تصعيد لألزمة وتأزم لها مرده المخاو           

على الجهة الشرقية، فعملت على بث الفرقة واالنقسام بين األطراف المكونة للحكومة العراقيـة، أم مـا                 
يحصل من تفاعالت وتداعيات االنسحاب األمريكي من العراق، والذي ما كان لينسحب دون أن يـضع                

  .اقية على اللجوء إليه لحل األزمة؟بصمته ويثير من القالقل ما يجبر بعض األطراف العر
  8/1/2012، موقع فلسطين أون الين

  
  كيف يذوب؟...  األوسطالشرقجليد  .63

  دينيس روس
الرئيس الفلسطيني عباس مقتنع بأن الحكومة اإلسرائيلية الحالية غير قادرة على إنجاز اتفاق سالم، ولذلك               

ط يراها نتنياهو صعبة للغايـة، وغيـر        فهو يفرض شروطاً قبل الدخول في مفاوضات معها، وهي شرو         
أما إدارة أوباما وأعضاء    . مسبوقة وتجعله غير راغب في دفع ثمن سياسي باهظ من أجل مفاوضة عباس            

الرباعية اآلخرون، فيريدون استئناف المباحثات، لذلك عقدوا األسبوع الماضي اجتماعـاً تمهيـدياً مـع               
  .انالمفاوضين اإلسرائيليين والفلسطينيين في عّم

ففي النهايـة لـن يتحقـق سـالم مـن دون            . وقد نشهد مزيداً من هذه اللقاءات، وهو أمر جيد بحد ذاته          
لكن ينبغي أيضاً أال تنتابنا أي أوهام بشأن احتماالت حدوث اختراق في المستقبل القريب ألن               . مفاوضات

خصوصاً وأنها كانت السبب    الفجوة النفسية بين الطرفين تجعل من الصعوبة بمكان إيجاد حل للخالفات،            
  .الذي أدى لتعطل مباحثات السالم خالل السنوات القليلة الماضية

لقد انخرطت على نحو مكثف في جهود صنع السالم بالمنطقة على مدار السنوات العشرين الماضية في                
كاهليهما عهد إدارات كل من بوش األب وكلينتون وأوباما، وأدرك جيداً أن عباس ونتنياهو يحمالن على                

. التاريخ واألساطير الخاصة بشعبيهما، كما يواجهان قيوداً هائلة تحول دون حرية حركتهما في المباحثات             
لكن تلك الصعوبات ال ينبغي بأي حال من األحوال أن تكون باعثاً على اليأس والقبول بالجمود خصوصاً                 

  .د لمعارضة فكرة حل الدولتين ذاتهاعندما يعمد هؤالء الذين يرفضون السالم إلى استغالل ذلك الجمو
ومن الممكن التغلب على الجمود، ومن ذلك أن تقوم إسرائيل بتغيير الحقائق علـى األرض، خـصوصاً                 
وأن الزعماء الفلسطينيين المؤمنين بخيار السالم مثل عباس وفياض يحتاجان إلى أن يظهرا لـشعبهما أن        

  .النهج الذي اختاراه يؤتي ثماره
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، وبينما كانـت للفلـسطينيين      )ج(، و )ب(، و )أ: (وسلو تم تقسيم الضفة الغربية لثالث مناطق      بعد عملية أ  
 بالمئة من مساحة الضفة، احتفظ اإلسـرائيليون بكافـة          18التي تمثل   ) أ(سيطرة مزعومة على المنطقة     

نتفاضة ففي ذروة اال. 2002واستمر األمر كذلك حتى عام      ). ج(و) ب( المسؤوليات عن إدارة المنطقتين     
. إليقاف الهجمـات الفلـسطينية    ) أ(الثانية، بدأ الجيش اإلسرائيلي يعطي لنفسه حرية العمل في المنطقة           

، وأن السلطة أثبتت كفاءتها في إيقاف الهجمات االنتحارية، فـإن           2005ورغم أن االنتفاضة انتهت عام      
ناك، وهو أمر يذكّر الفلـسطينيين كـل        الجيش اإلسرائيلي ال يزال ُيغير على المدن الفلسطينية الواقعة ه         

  .لحظة بأن اإلسرائيليين ما زالوا يسيطرون على مقاليد األمور
 بالمئة من مساحة الضفة، تتولى الشرطة الفلسطينية مسؤولية المحافظة          22التي تمثل   ) ب(وفي المنطقة   

  .على األمن والنظام، لكن ليس مسموحاً لها بالتعامل مع التهديدات اإلرهابية
 بالمئة من الضفة فغير مسموح للشرطة الفلسطينية بدخولها حيث يتـولى            60التي تمثل   ) ج(أما المنطقة   

  .اإلسرائيليون المسؤوليات المدنية واألمنية ويحدون من حرية النشاط االقتصادي للفلسطينيين
لـسطينيين، ألن   وفي رأيي أنه ليس هناك ما يدعو لفرض كل القيود الحالية على النشاط االقتـصادي للف               

توسيع هذا النشاط سوف يحقق المعجزات فيما يتعلق بتـوفير الوظـائف وتحـسين أحـوال االقتـصاد                  
  .الفلسطيني

وهذه الخطوات يمكن اتخاذها من دون تغيير الوضع السياسي لتلك المنطقة، وبـدون تعـريض األمـن                 
  .ياإلسرائيلي ألي خطر، خصوصاً إذا ما تم التنسيق مع الجيش اإلسرائيل

وكثيراً ما كرر نتنياهو القول إنه ال يود أن يحكم الفلسطينيين، وأن تحسين قاعدتهم االقتـصادية سـوف                  
واتخاذ هذه الخطوات من جانب إسرائيل سوف يقنع الفلـسطينيين بـأن            . يؤدي لتحسين احتماالت السالم   

أن النهج الذي يتخذه عباس     نتنياهو يعني ما يقول؛ كما سيرسل إليهم إشارة مؤداها أن االستقالل ممكن و            
  . هو الذي يحقق االستقالل-"حماس"وليس -وفياض 

فالواجب هو أن يـتم  . ال أقصد بذلك أنه يمكننا التخلي عن خيار المفاوضات وتركيزها على حل الدولتين          
وإدارة أوباما الحالية على حق عندما تدفع من أجل تلك المفاوضات، كما            . الدفع من أجل هذه المفاوضات    

أنها على صواب عندما تعمل على بناء المؤسسات وتقديم الدعم المـادي لقطاعـات األمـن والقـضاء                  
هذه هي الخطوات التي تثبت فعالية نهج السالم، أي االسـتقالل بالنـسبة للفلـسطينيين،               ... الفلسطينيين

لمفاوضـات سـيقود    وتجسير الفجوة النفسية بينهم وبين اإلسرائيليين، مما سيعزز اإليمان بأن استئناف ا           
  .الجميع إلى الحل، السيما في ظل التغيرات التي تجتاح المنطقة

  9/1/2012، االتحاد، أبو ظبي
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  :كاريكاتير .64
  

  
  9/1/2012، الوطن اون الين


