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  ن لم يقدموا شيئا ي اإلسرائيلينالسلطة تقول إ".. لقاءات عمان"ثانية من ال الجولة  نهاية .1

 المتحدث الرسمي باسـم وزارة الخارجيـة        ، أن عمان، عن بترا من     10/1/2012،  الرأي، عمان ذكرت  
السفير محمد الكايد قال ان اجتماعا اخر عقد امس في عمان بين كبير المفاوضين الفلسطينيين الـدكتور                 

ائيلي، وان وزير الخارجية ناصر جودة حضر       صائب عريقات والمحامي اسحق مولخو من الجانب االسر       
مـساء امـس ان هـذه       ) بترا(واضاف الكايد في تصريح لوكالة االنباء االردنية       .جانبا من هذا االجتماع   

  .اللقاءات ستتواصل وستستمر في الفترة المقبلة وكما تم االتفاق عليه سابقا
الوفد الفلسطيني المفاوض حمل    ، أن    رام اهللا   من محمد يونس ، عن   10/1/2012الحياة، لندن،   وأضافت  

التفاوضية التي قدمها لـه     » ورقة العناوين «الى لقائه مع الجانب االسرائيلي في األردن امس ردوداً على           
  .رئيس الوفد اإلسرائيلي اسحق مولخو في االجتماع االول الذي عقد اخيراً في عمان

دة تحمل عناوين الملفات التفاوضية المعروفة      وكان مولوخو قدم في االجتماع االول ورقة من صفحة واح         
  . من دون أي موقف اسرائيلي منها، مثل القدس والالجئين والحدود واألمن والمياه

كما حمل الوفد الفلسطيني الى لقاء أمس أرقاماً ومعطيات عـن النـشاط االسـتيطاني فـي االراضـي                   
وطالب نظيره االسرائيلي بتقـديم رؤيـة       . الفلسطينية، والذي يدمر بصورة متواصلة أسس حل الدولتين       

  .مكتوبة عن الحدود بين الدولة الفلسطينية وإسرائيل، وعن االمن
من يستمر في البناء على االرض الفلـسطينية        «: وقال رئيس الوفد الفلسطيني المفاوض صائب عريقات      
ضور الراعي األردني   وأبلغ عريقات مولخو بح   . »يعلن بصراحة ال لبس فيها انه ال يريد دولة فلسطينية         

ان اللقاءات االستكشافية الجارية لن تستمر بعد نهاية االشهر الثالثة التي حددتها اللجنة الرباعية الدوليـة                
للجانبين لتقديم رؤيتيهما للحل في ملفي الحدود واالمن، في محاولة منها الستكشاف فرص وضع أسـاس                

  . الجاري26هي في للعودة الى المفاوضات، علماً ان هذه المهلة تنت
ورد مولخو على طلب وقف االستيطان قائالً ان نتانياهو األقل بناء للمـستوطنات مـن بـين رؤسـاء                   
الحكومات في اسرائيل، األمر الذي نفاه الجانب الفلسطيني المتسلح بأرقام عن البناء االستيطاني الجاري              

  .في القدس وباقي أجزاء الضفة
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نبيل شعث قال إلذاعـة     من عمان، أن    محمد الدعمه   ، عن     10/1/2012،  الشرق األوسط، لندن   ونشرت
الرسمية، إن الموقف الفلسطيني متمسك برفض العودة للمفاوضات مـن دون الوقـف             » صوت فلسطين «

وطالـب شـعث     .1967الكامل لالستيطان وضرورة اإلقرار اإلسرائيلي بحل الدولتين وفق حدود عام           
ـ   وضيح موقفها من ضرورة إلـزام إسـرائيل باسـتحقاقات اسـتئناف            حسم أمرها وت  «اللجنة الرباعية ب
  .»محادثات السالم

بدوره، أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ياسر عبد ربه، أن لقاءات عمان تأتي فـي سـياق                   
اللقاءات االستكشافية، وأن المفاوضات ال يمكن أن تبدأ في ظل الرفض اإلسـرائيلي لمتطلبـات بـدئها،                 

  .ستبعدا في هذا السياق حدوث اختراقم
نحن ال نتهرب من المفاوضات، ولكن إلى اآلن ال يوجد في لقاءات عمـان         «وقال عبد ربه لإلذاعة ذاتها      

أي عنصر مشجع إلطالق اسم مفاوضات عليها، واإلسرائيليون ال يقدمون شيئا وال يبدو أن لـديهم نيـة                  
  .»لذلك

 اتهـم عبد ربـه    ، أن   وكاالت االنباء ، وعن   القدس المحتلة من   ،10/1/2012الدستور، عمان،   وجاء في   
ـ  محاولة تحويل هذه المفاوضات لمجرد ملهاة واضاعة للوقت مع تكثيف الحملة االسـتيطانية             »اسرائيل ب

نحن سنتوجه الى المجتمع الدولي والى مجلس االمن في كل االحوال ليس فقـط              «، مؤكدا   »على االرض 
 لطلب تدخل دولي مباشر من اجل حماية حل الدولتين الذي دمره تحالف نتنيـاهو               الدانة االستيطان وانما  

  .».ليبرمان من خالل المخطط الستيطاني الجاري تنفيذه حاليا
  

  بوقف انتهاكاتها المستمرة " إسرائيل"فياض يشدد على ضرورة إلزام  .2
لدولـة البريطـاني لـشؤون      سالم فياض، في مكتبه مساء أمس، وزير ا       الحكومة  استقبل رئيس   : رام اهللا 

  .الشرق األوسط الستر بيرت
، بيرت في صورة تطورات األوضاع السياسية قي األرض الفلسطينية المحتلة، وضرورة            فياضووضع  

أن يبذل المجتمع الدولي جهوداً أكثر فاعلية إللزام الحكومة اإلسرائيلية بوقف انتهاكاتها الخطيرة للقانون              
  .لسطينيالدولي، ولحقوق الشعب الف

 إلى الجهود التي تقوم بها السلطة الوطنية من أجل التغلب على األزمة الماليـة               حكومةكما أشار رئيس ال   
 .التي عانت منها على مدار العامين الماضيين بسبب عدم وفاء المانحين بتقديم المساعدات المطلوبة منها              

  .وحدة للوطن ومؤسساته على أهمية المضي قدماً إلنهاء االنقسام وإعادة الفياضوأكد 
  10/1/2012، الحياة الجديدة، رام اهللا

  
   المنقولة وغير المنقولةدحالنردن الحجز على أموال  من األتالسلطة طلب:  النتشة .3

ـ        قال   :ـ وليد عوض   رام اهللا  االثنين " القدس العربي "رئيس هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية رفيق النتشة ل
 بالتعاون مع وزارتي العدل والخارجية هم من تقـدموا بالطلـب مـن االردن               ان النائب العام الفلسطيني   

نحن في هيئـة    "مضيفا   .بحجز اموال دحالن المنقولة وغير المنقولة في االردن بحجة مالحقته بتهم فساد           
مشيرا الى امكانية ان يقدم شـكوى        ".مكافحة الفساد ال يوجد عندنا حتى هذه اللحظة ملف لمحمد دحالن            

ضون ساعات او اسابيع او اشهر او ان ال يقدم، ولكنه لغاية اآلن ال يوجد اية شكاوى بالفساد ضد                   في غ 
   .دحالن لدى الهيئة المكلفة بمكافحة الفساد ومالحقة المتهمين به
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واشار النتشة الى انه تم اجتماع بينه وبين النائب العام الفلسطيني ووزيـر العـدل ووزيـر الخارجيـة                   
ا بتكليف من الرئيس الفلسطيني محمود عباس الختيار الطريقـة المناسـبة والوسـائل              الفلسطيني مؤخر 
من االموال العامة الفلسطينية واالستثمارات التي كان يقـوم بهـا          " السترداد المفقودات "القانونية المالئمة   

ـ       سطينيين اشخاص لصالح منظمة التحرير الفلسطينية ولم تتابع من احد اضافة لمالحقـة المطلـوبين الفل
المتهمين بالفساد، مشددا على ان االمر يتعلق بكل من عليه شيء وال يتعلق بشخص بعينه فـي اشـارة                   

  .لدحالن
الخطة الفلسطينية التي   " هي ثمرة من ثمارات   "ونوه النتشة الى ان اقدام االردن على حجز اموال دحالن           

  .ختلسةتم وضعها بتعليمات من عباس السترداد االموال الفلسطينية الم
  10/1/2012، القدس العربي، لندن

  
   ويرسل المالكي نيابة عنهعباس يعتذر عن عدم تلبية دعوة رسمية لزيارة تونس .4

الـرئيس عبـاس    "أعلن وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي امـس أن          : ـ أحمد رمضان   رام اهللا 
 مرور عام على الثورة التونسية،      اعتذر عن عدم تلبية دعوة رسمية لزيارة تونس للمشاركة في احتفاالت          

عباس بعث برسالة بهذا الخصوص إلى نظيره التونسي المنصف         "، وأوضح أن    "بسبب التزاماته األخرى  
المرزوقي، أكد فيها على موقف وتالحم العالقات التاريخية ما بين الشعبين التونسي والفلسطيني واعتذاره            

أنه سيزور تونس نيابة عن الرئيس عباس للمـشاركة فـي           ، وأوضح المالكي    "عن تلبية الدعوة التونسية   
  .االحتفاالت ولقاء كبار المسؤولين فيها

  10/1/2012المستقبل، بيروت، 
 

  فتح مكتب لحركة حماس في تونس موضوع قيد الدرس: المستشار السياسي لهنية .5
هنيـة رئـيس    كشف الدكتور يوسف رزقة، المستشار السياسي إلسـماعيل         :  المنجي السعيداني  - تونس

 في تونس خالل الفترة المقبلـة، وقـال إن           لحركة حماس  الحكومة الفلسطينية المقالة، عن نية فتح مكتب      
واعتبر رزقة أن مسألة فتح المكتب الجديد سيتم تباحثها مع الحكومـة التونـسية              . الموضوع قيد الدرس  

مة التونسية، على أثر زيارة دامت      وقال في ندوة صحافية عقدها أمس بالضاحية الشمالية للعاص        . المنتخبة
خمسة أيام بدأها الوفد الفلسطيني يوم الخميس الماضي، إن قرار فتح المكتب المذكور ليس موجها ضـد                 

  .أي طرف أو ضد التمثيل الحالي من خالل منظمة التحرير الفلسطينية
دي الجبالي ورئـيس    ودافع رزقة عن زيارة وفد حماس إلى تونس وقال إن رئيس الحكومة المنتخبة حما             

يـستقبالن  «الجمهورية المنصف المرزوقي قد عبرا بواضح الكالم عن طبيعة تلك الزيارة، وقاال إنهمـا               
  .»هنية بوصفه رئيسا لحكومة منتخبة

ـ    باستغالل الزيارة سياسيا من قبلها، قال رزقة إن زيـارة          » النهضة« حركة   وحول االتهامات الموجهة ل
نس ال يتخذ طبيعة حزبية وهي ال تقتصر على حزب حركة النهضة وحدها،            وفد من حركة حماس إلى تو     

واعتبر رزقة أن الزيارة ليست ضـد أي  . بل تتجاوزها للقاء مختلف القيادات السياسية والحزبية التونسية      
أو أي قيادات   » الرئيس الفلسطيني محمود عباس   «قيادة من قيادات الشعب الفلسطيني خاصة حركة فتح أو        

  .خرىعربية أ
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وقال رزقة إن الزيارة قد حققت جل األهداف المنتظرة منها، ومن بينها الطلب من الحكومـة التونـسية                  
المساعدة على تحريك ملف األموال المجمدة التي وعدت بها أطراف عربية وغربية إلعادة إعمار قطاع               

  . غزة بعد العدوان اإلسرائيلي والتي ظلت إلى حد اآلن مجمدة
خالل نفس الزيارة، قلل الطاهر النونو، الناطق الرسمي باسم الحكومة المقالة، من شـأن              ومن ناحيته، و  

تأثير زيارة وفد حماس إلى تونس على ملف المصالحة الوطنية الفلسطينية، وقال إن عمليـة المـصالحة                 
  . »خيار استراتيجي بالنسبة لحركة حماس«

 10/1/2012، الشرق األوسط، لندن
 

   المقبلمارس/  تشكيل حكومة الوفاق الوطني إلى شهر آذارتأجيل: محمد حجازي .6
محمد حجازي تأجيل تـشكيل حكومـة الوفـاق         .  توقع عضو المجلس التشريعي د     :حسن دوحان –غزة  

الوطني إلى شهر آذار المقبل، وكذلك تأجيل إجراء االنتخابات الرئاسية والتشريعية، موضحاً أن إجـراء               
حجـازي فـي لقـاء خـاص        . وقال د  .ره لجنة االنتخابات المركزية   االنتخابات في موعدها شأن ستقر    

ان المجلس التشريعي سوف يلتئم بعد تشكيل حكومة الوفاق الوطني التي لن تكـون              » الحياة الجديدة «بـ
  .بحاجة لمصادقة المجلس ألنها حكومة تسيير أعمال

  10/1/2012، الحياة الجديدة، رام اهللا
  

  مخمسةأياهنية يغادر تونس بعد زيارة استمرت :  وتركياختام جولة شملت مصر والسودان .7
العاصـمة التونـسية بعـد      ) 1-9(غادر رئيس الوزراء الفليسطيني إسماعيل هنية، ظهر اإلثنين         : تونس

زيارة رسمية استمرت خمسة أيام التقى خاللها الرئيس التونسي المنصف المرزوقي ورئـيس الـوزراء               
  .لينحمادي الجبالي وعددا من المسئو

وكان في وداع هنية في مطار تونس الدولي رئيس الوزراء التونسي حمادي الجبالي، حيث سيتوقف في                
القاهرة بطريق عودته إلى قطاع غزة في ختام جولته التي شملت عدة دول من بينها مـصر والـسودان                   

  .وتركيا وتونس
 الفتًا، وهي المرة األولى التي يزور       ولقيت زيارات هنية في عدة أماكن ومدن تونسية استقباال جماهيريا         

فيها تونس التي انتخبت مجلسا تشريعيا جديدا بعد الثورة التي أطاحت بنظـام الـرئيس الهـارب زيـن                   
  .العابدين بن علي

  9/1/2012، المركز الفلسطيني لإلعالم
  

   في األردن ال تشكل مفاوضاتلقاءات الفلسطينيين واإلسرائيليين: عشراوي .8
 كدت حنان عشراوي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير       أ:  الدستور، وكاالت االنباء   -محتلة  القدس ال 

على أن اللقاءات في األردن ال تشكل مفاوضات، وأن منظمة التحرير ما زالت متمسكة بمواقفهـا مـن                  
ـ    «ووصفت عشراوي الوضع الحالي بالخطير، وقالت       . العملية التفاوضية  ة الـى   إن اسرائيل تجر المنطق

الهاوية، وهناك بالفعل ضرورة ملحة للتحرك العاجل والمباشر من قبـل أوروبـا لتلعـب دوراً فـاعالً                  
ومتميزاً إلنهاء االحتالل في ظل االستعصاء والفراغ السياسي الكبير خاصة على ضوء انشغال الواليات              

طلب من أوروبا تعبئة هذا الفـراغ       المتحدة األمريكية باالنتخابات الرئاسية وتحيزها التام إلسرائيل، ما يت        
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السياسي والضغط على إسرائيل ولجم انتهاكاتها، والخروج من الحلقة السياسية المفرغة التي تدور فيهـا               
  . »محاوالت الرباعية للعب في الوقت الضائع

  10/1/2012، الدستور، عمان
  

  عب الفلسطينيالش بالقاهرة تؤكد أنها لخدمة جميع أبناء سفارة السلطة الفلسطينية .9
قال المستشار األول في السفارة الفلسطينية والقنصل الفلسطيني العام بالقاهرة، بشير أبـو             :  وفا –القاهرة  

أن الـسفارة   " حمـاس "حطب، مساء اليوم االثنين، إن إدعاء إحدى اإلعالميين المدعومين من قبل حركة             
يم المساعدة للقيادي في الحركة إسماعيل هنيـة        الفلسطينية في القاهرة تلقت تعليمات من الرئاسة بعدم تقد        

  .وعدم استقباله، محض افتراء
إن هذه المعلومات عارية تماما عن الـصحة، ألن الرئاسـة           "وقال أبو حطب، في تصريح له بالقاهرة،        

الفلسطينية مشغولة بأمور أخرى أكثر أهمية من هذا، فهي مشغولة بهموم الشعب الفلـسطيني وتخفيـف                
  ".هي تعمل بكل طاقتها للوصول إلى ذلكمعاناته، و

وأضاف أن مكتب هنية لم يقم بإبالغ السفارة الفلسطينية بموعد زيارته إلى القاهرة، كما أنـه لـم يقـم                    
بالتالي فنحن ليس لنا أي عالقة بزيارته طالما لم يتم إبالغنا بـذلك،             "بإبالغها بميعاد مغادرته القاهرة، و    

  ".ميع أبناء الشعب الفلسطيني على اختالف أطيافه وطوائفهعلما بأننا كسفارة في خدمة ج
  9/1/2012، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

  
  ان تنكراً لإلجماع الوطني وضربة للمصالحة لقاءات عمتعدالفصائل الفلسطينية  .10

ءات عمـان بأنـه     اعتبر عدد من الفصائل الفلسطينية عودة السلطة إلى مفاوضات التسوية عبر لقا            :غزة
  ".تنكر واضح لإلجماع الوطني، وُيشكل ضربةً لجهود تحقيق المصالحة ووحدة الموقف الفلسطيني"

 وفي مقدمتها حركة المقاومة اإلسالمية حماس والجهاد ، يوم أمس االثنين،وقالت الفصائل الفلسطينية
ر في المفاوضات مع االحتالل اإلسالمي والجبهة الشعبية إن إصرار السلطة الفلسطينية على االستمرا

  .رغم التوافق الوطني على رفضها سيكون أكبر خطر على القضية الفلسطينية
وتأتي تصريحات الفصائل الفلسطينية ردا على عقد لقاء ثاني مساء أمس في عمان الستكمال مفاوضات 

  .التسوية بين السلطة الفلسطينية ودولة االحتالل اإلسرائيلي
حركة حماس فوزي برهوم العودة إلى مفاوضات التسوية، استجابة واضحة لالبتزاز وعد الناطق باسم 

  .والضغط اإلسرائيلي واألمريكي وضربة موجهه لجهود المصالحة والتوافق الوطني
المطلوب وقفها فوراً واإلسراع في انجاز المصالحة، وإيجاد أكبر حالة إسناد للقضية الفلسطينية " :وقال

  ".اهيري والرسمي بدال من تنفيس التعاطف الكبير الحاصل معهاعلي المستوي الجم
ودعا الفصائل جميعها العمل علي تشكيل أكبر قوة رافضة لهذا التفاوض مع االحتالل، والعمل على 

  .فضحه وإفشاله لما فيه من خطر علي حقوق وثوابت الشعب الفلسطيني
ا آماالً عريضة على تحقيق المصالحة وإنهاء كل لقد بنى شعبن"من جانبها، قالت حركة الجهاد اإلسالمي 

أشكال التفرد واالحتكار للقرار الوطني وارتهانه ألجندات تتعارض مع مصالحنا الوطنية، واستبشر خيراً 
بانعقاد اإلطار القيادي المؤقت للمنظمة، وإن العودة للمفاوضات هي تفريغ للمصالحة من أي مضمون 

  ".وخطوة انفرادية
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ة أن هذه الخطوة هي استمرار للسياسات العقيمة المرتهنة لالحتالل ولألجندة األمريكية التي ورأت الحرك
من استمرار مسلسل المقامرة بالحقوق الوطنية عبر "كانت سنوات االنقسام المرة إحدى نتائجها، محذرة 

والتوسعية مواصلة اعتماد نهج التسوية للتعامل مع االحتالل الذي يمضي في مخططاته التهويدية 
  ".وجرائمه العدوانية

وطالبت بالتوقف الفوري عن هذه اللقاءات، وااللتفات إلى تحقيق األولويات الوطنية وفي مقدمتها إنجاز 
  .المصالحة وترتيب البيت الفلسطيني

من جانبه، أكد عضو اللجنة المركزية الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين كايد الغول أن استمرار اللقاءات 
  .سطينية اإلسرائيلية تسمم األجواء الفلسطينية وجهود المصالحةالفل

ودعا الغول في تصريحات صحفية رئيس السلطة محمود عباس إلى التوقف عن هكذا لقاءات ال طائل 
  .كما قال. من وراءها واالهتمام بالوحدة الفلسطينية

االتفاق على إستراتيجية وطنية وشدد على ضرورة المراجعة السياسية لمسار التفاوض الذي ثبت فشله، و
  .تؤكد الحقوق الوطنية كافة ووسائل تحقيقها

نستغرب في الوقت الذي يجري فيه إجراء محادثات جادة والوصول لنتائج ملموسة في "وأضاف 
  ".حوارات القاهرة األخيرة من أجل إنهاء االنقسام واستعادة الوحدة يجري اإلقدام على هذه الخطوة

تهدافات هذه الخطوة التخريب على المصالحة وعلى االتفاق السياسي الذي تسعى له ورأى أن أحد اس
  .الفصائل باعتباره ضرورة وركن أساسي ال غنى عنه للوحدة

  9/1/2012السبيل، عمان، 
  

  "إسرائيل"حماس لن تتخلى عن المواجهة المسلحة مع : الزهار .11
ي الكبير في حركة المقاومة االسالمية قال محمود الزهار المسؤول السياس:  نضال المغربي-غزة

يوم االثنين ان صعود االسالميين في العالم العربي سيعزز الدعم للحركة التي قال انها لن ) حماس(
  .تتخلى عن المواجهة المسلحة مع اسرائيل

وأضاف الزهار في مقابلة مع رويترز في مكتبه في غزة انه اذا راهن الرئيس محمود عباس الذي 
الغرب على محادثات السالم مع اسرائيل بدال من المصالحة بين حركة فتح التي يتزعمها وحماس يدعمه 

المتغير من حولنا ليس لصالح مشروع فتح وال . المتغير من حولنا لصالحنا"وقال الزهار  .فسوف يخسر
  ."الذين تتعاون معهم ومن بينهم العدو االسرائيلي

.. اذا أرادت فتح أن تتم االتفاق فنحن جاهزون. الن بسياسة فتحكل االشياء واردة ومرتبطة ا"واضاف 
  ."وان كانت ال تريد فنحن جالسون والمستقبل لنا

ونفى أن يكون . وقال الزهار ان حماس غير مستعدة للتخلي عن المعركة ضد اسرائيل تحت أي ظرف
غير " بالمقاومة الشعبية"س خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحماس المقيم في دمشق قد أيد مفهوم عبا

  .العنيفة ضد اسرائيل
المقاومة الشعبية فيها برنامج فتح الذي هو مطروح االن اعتصامات فقط وفيها موقف "وقال الزهار 

وتوقع الزهار موجة صعود  ."حماس الدي يتسلح بكل أدوات التسلح العسكري للدفاع عن النفس
  . الفلسطينيةلالسالميين في العالم العربي تدعم القضية
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وحذر الزهار من أن اتفاق المصالحة الذي وقعه شخصيا عباس ومشعل الشهر الماضي في القاهرة ربما 
  .يواجه صعوبات اذا مضى عباس في محادثات السالم مع اسرائيل

. شكوكنا كبيرة حقيقة ككل انسان فلسطيني وخاصة بعد هذه اللقاءات التي جرت في عمان"وقال الزهار 
مازن ذهب للمصالحة مضطرا ليضغط على الجانب االسرائيلي ويرفع من شروط المفاوضات أم هل أبو 

  ..."أنه ذهب الى المصالحة مقتنعا ويريد ان يطبقها
  9/1/2012، وكالة رويترز لألنباء

  
  منذ أن جاء عباس رئيساً لفتح والسلطة والهزائم تنهال علينا: المشهراوي .12

منذ أن جاء رئـيس الـسلطة الفلـسطينية         "تح سمير المشهراوي إنه     قال عضو المجلس الثوري لحركة ف     
محمود عباس رئيسا لفتح والسلطة والهزائم تنهال علينا، خسرنا البلديات والتـشريعي وضـاعت غـزة                
واألفق السياسي، وفقدت فتح روحها الكفاحية والمقاومة وفضائح غولدستون، ووثائق الجزيرة والقائمـة             

  ". تطول
هراوي وهو أحد مساعدي دحالن القدامى وعمل معه في جهاز األمن الوقائي بغـزة فـي                وتساءل المش 

هل تعتقد أن أحدا حوسب على هذه المواضيع        "،  2012-1-9مساء االثنين   " العربية"مقابلة له مع فضائية     
ونفى وجود أي أمـوال      ". سوى محمد دحالن، ال يوجد عمل لهذه القيادة إال أن تتسلى بموضوع دحالن            

للقيادي المفصول من حركة فتح محمد دحالن في األردن، مشيرا إلى أن هذه األموال هي لشقيقه وهـو                  
  . رجل أعمال

أي خلفيات قانونية أو قضائية، عـادا       ) حجز األموال (وشدد المشهرواي على أنه ال يوجد لهذا الموضوع         
  ". الرئيس عباسحلقة جديدة من مسلسل حلقات االستهداف الشخصي بين دحالن و"إياها 

من خوض االنتخابـات    ) دحالن(منع  "وبين المشهراوي المحسوب على تيار دحالن أن الهدف من ذلك           
لم يعد ينطلي على أحد أنه لم يعد لهذه القيادة أي قضية سـوى              "، مضيفًا   "خشية من جمهوره ومن قواعده    

  ". األخ دحالن
  9/1/2012فلسطين أون الين، 

 
  ال أساس لها من الصحةوغير مسؤولة  تصريحات شعث: أبو زهري .13

صحة تصريحات عضو اللجنة المركزية لحركة فتح نبيـل         " حماس"نفت حركة المقاومة اإلسالمية     : غزة
  .شعث بأن قيادات في الحركة أبلغته بأن هناك جيوباً فيها ال تريد المصالحة
في حركة حمـاس صـحة      تن" :وقال الناطق باسم حماس سامي أبو زهري في بيان صحفي أمس االثنين           

  ".تصريحات شعث وتعتبرها تصريحات غير مسؤولة وال أساس لها من الصحة
هي مثال للدور الذي تمارسه وفود حركة فتح الزائرة لغـزة فـي             "وأكد أبو زهري أن هذه التصريحات       

ته تعكير أجواء المصالحة، مع العلم أن حركة حماس استقبلت شعث في غزة رغم علمها المسبق أن زيار                
وشدد على أن حركتـه لـن        ".تنظيمية وأنه ليس له أي عالقة بملف المصالحة ال من قريب وال من بعيد             

  .تلتفت لمثل هذه التصريحات وستبقى ماضية في مشروعها لتحقيق المصالحة
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أمس إن عدداً من    " صوت فلسطين "وكان شعث الذي أنهى زيارة إلى غزة استمرت عدة أيام قال إلذاعة             
كة حماس أكدت له خالل اجتماعها معه أنه ما زالت هناك جيوب داخل الحركة فـي قطـاع                  قيادات حر 

  .غزة ال تريد للوحدة الوطنية أن تتحقق
  10/1/2012السبيل، عمان، 

  
  منع دخول قادة فتح الى غزة خطأ: الجبهة الشعبية .14

الى اإلعالن  » ماسح«جميل المجدالوي حركة    » الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين   «دعا النائب عن    : غزة
خطًأ ميـدانياً   «األربعة الجمعة الماضي من دخول قطاع غزة كان         » فتح«أن منع قادة حركة     » صراحة«

إحالـة  «بين الحركتين و    » وقف التراشق اإلعالمي السلبي   «كما دعا الى    . »ستحرص على عدم تكراره   
لمعالجـة األمـر بكـل      «قـاهرة   على لجنة الحريات والمصالحة المنبثقة عن اجتماعات ال       » األمر برمته 

عيـب  «، واصفاً ذلك بأنـه      »تداعياته، فليس من الالئق بنا أن نظل نشغل األشقاء المصريين أو غيرهم           
  .»يطاولنا جميعاً

 10/1/2012الحياة، لندن، 
  

  فتح شرعت في تقييم كل أفعال حماس تجاه المصالحة: محمود العالول .15
ان ' القـدس العربـي   ' عضو اللجنة المركزية لحركة فتح لـ        قال محمود العالول   :وليد عوض  -رام اهللا   

، الفتاً إلى أن هذا األمر تجلى بعـد أن          'تقييم كل أفعال حركة حماس تجاه المصالحة      'حركته شرعت في    
منعت قوات األمن في غزة التابعة لحماس وفدا رفيعا من حركة فتح قدم من رام اهللا لزيارة غزة الجمعة                   

  .' نريد أن نقيم ان كانت هناك نتيجة للجهود المبذولة إلتمام المصالحة أم النحن'وقال  .الماضية
هـو  'قال انه ال يريد المصالحة، مشيراً إلى أن هذا التيار           ' تيار داخل حماس  'وتحدث العالول عن وجود     

  .، في إشارة لوجود خالف بين القيادات الميدانية والسياسية في الخارج'من يحكم على األرض في غزة
  10/1/2012القدس العربي، لندن، 

 
  األردن رفض منح وفدنا تأشيرات للمشاركة في اجتماعات تطوير المنظمة: الجهاد .16

أن السلطات األردنية رفضت دخول وفد يمثل الحركة للمـشاركة          » الجهاد اإلسالمي «أكدت حركة   : غزة
. عمان خالل األيام القليلة المقبلـة     في اجتماعات لجنة تطوير منظمة التحرير الفلسطينية والتي ستعقد في           

غير مبررة وغير مقبولة فـي ظـل الجهـود          «ووصف مصدر في الحركة القرار األردني بأنه خطوة         
بـالعودة عـن قرارهـا      «وطالب السلطات األردنية    . »المبذولة للوصول الى وحدة ومصالحة فلسطينية     

  .» االجتماعاتوالسماح لوفد الحركة بالدخول الى األردن والمشاركة في تلك
في لبنـان أبـو     » الجهاد«وكان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون أرسل رسالة الى ممثل            

عماد الرفاعي الذي كان من المقرر أن يمثل الحركة في اجتماعات اللجنة أبلغه فيها رفـض الـسلطات                  
  . التحرير في عماناألردنية مشاركة ممثلي الحركة في اجتماعات لجنة متابعة تفعيل منظمة

  10/1/2012الحياة، لندن، 
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  سنكشف قريبا عن األطراف المعطّلة للمصالحة: قيادي في الجهاد .17
أكد خضر حبيب، عضو لجنة المصالحة الفلسطينية والقيادي في حركة الجهاد اإلسالمي، أن كافة               :غزة

، ملوحـا بـاإلعالن عـن       "اسحم"و" فتح"لجان المصالحة مستمرة في عملها كالمعتاد، بحضور حركتي         
  .األطراف المعطلة إلنهاء االنقسام

أطرافًا لم يسمها، بعدم إدراك أهمية إنهاء االنقسام،        " قدس برس "واتهم حبيب، في تصريحات خاصة لـ       
، مهددا بالكشف عن هذه األطراف التـي تعيـق          "مصالحها ارتبطت بالخالف الفلسطيني   "مشيرا إلى أن    

  .القريبالمصالحة في الوقت 
وشدد على أن حركة الجهاد اإلسالمي ترفض أي حالة اعتداء أو اعتقال أو تعرض مـواطن أو قيـادي                   

الداخلية بغزة  " فتح"فلسطيني لإلهانة أو اإلذالل، مشيرا إلى أن حادثة معبر بيت حانون والتي اتهمت فيها               
  .، حسب قوله"جب تدارك الموقفليست نهاية الطريق وي"بمنع وفد من الحركة بالدخول للقطاع، بأنها 

  9/1/2012قدس برس، 
  

  األردن في أمالك أيدحالن ينفي ان تكون لديه  .18
 نفى النائب محمد دحالن ان تكون لديه اي امالك في االردن وذلك بعد ان اعلن مـصدر فـي                    :رام اهللا 

السابق في اللجنـة    البنك المركزي االردني الحجز التحفظي على االموال المنقولة وغير المنقولة للعضو            
  .المركزية لحركة فتح محمد دحالن على خلفية قضايا فساد في االراضي الفلسطينية

شخصيا ال توجد لـه أي ممتلكـات عقاريـة أو           "وفي اول رد فعل على هذه المعلومات أكد دحالن، أنه           
رجـل أعمـال    "د أنه   وبالنسبة لشقيقه فقد أك   "حسابات منقولة وغير منقولة في المملكة األردينة الهاشمية         

معروف يتمع بسمعة طيبة وال علم لديه بكل ما يشاع من ادعاءات باطلة وقد سبق أن قام برفع قـضية                    
قانونية على السلطة الوطنية والرئيس عباس بعد الحجز على ممتلكاته في الضفة الغربية بال وجه حـق،                 

  ".حيث كسب القضية بقرار قضائي من المحكمة العليا الفلسطينية
  9/1/2012القدس، القدس، 

  
   يدعو حماس لالعتذار عما بدر منها تجاه قيادات فتحاوية"فدا" .19

، حركة حماس لالعتذار عما بدر من أفراد أجهزتهـا          »فدا« دعا االتحاد الديمقراطي الفلسطيني      :رام اهللا 
ـ    » فدا«وأعرب  .تجاه الوفد الرئاسي ووفد حركة فتح على معبر بيت حانون      س فـي بيـان صـحفي أم

اإلثنين، عن أسفه لما وقع على معبر بيت حانون، وللتراشق اإلعالمي الذي أعقب ذلك بين حركتي فتح                 
  .وحماس

 10/1/2012الحياة الجديدة، رام اهللا، 
  

  أمن الضفة يعتقل ستة ويستدعي العشرات من أبنائنا: حماس .20
ة في الضفة الغربيـة بتـصعيد       األجهزة األمني " حماس"اتهمت حركة المقاومة اإلسالمية     : الضفة الغربية 

حملة المالحقة ضد عناصرها في الضفة الغربية رغم الحديث عن المـصالحة واالتفـاق علـى وقـف                  
  .االعتقاالت واالستدعاءات السياسية
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وذكرت الحركة في بيان صحفي أمس االثنين أن األجهزة األمنية اعتقلت ستة مـن عناصـرها بيـنهم                  
رة طالت عدد من األسرى المحررين وطلبة الجامعات في محافظة          صحفي، وشنت حملة استدعاءات كبي    

  .الخليل، كما قامت بفصل أربعة موظفين بناء على االنتماء السياسي
  9/1/2012السبيل، عمان، 

 
  أسرى الجهاد يقررون التصعيد ردا على استهدافهم .21

لبدء بخطوات تصعيدية ردا    قرر أسرى حركة الجهاد اإلسالمي في سجون االحتالل اإلسرائيلي ا         : رام اهللا 
  .على استهدافهم الممنهج من أدارة السجون

إننا أسرى حركة الجهاد اإلسـالمي فـي        "نسخة عنه، االثنين،    ) صفا(وقال أسرى الجهاد في بيان وصل       
 مجاهدا، نعلن عن سلسلة خطوات تصعيدية لمواجهة هـذا          130سجن النقب الصحراوي، والبالغ عددنا      

  ".صلحة السجون وسلطات االحتالل بحقنااالستهداف من قبل م
وبين األسرى أن أول الخطوات االحتجاجية تتمثل في رفضهم دخول السجون التي يتم نقلهم إليها، والبقاء                

  .داخل الزنازين، حتى تستجيب اإلدارة لمطلبهم
ـ , جريمة جديدة ترتكبها مصلحة السجون بحق األسرى    "وأشار أسرى الجهاد إلى      م بـشكل  تتمثل في نقله

عشوائي إلى سجون متفرقة بهدف إبعادهم وتشتيتهم وعدم السماح لهم بتشكيل جسم تنظيمي يمثل أسرى               
  ".الحركة كباقي القوى والتنظيمات داخل سجون االحتالل

  10/1/2012، )صفا(وكالة الصحافة الفلسطينية 
  

  ليبرمان يتهم الفلسطينيين بعدم االخالص في طلب السالم .22
رفض وزير الخارجية االسرائيلي افيجدور ليبرمان يوم االثنين تجدد االتـصاالت           : يامزدان ول  -القدس  

وقال ليبرمان ان الفلسطينيين لم      .الدبلوماسية مع الفلسطينيين متهما اياهم بعدم االخالص في طلب السالم         
  .الى عمان" دفعهم ضد رغبتهم"يوافقوا على استئناف االتصاالت االسبوع الماضي اال بعد 
انهم يعدون للتذرع بحجج لنقل المسؤولية فـي        "وقال ليبرمان طبقا لنص مكتوب رسمي لالفادة البرلمانية         

  ."فشل المحادثات الى اسرائيل
وقال ليبرمان ان الفلسطينيين الذين تحدوا الرفض االسرائيلي واالمريكي العام الماضي عنـدما تقـدموا               

 ينـاير كـانون     26بعد  " التدويل"دة يعتزمون استئناف حملة     بطلب لنيل العضوية الكاملة في االمم المتح      
  .الثاني وهو الموعد المستهدف الذي حددته اللجنة الرباعية

مع الفلسطينيين ليس لديه فكرة عن      ) انفراجة(أي أحد يتحدث عن     "وقال طبقا لما ورد في النص المكتوب        
  ".الصراع مع الفلسطينيين) ادارة(المفتاح هو كلمة ... أي شئ

 10/1/2012، وكالة رويترز لألنباء
 

  والد شاليط يقرر ترشيح نفسه للكنيست عن حزب العمل اإلسرائيلي .23
أعلن نوعام شاليط والد الجندي اإلسرائيلي الذي كان أسيراً في قطاع غزة جلعاد شاليط، أنه قرر ترشيح                 

عضو الكنيست  ) العمل(حزب  في إنتخابات الكنيست المقبلة، وأبلغ رئيس       ) العمل(نفسه على الئحة حزب     
  .شيلي يحيموفيتش بقراره
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حزب العمل هو حزب إشتراكي ديمقراطـي ينـشد         "ونقلت وسائل إعالم إسرائيلية عن شاليط، قوله إن         
السالم ولذلك فإنه بيتي الطبيعي، وأنا مؤمن أن بقيادة شيلي يحيموفيتش يتمكن الحزب من قيادة خطوات                

  ".يهامة من أجل المجتمع اإلسرائيل
نضال نوعام وعائلته من أجل تحرير جلعاد بـدأ كنـضال           "ورحبت يحيموفيتش بقرار شاليط وقالت إن       

  .خاص، لكنه تحول إلى نضال ينطوي على األخالق األساسية للمجتمع اإلسرائيلي
 10/1/2012، 48موقع عرب

 
   تدعم قانونا يحظر نعت اآلخرين بالنازيةنتنياهوحكومة  .24

ة الوزارية لشؤون التشريعات في الحكومة اإلسرائيلية أمس االثنين، عـن دعمهـا             أعلنت اللجن : الناصرة
لمشروع قانون اضافي ضمن مسلسل القوانين التي تقيد الحريات في إسرائيل، عدا القوانين العنـصرية               

) البرلمـان (، وينص القانون الذي سيحظى على دعم الكنيست         48التي تستهدف بشكل خاص فلسطينيي      
التمهيدية، يوم غد األربعاء، على حظر استخدام رموز وشـعارات النازيـة ونعـت اآلخـرين                بالقراءة  
  .بالنازية

وينص القانون أيضا على فرض عقوبة السجن لستة أشهر، ضد كل مـن يـستخدم رمـوز وشـعارات               
ـ               ت النازية، أو يصف اآلخرين بالنازية، وخطورة هذا القانون، بأن استخدام رموز وشعارات النازية ونع

اآلخرين بالنازية في إسرائيل ليس من باب التأييد، بل من باب ابراز العنـصرية فـي إسـرائيل، فـي                    
  .قطاعات مختلفة

وكانت آخر قضية انتشرت في وسائل اإلعالم حول استخدام رموز النازية، حينما تظاهر علمانيون فـي                
ود على حافالت الركاب التـي      إحدى المدن اإلسرائيلية ضد مظاهر إقصاء النساء ومالحقتهن وفرض قي         

  .تسير وسط تجمعات سكانية لليهود األصوليين اليهود
 10/1/2012الغد، عمان، 

 
  عضو كنيست اسرائيلية ترشق نائبا عربيا بكوب ماء .25

قامت عضو كنيست اسرائيلية يمينية االثنين برشق عضو كنيست عربي بكوب ماء اثر جدل حاد               : القدس
  . التعليم في البرلمان االسرائيليبينهما خالل اجتماع للجنة

وقامت اناستازيا ميخائيلي من حزب اسرائيل بيتنا اليميني المتطرف برشق النائب العربي عـن حـزب                
العمل غالب مجادلة بكوب ماء خالل نقاش حول مدرسة عربية شاركت في تظـاهرة مؤيـدة لحقـوق                  

، فحملت اغراضها   "اخراسها"االخير بان يتم    وبعد ان قاطعت مخائيلي كلمة مجادلة مرارا طالب          .االنسان
  .استعدادا لمغادرة القاعة احتجاجا، اال انها رشقت مجادلة بكوب ماء لدى اقترابها منه

، قبل ان يوجه كالمه الى رئيس اللجنة قائال         "هذا يفسر كل شيء   "وعلق النائب مجادلة على الحادثة قائال       
  ".لوحشي والفاشيانا متاكد انك لن تقبل مثل هذا التصرف ا"

 10/1/2012، القدس، القدس
 

  حماس تعمل في سيناء بدون رقيب أو حسيبحركة : الجيش اإلسرائيلي .26
هناك قلق كبير في أوساط الجيش اإلسـرائيلي مـن أن حركـة المقاومـة               : زهير أندراوس  - الناصرة

 الـشؤون العربيـة     اإلسالمية حماس تعمل في سيناء دون مراقبة يرى محللون إسرائيليون وخبراء فـي            
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ومراكز أبحاث مختصة في الدولة العبرية، أن إسرائيل مقبلة على سنة جديدة مجهولـة المعـالم مليئـة                  
بالتحديات والتحوالت اإلستراتيجية، تستدعي االستعداد بشكل مغاير، في حين دعا مجلس األمن القـومي              

تواء الحركات اإلسالمية بمساعدة الحليفة     اإلسرائيلي التكيف مع المستجدات في العالم العربي ومحاولة اح        
  .اإلستراتيجية، الواليات المتحدة، والتركيز بذكاء على خالف إيران الشيعية مع اإلخوان السنة

وفى السياق نفسه، قالت الصحف اإلسرائيلية إن الجيش اإلسرائيلي يعتقد أن حماس ليست مهتمة في هذه                
أهمها أن الحركة بدأت ترسم عالقات دبلوماسية وعالقـات         المرحلة بخوض معركة كبيرة لعدة أسباب،       

دولية تتجلى في جولة إسماعيل هنية الخارجية، مشيرة إلى أنه ليس الوحيد من قيـادات حمـاس الـذي                   
يسافر هذه األيام للقاهرة، حيث إن رئيس أركان حماس أحمد الجعبري يقضى هو اآلخر عدة أيـام فـي                   

  .مصر
و رغبة حماس في تقوية وتثبيت حكمها في قطاع غزة، ولذلك فإنهـا تتجـه            وأضافت أن السبب الثاني ه    

إلى فرض الهدوء وتبحث عن المصالحة مع حركة فتح رغم أن التقديرات ترجح أن هذه المصالحة لـن                  
تستمر طويال، إال أن مصادر أمنية إسرائيلية تؤكد أن الحركة تواصل تسلحها واسـتعدادها الحتمـاالت                

  .تفجر األوضاع
لفتت المصادر إلى أن الجيش اإلسرائيلي يعلم أنه عندما يقرر الدخول إلى غزة سيواجه خصما مختلفـا                 و

) ينـاير (عن ذاك الذي تجنب المواجهة مع الجيش مرارا وتكرارا خالل الهجوم البرى في كانون الثاني                
2009.  

 10/1/2012، القدس العربي، لندن
 

  لسالح البحرية خشية تعرضها لهجوم محتمل تسند مهمة حماية حقول الغاز "اسرائيل" .27
قررت اسرائيل إسناد مهمة حماية حقول الغاز وعمليات التنقيب عن الغاز في البحر المتوسـط               : رام اهللا 

الى سالح البحرية االسرائيلية، وذلك في سابقة هي االولى من نوعها في اسرائيل تحت مبررات الحفاظ                
  .رضها ألي هجوم محتملعلى تزويد اسرائيل بالطاقة وعدم تع

 االلكتروني امس، ان هذا القرار جاء بعد بحث استمر ألشهر في اسـرائيل              "هآرتس"وقال موقع صحيفة    
، والتي تقوم بتـشغيل سـفن الـصواريخ         "13"استقر في النهاية السناد هذه المهمة الى الوحدة البحرية          

 "تمار، ليفياتان ويم تيفيس   "ماية لحقول الغاز    الحربية التابعة لسالح البحرية االسرائيلي، حيث ستؤمن الح       
  .وكذلك أي موقع جديد يتم التنقيب فيه عن الغاز

 10/1/2012، الحياة الجديدة، رام اهللا
 

   هاكرز إسرائيليون تمكنوا من الوصول إلى آالف بطاقات ائتمان سعودية":يديعوت" .28
في موقعهـا علـى     " يديعوت أحرونوت "دت  رداً على الهجوم االفتراضي الذي شنّه سعوديون قبل أيام أك         

تمكنوا من الوصـول إلـى      ) هاكرز(الشبكة، يوم االثنين، أن مجموعة من مقتحمي المواقع اإلسرائيليين          
وقال أحد المقتحمـين    . تفاصيل اآلالف من بطاقات االئتمان التي تم استخدامها في مواقع تجارية سعودية           

  .ى أي هجوم على إسرائيل خارج شبكة اإلنترنت أيضااإلسرائيليين إن المجموعة قررت الرد عل
وبحسب الصحيفة فإنها أجرت فحصا أكدت صحة التفاصيل التي عرضت بشأن جـزء مـن بطاقـات                 

في حين قال مقتحمو المواقع إنه في حال استمرت التسريبات فإن ذلك سيؤدي إلـى أضـرار                 . االئتمان
  . بالغة لخصوصية المواطنين في الدول العربية
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نقلت الصحيفة عن المقتحمين قولهم إنهم حصلوا على آالف القوائم التي تتضمن التفاصـيل الشخـصية          و
لمواطنين في دول عربية، إضافة إلى تفاصيل بطاقات االئتمان الخاصة بهم، وأنهـم سـيحتفظون بهـذه          

  .  المعلومات في انتظار اللحظة المناسبة لنشرها
 10/1/2012، 48موقع عرب

 
  "سرائيل تستعد إلجراء إيران اختبار القنبلة النووية هذا العامإ ":التايمز .29

، نطالع في التـايمز تحقيقـا       "إسرائيل تستعد إلجراء إيران اختبار القنبلة النووية هذا العام        "تحت عنوان   
: إن إسرائيل بدأت التفكير بما ال يمكن التفكير به        : "لمراسلة الصحيفة في القدس، شيرا فرينكيل، تقول فيه       
  ".أي وجوب التعامل مع إيران نووية في غضون عام

ففي وثيقة تقول التايمز إنها اطَّلعت عليها، تنقل الصحيفة عن مسؤولين إسرائيليين قـولهم إنهـم بـدأوا                  
يعدون العدة لسيناريوهات محتَملة لليوم الذي يلي إجراء إيران لتجربة علـى الـسالح النـووي تحـت                  

  .األرض
إن الخطوة اعتراف ضمني    : "ث المسؤولين اإلسرائيليين عن الوثيقة المذكورة بالقول      ويصف التقرير حدي  

بأن إسرائيل باتت تتخلَّى عن موقف لطالما احتفظت به طويال، أي تأكيدها على أنها ستفعل أي شـيء،                  
  ."بما في ذلك شن هجوم عسكري، لمنع إيران من امتالك قدرات نووية

لوثيقة اإلسرائيلية وتأكيد الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن إيران بـدأت  وتربط الصحيفة بين الكشف عن ا   
االثنين بإنتاج اليورانيوم المخصًب في منشأة فوردو الواقعة داخل جبل بالقرب من مدينة قم، والتي جرى                

  .تصميمها بشكل يصعب على أي ضربات جوية اختراق تحصيناتها القوية
 10/1/2012، )بي بي سي(هيئة اإلذاعة البريطانية 

 
   مقعدا16حزب لبيد الجديد يحصل على ": ديالوغ"استطالع معهد  .30

بإشراف البروفيسور كميل فوكس أنـه فـي حـال أجريـت            " ديالوغ"بين استطالع للرأي أجراه معهد      
  . مقعدا16االنتخابات للكنيست اليوم فإن حزب يائير لبيد الجديد يحصل على 

 مقعدا، في حين يتراجـع      30-27ليكود ال يزال القوة األولى حيث يحصل على         كما بين االستطالع أن ال    
  . مقعدا14إلى " كاديما"حزب 

ـ  9 مقعدا لحزب العمل، و      12 مقعدا، مقابل    14" يسرائيل بيتينو "ويحصل   أم حـزب   ". شـاس " مقاعد ل
تحـاد القـومي    واال" البيت اليهودي "ويحصل  . فلن يتجاوز نسبة الحسم   ) حزب إيهود باراك  " (عتسمؤوت"

  . مقاعد لألحزاب العربية10 مقاعد، مقابل 4" ميرتس" مقاعد، و5على " يهدوت هتوراه" مقاعد، و6على 
وفي حين أشارت تقديرات سابقة إلى أن حزب لبيد الجديد قد يؤثر على قوة الليكود، فإن تقديرات جديدة                  

 حزب لبيد سوف يعزز قوة نتانيـاهو،        وقال عضو الكنيست بنيامين نتانياهو إن دخول      . تشير إلى العكس  
  ".كاديما"وينتزع عددا من مقاعد 

 10/1/2012، 48موقع عرب
  
  
  

  الضفة ب فلسطينيين عشرةاالحتالل يهدم منزلين في النقب ويغلق طريقاً للبدو ويعتقل  .31
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قوات االحتالل ، أن وكاالت والرحيم حسين عبد، عن مراسلها 10/1/2012، االتحاد، أبو ظبيذكرت 
غلقت بمكعبات أسمنتية ضخمة ومتاريس حديدية مدخل الطريق الرئيسي المؤدي إلى قرى عرب أ

الجهالين البدو قرب أريحا شرقي الضفة الغربية إلرغامهم على الرحيل منها لمصلحة المستوطنين 
ية  فلسطينيين، خالل مداهمتها منازل في الخليل وبيت لحم وقلقيل10واعتقلت قوات االحتالل  .اليهود

هدمت السلطات اإلسرائيلية بيتين في بلدة حورة قرية السرة في و. ”مطلوبون“ونابلس، بدعوى أنهم 
  .النقب جنوبي فلسطين المحتلة

مصادر أمنية فلسطينية ، أن جمال جمال، من القدس عن مراسلها 10/1/2012،الدستور، عمانوأضافة 
لدات الفلسطينية، وداهمت عشرات المنازل، وقامت اكدت ان قوات االحتالل اقتحمت عددا من المدن والب

. بتفتيشها بعد أن أجبرت سكانها من رجال ونساء وأطفال على الخروج منها إلى الساحات المجاور
وقالت ان جيش االحتالل اقتحم بلدة قباطية واليامون واطراف طولكرم وجنين ومخيمها، كما حولت 

. ن محافظات الضفة الغربية لالعتقال االداري لفترات مختلفة معتقال م20سلطات االحتالل االسرائيلي 
تسلموا قرار ) مجدو وعوفر وعتصيون(وقالت لجنة االسير ان المعتقلين القابعين في سجون ومعتقالت 

  .التحويل بذريعة انهم يشكلون خطر على االمن االسرائيلي وجميعهم اعتقلوا خالل الشهر الماضي
اتهم على المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس المحتلة امس وواصل المستوطنون اعتداء

كما هاجم مستوطنون عدد من . حيث أحرق مستوطنون منزلين ومركبات في منطقة البقعة شرق الخليل
وفي . المنازل في حي الشيخ جراح في القدس المحتلة واحرقوا سيارة وقطعوا عدد كبير من االشجار

بية قرب جنين قامت مجموعة من المستوطنين برشق سيارات المواطنين الفلسطينيين شمال الضفة الغر
  .بالحجارة امام قوات االحتالل التي اكتفت بالمراقبة

  
  مخطط إسرائيلي لمصادرة آالف الدونمات الزراعية قرب قلقيلية .32

لغربية بصدور قرار  أفادت مصادر فلسطينية في مدينة قلقيلية بشمال الضفة ا: يوسف الشايب–رام اهللا 
إسرائيلي يقضي بمصادرة آالف الدونمات الزراعية القريبة من المستوطنات اإلسرائيلية، شرق المدينة، 

  .وجنوبها بحجة إقامة شبكة كهرباء
وقال أحمد عمران، رئيس بلدية عزون شرق قلقيلية، إن سلطات االحتالل أصدرت قراراً لمصادرة آالف 

يمتلكها المواطنون في عدة قرى فلسطينية بمحاذاة المستوطنات بجنوب قلقيلية الدونمات الزراعية التي 
وأوضح عمران أن االحتالل  ".ما سينعكس بشكل خطير وكارثي على أصحاب هذه األراضي"وشرقها، 

ينوي إقامة شبكة كهرباء للضغط العالي تمتد من داخل الخط األخضر إلى المدن الفلسطينية لرفع القدرة 
ئية فيها، حسب ما يدعي االحتالل، وأضاف ان المخطط يشير إلى أن هذه الشبكة هي إقليمية الكهربا

وليست محلية، حيث أن كل عامود كهربائي سيقام على مساحة نصف دونم تقريبا، وأن طول الشبكة من 
  .المتوقع أن يتجاوز العشرين كيلو مترا

  10/1/2012، الغد، عمان
  
  

   األقصى المسجد إسرائيلي يستهدفالقدس يحذر من مخطط مفتى .33
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ندد مفتي القدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين باقتحام قوات من جيش االحتالل ساحات : القدس
المسجد األقصى المبارك في القدس المحتلة، محذرا من مخطط إسرائيلي يستهدف المدينة عموما 

عملية االقتحام هذه ربما ترتبط " االثنين إنوقال حسين في تصريحات صحفية أمس  .والمسجد خصوصا
  ".بتلك الخارطة التي وزعت قبل أيام من حاخامية جيش االحتالل للمسجد األقصى

  10/1/2012، السبيل، عمان
  

  خريطة جديدة وقبضة مشددة على األسرى بعد تنفيذ صفقة شاليط: وزارة األسرى في رام اهللا .34
والمحررين الضوء على واقع األسرى في سجون االحتالل سلطت وزارة شؤون األسرى : رام اهللا

 أسير وأسيرة وبقي داخل السجون ما 1000اإلسرائيلي بعد تنفيذ صفقة شاليط والتي بموجبها أفرج عن 
 أسير، وجاء في تقرير لوزارة األسرى أن خارطة جديدة بدأت مالمحها ترتسم على 4500يقارب الـ

  .انونياً وإنسانياً ستترك آثارها وإرهاصاتها على المدى القريبواقع الحركة األسيرة سياسياً وق
  10/1/2012، الحياة الجديدة، رام اهللا

  
   في لبنان تدعو كي مون لدعم حقوق الالجئين الفلسطينيين"ثابت" .35

رسالة مفتوحة إلى األمين العام عبر ) 1-9(لحق العودة اليوم اإلثنين " ثابت"وجهت منظمة : بيروت
ب األمم المتحدة في بيروت السيد روبرت واتكنز، ناشدته فيها بالتدخل للضغط على الحكومة ممثل مكت

  .اللبنانية لتوفير الحقوق المدنية واالجتماعية لالجئين الفلسطينيين
 450الذين يقدر عددهم بنحو -وقالت ثابت في رسالتها، إن توفير الحقوق المدنية لالجئين الفلسطينيين 

العمل والتملك ال يتعارض مع مقدمة الدستور اللبناني ورغبة الالجئين الفلسطينيين  خصوصا -ألفًا
  .برفض التوطين والتمسك بحق العودة

  9/1/2012، المركز الفلسطيني لإلعالم
  

  %11,0 بنسبة 2010ارتفعت في عام  الصادرات الفلسطينية: اإلحصاء .36
الرئيسة للتجارة الخارجية الفلسطينية المرصودة  أعلن الجهاز المركزي لالحصاء أمس النتائج :رام اهللا

  .2010للسلع والخدمات لعام 
، 2009مقارنة مع عام % 11,0 ارتفعت بنسبة 2010وأكد اإلحصاء أن الصادرات الفلسطينية في عام 

  . مليون دوالر اميركي575.5حيث بلغت 
 حيث بلغت 2009ام مقارنة مع ع% 7,7 بنسبة 2010وارتفعت الصادرات إلى إسرائيل في عام 

كما .  مليون دوالر اميركي31,2ووصلت إلى % 8,1 مليون دوالر اميركي، والى األردن بنسبة 488.4
، في حين زادت %50,3 بنسبة 2009 مقارنة مع عام 2010ارتفعت الصادرات إلى مصر في عام 

لصادرات في عام كما ارتفعت ا.  مليون دوالر7,3إلى الواليات المتحدة حيث بلغت % 18,6بنسبة 
 مليون 9,9 ووصلت إلى 2009مقارنة مع عام % 110,6 إلى دول االتحاد األوروبي بنسبة 2010
  .دوالر

مليون دوالر . 53,958 من الخارج بما فيها إسرائيل 2010وبلغ إجمالي الواردات الفلسطينية عام 
  .2009مقارنة مع عام % 9,9اميركي حيث زادت بنسبة 
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 2,873,3 وبلغت 2009 مقارنة مع عام 2010في عام % 8,4من إسرائيل بنسبة وارتفعت الواردات 
ومن مصر بنسبة % 40,0مليون دوالر ، كما ارتفعت الواردات للفترة نفسها من كل من األردن بنسبة 

  %.3,9على التوالي ومن الواليات المتحدة بنسبة % 8,1
 2009 مقارنة مع عام 2010في عام % 6.0ة اما الواردات من دول االتحاد األوروبي فقد زادت بنسب

  . مليون دوالر369.5ووصلت إلى 
والذي يمثل حاصل طرح الصادرات من  (2010وزاد العجز في الميزان التجاري للسلع المرصودة لعام 

 مليون دوالر اميركي، أما حجم 3 383,0, ووصل إلى2009مقارنة مع عام % 9,8بنسبة ) الواردات
 أيضاً بنسبة 2010فقد زاد في عام ) وهو عبارة عن مجموع الصادرات والواردات(التبادل التجاري 

  . مليون دوالر اميركي4,534,0 ووصل إلى 2009مقارنة مع عام % 10,1
 مليون دوالر اميركي وذلك بانخفاض 130,8 مع إسرائيل 2010وبلغت قيمة الواردات الخدمية لعام 

عما كانت % 2.9يمة الصادرات الخدمية إلى إسرائيل بنسبة ، كما انخفضت ق2009مقارنة بعام % 0,2
  .2010 مليون دوالر اميركي في عام 119.4 وبلغت 2009عليه في عام 

  10/1/2012، الحياة الجديدة، رام اهللا
  

  "رقابة جودة األدوية"فلسطين تشارك في كتابة الفصل العاشر من كتاب طبي عالمي بعنوان : غزة .37
صحة بكافة كوادرها وطواقمها الطبية وعلى رأسها الوزير الدكتور باسم نعيم  باركت وزارة ال: غزة

، حيث "رقابة جودة األدوية"مشاركة دولة فلسطين في كتابة الفصل العاشر من كتاب طبي عالمي بعنوان 
  .كانت فلسطين هي المشاركة العربية الوحيدة وسط مشاركات علماء من عدة دول في العالم

ق؛ قام الصيدلي عبد الكريم عابد الحاصل على ماجستير في العلوم الصيدالنية، بمشاركة وفي هذا السيا
كلٍّ من الدكتور سامي الديب والدكتور محمد طه األكاديميين في كلية الصيدلة بجامعة األزهر، باإلضافة 

ا بعنوان إلى مشاركة عدد من الباحثين األجانب من أوروبا وأمريكا في إعداد كتاب علمي صدر حديثً
)Monolithic Silicain Separation Science: Concepts,synthesis,characterization,Modeling and 

Applications(   
  9/1/2012، المركز الفلسطيني لإلعالم                                                                
    

    حنا ميخائيلموقع الكتروني تكريماً للثوري الفلسطيني  .38
، موقعاً )أبو عمر(أطلقت مجموعة من أصدقاء ومحبي المناضل الفلسطيني، حنا ميخائيل، المعروف بـ 

نحن مجموعة من محبي وأصدقاء أبو عمر، نعمل : "وجاء في اإلعالن عن اطالق الموقع. إلحياء ذكراه
دها وضحى من أجلها، فهذا على التعريف بمسيرة نضال مثقف ثوري متميز وبالقيم السامية التي جس

اإلرث النضالي يجب أن يصبح جزءاً حيوياً من ذاكرتنا الشعبية، ألن االستمرار في بلورة الذاكرة 
  ".الجماعية ضروري للتعلم من تجارب الماضي ومقدمة ضرورية للوعي ولالرتقاء بنضالنا التحرري

جليزية، ومجموعة من المقاالت التي كتبت ويضم الموقع نسخة كاملة من كتابه باللغتين العربية واإلن
عنه، منها مقدمة الكتاب بقلم زميله إدوارد سعيد، والبروفسيرة بيانكا ماريا سكارسيا أموروتي، 

ويأمل مطلقو الموقع أن يحفز هذا الموقع في المستقبل على إنشاء مواقع شبيهة . المستشرقة اإليطالية



  

  

 
 

  

            20ص                                     2376:                العدد10/1/2012الثالثاء  :لتاريخا

عنوان الموقع . من أجل أن ينال الشعب الفلسطيني حريتهتحيي ذكرى مثقفين آخرين قدموا حياتهم 
info.hanna-omar-abu.www://http/  

  10/1/2012، السفير، بيروت
  

  "تنظيم إخوان الشام" وا ليصبححماس عن ينفصلون في األردن "اإلخوان: "القبس .39
 جماعة اإلخـوان المـسلمين فـي األردن أدخلـت           ، أن عمان، من   9/1/2012القبس، الكويت،   ذكرت  

ليـصبح  » الفلـسطيني «عـن   » األردني«تعديالت على نظامها الداخلي جرى فيها فصل تنظيم اإلخوان          
  .»تنظيم إخوان الشام«

التعديالت الجديدة فصلت التنظيم األردني عن الفلـسطيني، لكنهـا          : وقال مصدر في الجماعة لـ القبس     
ـ     أبقت ع  من األردنيين والفلسطينيين، ومـن بينهـا       » إخوان الخليج «لى مسألة انضمام المكاتب اإلدارية ل

  .»األردن، فلسطين«الكويت، تترك طواعية واختيارية ألعضائه في أي من مراكز اإلخوان الشامية في 
رى وأضاف أن إخوان الخليج ما زالوا مرتبطين بتنظيم األردن من دون أي تمثيـل فـي مجلـس شـو                   

، والتعديالت األخيرة جاءت بعد قرار مكتب اإلرشاد العالمي لإلخوان          )أعلى جهة في الجماعة   (الجماعة  
في مكاتبها اإلدارية، ما يعني فك      ) حماس(الذي نص على عدم التداخل بين التنظيم األردني والفلسطيني          

  .االرتباط المالي والسياسي
بر تخيير أعضاء المكاتب االدارية فـي الخلـيج بـين           وسبق ان اوصت لجان اإلخوان بتنفيذ الفصل ع       

  .او االخوان باالردن» حماس«االنضمام للمجلس االستشاري لـ 
واستندت التوصية لخالفات سابقة حول مشكلة االزدواجية التنظيمية ال سيما في أربع دول خليجية هـي                

 بعـد   1978خوان األردن عام    السعودية وقطر والكويت واإلمارات، حيث انضمت هذه المكاتب لتنظيم إ         
  .»تنظيم بالد الشام«حصول االندماج بين التنظيمين فيما عرف بـ

المتواجدين في الكويت واإلخوان في     » األردن وفلسطين «ولم يستبعد المصدر وجود اتصاالت بين إخوان        
  .الكويت في شتى المجاالت، بحكم االنضواء تحت مظلة التنظيم العالمي للجماعة

لدينا اتصاالت مع اإلخوان في الكويت، ونلتقي معهم، لكن ليس          » ن كتنظيم إخواني في األردن    نح«وتابع  
  .بشكل دوري ونستمع اليهم ويستمعون إلينا كلما دعت الحاجة

قرار مجلس شـورى جماعـة      ، أن   هديل غبون ، نقالً عن مراسلتها     10/1/2012،  الغد، عمان وأضافت  
 4 تجسد بحسم عـضوية      ،ضوية المكاتب اإلدارية للجماعة باألردن    اإلخوان المسلمين، المتعلق بحصر ع    

مقاعد في شورى اإلخوان كانت تتبع  للمكاتب اإلدارية في الخليج من مزدوجي العضوية مـع حمـاس،    
عبد اللطيف عربيات، بعد مرور القرار بسلسلة مـن المراحـل،            بحسب رئيس مجلس الشورى الدكتور    

  . ما يزيد على ثالث سنواتشهدت تخفيضا لعدد المقاعد قبل
في ضوء ذلك، أكد عربيات، عدم تمثيل تلك المقاعد في مجلس الشورى عقب القرار، وترك الخيار لهم                 

، قائال إن الحديث عـن      )األردن أو فلسطين أو سورية    ( بااللتحاق بأي من تنظيمات بالد الشام المنفصلة        
يحا، وان قضية االستقالل عـن حركـة حمـاس          داخل الجماعة، ليس صح   " غلبة للتيار الشرق األردني   "
  .مسبقا، مبينا أنه سيصار إلى توزيع المقاعد على الشعب بالتساوي" منتهية"
   

   لعقد لقاء يجمع عباس ونتنياهواألردن يسعى :مصادر فلسطينية .40
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 كبيرة  قالت مصادر فلسطينية مطَّلعة إن الحكومة األردنية تبذل جهوداً        :  عبد الرؤوف أرناؤوط   - رام اهللا 
في محاولة للجمع بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو فـي               

. عمان قبل توجه الملك عبد اهللا الثاني إلى واشنطن الجمعة المقبل للقاء الرئيس األميركي باراك أوبامـا                
في المنطقة حتى الجمعة حيث يبـدأ       ومع عدم تأكيد أي مصدر رسمي لهذه األخبار، إال أن عباس سيظل             

  .جولة تشمل بريطانيا وألمانيا وروسيا
10/1/2012، الوطن اون الين، السعودية  

  
   اإلنفاق إلجبارهم على األردن األردن يمنع اإلسرائيليين من إدخال المأكوالت إلى ":يديعوت" .41

أن وزارة الخارجيـة    العبريـة،   ' يـديعوت أحرونـوت   'قالت أمس صحيفة    :  زهير أندراوس  - الناصرة
اإلسرائيلية أصدرت أمس تحذيرا أمنيا رسميا لجميع السياح الذين يتوجهـون إلـى المملكـة األردنيـة                 
الهاشمية، لزيارة مدينة البتراء السياحية بعدم إحضار األكل والشرب معهم من الدولة العبرية وذلك مـن                

القة له باألمن، إنما بتـصرفات الـسياح فـي    وساقت الصحيفة قائلةً إن التحذير األمني ال ع     .أجل أمنهم 
 وقـد خالل تواجدهم هناك ال يدخلون المطاعم أو المقاصف المنتشرة في المكـان الـسياحي،               فاألردن،  

يدخلون مع المأكل والمشرب الذي بحوزتهم إلى المطاعم ويأكلون هناك، وبما أن األردنيـين يريـدون                
  .المحافظة على السياحة، فإنهم يمتنعون عن التعرض لهم، وال يقومون بطردهم من المكان
10/1/2012، القدس العربي، لندن  

  
  بيع العربيكي تعي انعكاسات الر" إسرائيل" حان الوقت لـ:عصام العريان .42

أكد نائب رئيس حزب الحرية والعدالة عصام العريان، أن جماعة اإلخوان المسلمين سوف تلتزم : لندن
شدد في حديث وباتفاقية كامب ديفيد، وأنها التزام لمصر كدولة وليس لجماعة أو حزب، ويجب احترامه، 

 تعي انعكاسات التغييرات  كي"إسرائيل"ـخاص لصحيفة نيويورك تايمز، أمس، على أنه حان الوقت ل
الديمقراطية التي أتت بها رياح الربيع العربي، الذي اعتبره أكبر تغيير يحدث في تاريخ العالم العربي، 

  . للغضب العربي تجاه االحتالل اإلسرائيلي لفلسطين جديداًيعطي صوتاً
  10/1/2012الشرق األوسط، لندن، 

  
  اومة في األراضي المحتلةال تأثير على حماس بقرار المق: حبيبمحمد  .43

قال النائب األول لمرشد اإلخوان المسلمين في مصر سابقاً ومؤسس حزب : الدين  نادية سعد-عمان 
ال تأثير على حركة حماس بشأن قرار المقاومة داخل األراضي "النهضة اإلسالمي محمد حبيب إنه 

حماس جزء من اإلخوان المسلمين في "من القاهرة أن " الغد "مع بين في حديثو ".الفلسطينية المحتلة
مصر، ولكن لها تنظيماتها وتشكيالتها وسياستها وتوجهاتها، وقد نتفق في األمور العامة، ولكنها صاحبة 

واستبعد فتح فرع لجماعة اإلخوان  ".القرار بما يخصها، في ظل االحتالل الصهيوني لفلسطين المحتلة
كاتب لحماس في كل الدول العربية واإلسالمية، وإذا ضاق وجوب وجود م"وأكد  .في األراضي المحتلة

  ".السبيل أمامها في سورية فليكن لها موقع وموطئ قدم في القاهرة، السيما بعد خلْع الرئيس مبارك
ذلك يتوقف على حماس "وفيما يتعلق بإلحاق حماس في اإلطار التنظيمي العالمي لإلخوان، قال حبيب إن 

اإلخوان المسلمين يعملون بشكل "وبين أن  ". تغيير حتى اآلن على الوضع الحاليورؤيتها لألمر، ولكن ال
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حماس جزء من اإلخوان، ولكن لها تشكيالتها وتنظيمها الخاص "وتابع  ".مركزي وال مركزي معاً
  ".وسياستها وفق الظروف والمعطيات المتعلقة بوجود االحتالل الصهيوني في فلسطين المحتلة

ستعرض على المؤسسات الدستورية ) 1979( اإلسرائيلية –المعاهدة المصرية "بيب إن إلى ذلك، قال ح
وأضاف إن ". المختصة إلعادة النظر فيها، وذلك بعد استقرار نظام الحكم الديمقراطي في البالد

اإلسالميين يقدرون بإبقاء الحال على ما هو عليه اآلن، بشأن معاهدة كامب ديفيد، على األقل في هذه "
المرحلة االنتقالية، بحيث ال نطلب حالياً تعديلها أو إلغاءها حتى تتكامل مؤسسات الدولة ويترسخ الحكم 

بعد استقرار نظام الحكم الديمقراطي، فمن "ولكن ". الديمقراطي، وقد يأخذ ذلك سنة أو سنتين أو ثالثا
  ".يها، وإعادة النظر فيهاالالزم عرض معاهدة السالم على المؤسسات الدستورية لمصر، لكي تقول رأ

  10/1/2012الغد، عمان، 
  

  تركيا تسمح للصناعات العسكرية اإلسرائيلية بالمشاركة في مناقصة لصيانة طائرات بدون طيار .44
 بالمشاركة في مناقصة اإلسرائيليةذكرت مصادر إسرائيلية أن تركيا سمحت للصناعات العسكرية 

إسرائيليون في هذه الخطوة بادرة إيجابية قد تمهد الطريق لصيانة طائرات بدون طيار، ورأى محللون 
وقالت صحيفة هآرتس إن الطائرات بدون طيار المذكورة هي  .إلحياء العالقات مع أنقرة بشكل تدريجي

  .من إنتاج إسرائيلي، وأثار التأخير في تسليم الطائرات خالفات مع حكومة أردوغان
  9/1/2012، 48موقع عرب 

  
  اإلسرائيلية في األردن - بالمباحثات الفلسطينية السعودية ترحب .45

رحب مجلس الوزراء السعودي، في جلسته األسبوعية أمس، بالمباحثات الثنائية بين الجانبين : الرياض
الفلسطيني واإلسرائيلي، التي تمت في األردن بحضور مبعوثي اللجنة الرباعية الدولية في إطار المساعي 

 ، معرباً إيجابياًأرضية مشتركة الستئناف المفاوضات المتوقفة واعتبرها تطوراًالرامية إلى الوصول إلى 
  .عن تقديره للحكومة األردنية الستضافة هذا االجتماع

  10/1/2012الشرق األوسط، لندن، 
  

   منفّذو عملية إيالت من بدو سيناء":جيروزاليم بوست" .46
 خلص  اإلسرائيليائيلية، أمس، أن الجيش أشهر، ذكرت صحيفة جيروزاليم بوست اإلسر4بعد أكثر من 

ما "ولفتت إلى أن .  الماضي، هم من بدو سيناءأغسطس/ إلى أن جميع منفّذي عملية إيالت، في آب
لماذا يشارك البدو في مثل هذا الهجوم ضد إسرائيل بالنيابة : يحير األجهزة األمنية هو اإلجابة عن سؤال

هذا السؤال هو قيد العرض والبحث والدراسة في أوساط الجيش، ، مضيفةً أن "عن الفلسطينيين في غزة
  .منطلقين من محاولة تحديد مصلحة البدو في القيام بمثل هذا العمل الذي يورطهم مع الجيش اإلسرائيلي

  10/1/2012األخبار، بيروت، 
  
  

  "أبو حصيرة"لمنع وفود يهودية من إحياء مولد " دروع بشرية: "مصر .47
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اء في مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة شمال مصر إن القوى السياسية والحزبية هناك  قال نشط:القاهرة
لمنع الوفود اليهودية القادمة من الكيان الصهيوني ودول أوروبية "قررت تصعيد حالة االستنفار العام، 

ئي المزعوم بقرية دمتيوه بدمنهور، والذي صدر حكم قضا" أبو حصيرة"أخرى من إقامة احتفال مولد 
لمنع دخول هذه الوفود، كما " دروع بشرية"وقررت هذه القوى السياسية تشكيل  .2001بمنعه منذ عام 

إقامة جنحة مباشرة ضد كل من وافق على هذه الزيارة المرفوضة شعبيا وقانونيا وسياسيا "قرروا 
ي لإلخوان المسلمين، إن  محمود غزالن المتحدث اإلعالم.وقال د ".وبرلمانيا، وذلك في حالة حدوثها

للحيلولة دون وصول الصهاينة إلى قرية "اإلخوان سيتقدمون بخطاب للجهات الرسمية والسلطة التنفيذية 
  ".دميتوه خشية أن يستقبلهم أهالي القرية استقباالً سيًئا وتقع المسؤولية مباشرةً على السلطة التنفيذية

  9/1/2012المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

  زيارة عباس لتونس جزء من سياسة التوازن: "المؤتمر من أجل الجمهورية"حزب  .48
في تونس المحامي عبد الرؤوف العيادي أن " المؤتمر من أجل الجمهورية" أكد رئيس حزب :تونس

الثورة التونسية أعادت االعتبار للعمل السياسي ولهامش المناورة المطاوبة في السياسة الخارجية، ورأى 
لتونسيين على المشهد السياسي الفلسطيني بألوانه المختلفة يعتبر من تجليات هذا العهد السياسي أن انفتاح ا

واعتبر العيادي في تصريحات خاصة لقدس برس أن الدعوة التونسية الموجهة لرئيس السلطة  .الجديد
 التي أحدثتها الفلسطينية محمود عباس لزيارة تونس يوم الجمعة المقبل، تأتي في إطار سياسة التوازن

الثورة، حيث تمكن رئيس الوزراء في حكومة غزة إسماعيل هنية من زيارة تونس بعد أن كانت مغلقة 
  .في وجهه بالعهد السابق

  9/1/2012قدس برس، 
  

  واإلسرائيلييناع بين الفلسطينيين صراليهود التونسيون يرفضون الزج بهم في ال .49
الزج بهم في النزاع بين " رفضهم األحدهودية في تونس  ممثلو الطائفة اليأعلن: .)ب.ف.ا( -تونس 

 لدى استقبال رئيس حكومة "معادية للسامية" هتافات إطالق على ، وذلك تعليقاً"واإلسرائيليينالفلسطينيين 
وقال بيريز طرابلسي احد ممثلي الطائفة  . مطار تونسإلى هنية لدى وصوله إسماعيلحماس الفلسطينية 
 في مشكلة الشرق إدخالناال يوجد صهاينة في تونس، وال نريد " : لوكالة فرانس برساليهودية التونسية

  ." الن تونس هي بلدنااألوسط
قتل اليهود " بعضهم هتافات مثل وأطلق مطار تونس الستقبال هنية أمام شخص تجمعوا ألفيوكان نحو 
ال يجوز " :ضاف طرابلسيأو . ومؤيدة للفلسطينيين"إسرائيل"لـ شعارات مناهضة إلى إضافة "فرض عين

  ." الكفيلة بمنع تكرار مثل هذا الحادثاإلجراءات تونسي وعلى الحكومة اتخاذ أيسب 
طالق الشعارات إن إ" :ن المسؤول في حركة النهضة عجمي لوريمي قال في تصريح لصحيفة لوتانأ إال

  ."لحكومة التونسيةالمناهضة لليهود هو عمل منعزل ال يعكس مواقف حركة النهضة وال مواقف ا
  10/1/2012، لندن، القدس العربي

  
  

  جل القدس؟ألماذا لم تجتمعوا من : مفتي سورية يسأل وزراء الخارجية العرب .50
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 الجامعة العربية على طريقة تعاطيها مع األزمة ،انتقد المفتي أحمد حسون مفتي سورية: وكاالتال
وقال حسون في قداس  . وهي القضية الفلسطينيةالسورية في حين ابتعدت عن القضية العربية المصيرية

اسمعي يا جامعتنا " : االثنينأمسأقيم في كنيسة الصليب المقدس في دمشق على أرواح شهداء سورية 
ولكن القدس تهود فلماذا ..  لكمالعربية واسمعوا يا وزراء الخارجية يا من اجتمعتم من أجل سورية شكراً

 قبل هجومهم على سورية باستحياء قبل عام أو عامين، تكلموا عن تهويد لم تجتمعوا، كانوا يتكلمون بها
 أشهر وحتى اليوم فما من أسبوع إال 3أما منذ .. القدس باستحياء يتكلمها وزير ويسحبها وزير آخر

 ." يهودية القدس للعالم كله2012ويخرج حاخامهم ورئيس وزرائهم ليعلمونا مقدما أنهم سيعلنون عام 
  ."دماءنا أعددناها لتحرير القدس ال لتكون عاصمة ليهود العالم كما يعلنون اليوم"وأضاف أن 

  10/1/2012، لندن، القدس العربي
  

   المرحلة االنتقالية"سلمية" و"اإلخوان"فريدمان مبهور بـ: مصر .51
بينما كانت عملية البناء والترميم تجري على قدم وساق في محيط الجامعة :  أمينة خيري–القاهرة 

 "القاعة الشرقية"ألميركية في القاهرة ظهر أمس، كان الكاتب األميركي توماس فريدمان مشتتاً في ا
الشهيرة داخل مبنى الجامعة بين الغزل العفيف للتيارات اإلسالمية الصاعد نجمها في مصر تارة، 

  .ارة أخرىومحاولة إظهار وجه قابل لالنتقاد العنيف والمعارضة الصريحة من قبل شباب الجامعة ت
فريدمان الذي درس اللغة العربية في الجامعة األميركية قبل ما يزيد على ثالثة عقود عاد إليها أمس في 
ندوة عن مستقبل السياسة في مصر ليجد العمال منهمكين في تعلية أسوارها المطلة على ميدان التحرير 

فذ زجاجية لم تهشم بعد في مبنى العلوم اتقاء لشر زجاجات المولوتوف الحارقة، وحماية لما تبقى من نوا
 منغمسين في محاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه من بقايا المجمع "المقاولين العرب"من جهة، ومهندسي شركة 

ويبدو أن األجواء المحيطة بالجامعة لم تكن وحدها الداعية إلى التوتر، فقد قوبل فريدمان منذ . العلمي
، والتي "إسرائيل" وهم يرفعون صوراً تمثل المجازر التي ترتكبها دخوله بمجموعة من طالب الجامعة
  .يعد فريدمان من أعتى المدافعين عنها

 غير الصريح لجماعة اإلخوان "العفيف" متوقع، لكن غير المتوقع هو غزله "إسرائيل"دفاع فريدمان عن 
من هذا االنبهار مرده تأكيد ويبدو أن جانباً .  بفكرهم وتخطيطهم، حسب قوله"أبهروه"المسلمين الذين 

  ."كامب ديفيد"حصل عليه من رموز من الجماعة بأنهم ال يفكرون في إلغاء اتفاقية 
ويبدو أن عنصر اإلبهار لم يدم طويالً في داخل القاعة، فبدالً من السعادة بحديث فريدمان عن عملية 

 رفض الوعظ الديموقراطي التحول الديموقراطي التي تشهدها مصر، عبر غير طالب من الحضور عن
فهو أكد أن تيار اإلسالم السياسي في مصر .  وسياساتها على طول الخط"إسرائيل"ـمن شخص مؤيد ل

يختلف عن غيره، سواء في السعودية أو إيران، وذلك لوجود مواجهة مباشرة في مصر بين هذه 
  .التيارات من جهة وبقية التيارات السياسية من جهة أخرى

فريدمان في الجامعة األميركية أمس عن التيارات الدينية الصاعدة في مصر، ال سيما حزب ويأتي حديث 
الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة اإلخوان المسلمين مغايراً تماماً لكتاباته السابقة ومنها على سبيل 

 مبارك إلى جيفرسون الفرصة المتاحة أمام أي دولة عربية لالنتقال من"المثال ال الحصر تأكيده أن 
 .")توماس جيفرسون رائد الديموقراطية على أساس الحرية والمساواة والفصل بين الكنيسة والدولة(
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ومقارنة بكم العنف في اليمن وسورية، يرى فريدمان أن أحداث العنف في مصر في أثناء الفترة 
  .فخر للمصريين أيضاً، بل واعتبر هذه الفترة مثار "ضئيلة"االنتقالية بعد الثورة 

مثار فخر آخر استغله فريدمان ليغازل المشهد السياسي المرتقب في مصر وهو تركيبة العالقات 
المصرية األميركية في المرحلة المقبلة، فبدالً من العالقات التي كانت سائدة بين أميركا من جهة ورجل 

لعالقة مع كل األطياف السياسية من جهة أخرى، توقع فريدمان أن تكون ا) مبارك(واحد وعائلة واحدة 
في مصر، والتي لم يسمح لها من قبل بالظهور في الصورة، وتم حجبها بكل أطيافها تماماً، سواء كانت 

  . سعد الدين إبراهيم. أيمن نور ود.تيارات دينية أو آخرين، ذاكراً مثالي د
أخطر ما يهدد البلد حالياً، إال وعلى رغم تركيز فريدمان على الوضع االقتصادي السيئ لمصر باعتباره 

أنه اعتبر أيضاً أن الناخبين اختاروا من اختاروه من أفراد وتيارات وأحزاب بعينها بناء على الوعود، 
  .وأن االختيار في البرلمان المقبل سيكون مختلفاً تماماً، إذ ستحدده اإلنجازات

ان إلى أن التركة في مصر ثقيلة للغاية، لكن اإلنجازات المتوقعة في مصر لن تأتي سهلة، ويشير فريدم
 قواعد المنافسة بين إتباعوفي هذا الصدد، طالب فريدمان بضرورة . ولن يتمكن تيار بعينه تحملها منفرداً

في ". ، إذ لم يحدث في مرة أن ذم أحدهما اآلخر، أو ادعى فوقيته أو أفضليته"ماكدونادلز" و"برغر كينغ"
  ."ف، أرجوكم ال تقتلوا التعدد ألنها تقتل الديموقراطية بدورهاأميركا، قتلنا تعدد األصنا

 لم يستهو الطالب الحاضرين، إذ ما لبث أحدهم أن توجه إليه بسؤال "البرغر"لكن يبدو أن حديث 
، حتى "!هل تتوقع أن تأتي إلى هنا وتعظنا عن الديموقراطية؟! أنت تؤيد إسرائيل": استنكاري قائالً

  ! حادضجت القاعة بتصفيق
وخرج فريدمان بعد ندوته عن مستقبل مصر السياسي ليجد سور الجامعة األميركية وقد زاد ارتفاعاً، 

  ! مكانك سر"المجمع العلمي"وترميم 
  10/1/2012الحياة، لندن، 

  
  األونروا تطالب االحتالل بفتح كافة معابر غزة المغلقة .52

سلطات االحتالل " األونروا"ئين الفلسطينيين طالبت وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالج: غزة
اإلسرائيلي بفتح كافة معابر قطاع غزة المغلقة، لتسهيل عمل المنظمات األممية والقطاع الخاص نظرا 

  .الحتياجات الفلسطينيين المتزايدة
من تداعيات إغالق قوات االحتالل لمعبر المنطار التجاري على حدود قطاع غزة " األونروا"وحذرت 

  .لذي تستخدمه لنقل المواد الخام ومواد البناء والمواد الضرورية لسكان القطاعا
واعتبرت إغالق المعبر بمثابة الحكم على الكثير من القدرات اإلنتاجية والعملية بالتوقف في هذا المجال، 

  .مؤكدة ضرورة تشغيله مرة أخرى وِأال يكون قرار وقفه دائما
روا عدنان أبو حسنة، في تصريحات نشرتها وكالة أنباء الشرق األوسط، وقال المستشار اإلعالمي لألون

إن هناك سبعة معابر بين إسرائيل وغزة واختصارها بهذا المعبر الذي يسمى ثقب اإلبرة اآلن من شأنه '
  .'أن يزيد األمور تعقيدا، لذلك المطلوب من إسرائيل فتح كافة المعابر

صة لمواد البناء لحاجة الفلسطينية الماسة إليها في قطاع يجب أن تكون هناك معابر مخص"وأضاف 
وكانت سلطات االحتالل قررت إزالة معبر المنطار التجاري، على حدود قطاع غزة، وهو ما  ".غزة
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سبب استياء كبيرا لدى الفلسطينيين، باعتباره المعبر األكبر لنقل المواد الخام ومواد البناء والمواد 
  .قطاعالضرورية إلى داخل ال

 10/1/2012، )صفا(وكالة الصحافة الفلسطينية 
  

  "إسرائيل"وإرهاصات العالقة مع  "اإلخوان المسلمين"ربيع  .53
هم بـاتوا   . أفرزت الثورات في تونس ومصر وليبيا انتصاراً كبيراً لتيار اإلخوان المسلمين          : سامي كليب 

 وفي المملكة المغربية استبق الملك محمد       .»الربيع العربي «القوة األولى في بالدهم والمستفيد األبرز من        
حـزب العدالـة    (السادس ما قد يحدث في بالده فأقر تغييراً دستورياً تولى بموجبه اإلخوان المـسلمون               

وسيشارك إخوان اليمن بقوة في التركيبة السلطوية المقبلة عنـدهم، ويـسيطر            . مقاليد الحكومة ) والتنمية
س الوطني الذي يراد له أن يكون ممثال للثورة الـسورية بـرغم             إخوان سوريا على جزء مهم من المجل      

  .تعثر ذلك حتى اآلن
ويطل إخوان الجزائر برأسهم مجدداً بعد سنوات القمع والمنع والنفي ليجددوا تحدي السلطة، بعد أن كانوا             

 سيطرة  ولو أضفنا إلى ذلك   .  قبل أن يجهضها الجيش بالقوة     1992قد شارفوا على اكتساح انتخابات عام       
في دول الثورات، وخصوصا    » اإلخوان«اإلسالميين على مقاليد الحكم في السودان وانتعاشهم فور تقدم          

، وغير  »ربيع اإلخوان المسلمين  «عند جارتهم الكبيرة مصر، ألمكن القول إن الوطن العربي هو في أوج             
  .ذلك هو إكمال لديكور المرحلة المقبلة
الحركـة اإلسـالمية    .  الخليج بمنأى عن هذا التسونامي اإلخـواني       من الصعب والحالة هذه تصور دول     

الممتدة من قطر إلى السعودية والكويت وصوال إلى دولة اإلمارات، تفاعلت بقـوة مـع هـذا الربيـع                   
يكفي أن نقرأ عشرات البيانات والتصريحات المؤيدة للثورات، أو أن نشاهد عشرات الضيوف             . اإلسالمي

يات يكيلون التهم لألنظمة رافضة التيار اإلسالمي حتى اآلن، وفي مقدمها سوريا،            الخليجيين على الفضائ  
  .ليدرك المرء أن ثمة جمراً تحت رماد الخليج قد يطفو إلى السطح في أية لحظة

لعل إمارة قطر أدركت قبل غيرها بسنوات طويلة أهمية هذا الحضور اإلسالمي الكبيـر فـي شـرايين                  
في إسماع صـوت    » الجزيرة«نجحت قناة    .ضنت قادة الحركة اإلسالمية العربية    احت. المجتمعات العربية 

قادة اإلخوان المسلمين على مدى السنوات القليلة الماضية حين كانت وسائل اإلعالم العربيـة األخـرى                
اة وقلما نجد قيادياً اخوانياً من المشرق إلى المغرب لم يطل على ناسه عبر القن             . تضيق بهم أو تعتم عليهم    

  .القطرية
  كيف سيزهر الربيع اإلخواني؟

. هم قاتلوا بـشراسة فـي فلـسطين       . لعل اإلخوان المسلمين كانوا في طليعة المقاومين والممانعين عربياً        
 حين زار عبد الرحمن البنّا شقيق       1935البعض يعيد تلك العالقة إلى عام       . عالقتهم بها بدأت قبل التقسيم    

في مصر فلسطين للقاء زعيمها ومفتي القدس آنذاك الحـاج          » اإلخوان«ة  اإلمام حسن البنّا مؤسس جماع    
شكلت الجماعة كذلك اللجنـة المركزيـة       . كان الحسيني يرأس المجلس اإلسالمي األعلى     . أمين الحسيني 

  .العامة لمساعدة فلسطين وراحت تبث الدعاية ضد االحتالل البريطاني
سطين قد بدأ يتركز بعد الحرب العالمية الثانية، حيث تـم           كان النشاط العسكري لإلخوان المسلمين في فل      

إرسال الضابط المتقاعد محمود لبيب الذي تولى في ما بعد منصب نائب المرشد العام للشؤون العسكرية                
. كانت مهمته التوفيق بين الفرق المقاتلة واإلشراف على عدد من المجموعـات العـسكرية             . إلى فلسطين 
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ذهب جلّها من مصر واألردن وسوريا لتقاتـل        . المقاتلة إلى فلسطين  » اإلخوان«تقاطرت في حينه وفود     
» اإلخـوان «بغية الحفاظ على األرض، ومنهم من كان يعود ليجد السجن في انتظاره حين تسوء عالقة                

  .بالسلطة في بالده
 ينقل عنه، حين    ثمة من . وقد فرق اإلمام حسن البنّا بين اليهود وبين قادة إسرائيل سارقي ارض فلسطين            

اجتمع بلجنة مشتركة أميركية بريطانية كانت تزور الوطن العربي لبحث مـستقبل فلـسطين، قولـه إن                 
خصومتنا لليهود ليست دينية، فالقرآن الكريم حض على مصافاتهم ومـصادقتهم، واإلسـالم شـريعة               «

نة التدريس حتـى تأسـيس      لكن اإلمام نفسه كان ومنذ ممارسته مه      . »إنسانية قبل أن يكون شريعة قومية     
  .الجماعة يدعو إلى حماية فلسطين والدفاع عنها

مصر ضغطوا علـى الـسلطات      » إخوان«. كل األدبيات الحديثة لإلخوان، وضعت فلسطين في الصدارة       
يبدو (اإلخوان  » درة تاج «نشأت حركة حماس لتصبح     . مراراً لفتح الجبهات أو لوقف معاهدة كامب ديفيد       

، في مجال القتال في فلسطين، وصوال إلى        )مه السيد حسن نصر اهللا في احد اللقاءات       أن التوصيف استخد  
العراق مع الحاكم العسكري األميركي بول      » إخوان«وحين تقارب   . 2009الصمود الالفت في غزة عام      

  .في مصر» اإلخوان«بريمر، جاءهم النقد قاسياً من عدد من قادة 
ا نظام الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك، ترغـب ضـمنياً      كانت أنظمة عربية عديدة، وفي مقدمه     

انتظـر  . ولكن الحركة لم تستنجد بأحد من العـرب       .  بأن تنتصر إسرائيل على حركة حماس      2009عام  
رئيس جهاز االستخبارات العامة المصرية اللواء عمر سليمان خمسة أيام قبل االتصال بقادة حماس فـي                

لـم  . تبين أن قادتها على غير عجلة من أمـرهم        . أنهكت وتستجدي وساطة  اعتقد أن الحركة قد     . الخارج
إيران نفسها الداعمة للحركة بالمال والسالح      . يرسلوا موفداً إلى القاهرة إال بعد يومين من اتصال سليمان         

وكان رئيس المكتب السياسي    . أدركت أن الحرب شديدة الصعوبة وبالغة الوطأة على حماس ومناصريها         
هؤالء رجـالي وأنـا اعـرفهم       «في الخارج خالد مشعل يقول لمحادثيه من طهران إلى القاهرة           للحركة  

  .وانتصروا. »وسوف ينتصرون بإذن اهللا
  أوالً» التمكين«

الذي طرحته حركـة    » المقاومة الشعبية «هل أن شعار    . اليوم األسئلة كثيرة  . كل ذلك صار ملكاً للتاريخ    
د إسرائيل؟ هل أن االنتقال من مفهوم المعارضة إلى مفهوم السلطة           حماس، يعني انتهاء العمل المسلح ض     

عند اإلخوان المسلمين في الوطن العربي، يعني االنفتاح على أميركا والغرب والقبول بمعاهدات الـسالم               
» العـدو التـاريخي   «مع إسرائيل؟ هل أن المصالح االقتصادية والسلطوية ستضع حداً لمبـدأ مواجهـة              

  .لإلخوان
. »التمكين«يجري الحديث عن كلمة     . لمة بالغة الداللة يراد لها اليوم أن تختصر جزءا من اإلجابة          ثمة ك 

ممـا  » يتمكنـوا «مفادها أن على اإلسالميين، الذين وصلوا بالثورة واالنتخابات إلى مراكز السلطة، أن             
ال بد مـن    . اس حالياً األوضاع الداخلية هي األس   . وصلوا إليه أوال ثم يصار للحديث عن األمور األخرى        
  .استكمال عملية االنتقال من الشارع إلى مراكز القرار

لبعض اإلسالميين خبرة طويلة في العمل الشعبي كإخوان مصر برغم القمع والسجن والمنع، وبعـضهم               
طارئ على هذا العمل ألنه انقطع طويال عن بالده، وفي مقدمة هؤالء الشيخ راشد الغنوشـي وحركـة                  

رئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي سد عليهم كل المنافذ ونكـل بهـم وسـجنهم                 النهضة، فال 
  .ونفاهم
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الشيخ راشـد عـاش     . ثم هناك التجارب اإلنسانية الشخصية التي لعبت دورها في تغيير بعض المفاهيم           
ـ               ي صـدر   طويال في بريطانيا، وفيها عاش أيضا المراقب العام السابق لإلخوان المسلمين في سوريا عل

ليبيـا الـذي عـاش فـي        » إلخوان«مثلهما كان شأن سليمان عبد القادر المراقب العام         . الدين البيانوني 
هؤالء امتزجوا في الغرب ورأوا أوالدهـم       . كذلك شأن الشيخ الجزائري رابح كبير في ألمانيا       . سويسرا

والحريات، لم يكن غريباً إذا     يكبرون وسط مفاهيم غربية، وتعلموا الكثير من أمور الحكم والديموقراطية           
  .أن يقول الغنوشي إن ال نية لدى حركته لمنع الخمور أو ارتداء مايو البحر للنساء

وعدم إثارة الغرب، وطمأنة الشارع العربي الثائر بربيعه المتعدد االنتماءات وااليديولوجيات،           » التمكين«
ارت العناوين البارزة لإلخوان المسلمين     والحفاظ على عالقات اقتصادية وسياسية واسعة مع الغرب، ص        

  .في سياق وصولهم إلى السلطة واالستقرار فيها
  العالقة مع إسرائيل

يتفق معظم باحثي العلوم االجتماعية في الوطن العربي على أن أفكار العلمانية واليسار انحسرت كثيـراً                
يوعيين في لبنان حين التحقـوا      بعض اليسار أغراه المال، كما حصل مع بعض الش        . في العقود الماضية  

وبعضهم أدرك العجـز عـن تحقيـق        . بأنظمة نفطية أو بمرجعيات سياسية جاءت بمالها من دول النفط         
صار اإلسالميون بجناحيهم المتطرف والمعتدل يغطـون       . األماني خصوصاً بعد تفكك االتحاد السوفياتي     

 شعوبهم وغطرسة الحكام وفـسادهم، فـي        ساعدهم على ذلك فقر حال    . النقص الكبير في اإليديولوجيات   
االحتقـان  » تنفيس«مقابل قدرتهم على مساعدة الناس عبر نشاطاتهم اإلنسانية واالجتماعية أو من خالل             

  .الشعبي بالشعارات المتحدية للسلطات
ن وكان الفتـاً أ   . وإيصالهم إلى السلطة  » اإلخوان«كان الرأي العام العربي مؤهال، إذا، الستقبال موجات         

كل الشعارات ركَّزت خـصوصا     . الشعارات التي رفعت في كل الثورات العربية غيبت إسرائيل وأميركا         
. اإلسرائيلي محوريا في الثورات   -لم يكن الصراع العربي     . على الرؤساء واألنظمة الواجب اإلطاحة بها     

  .غابت السياسة الخارجية تماما عن شعارات الثائرين
سعت إلبقـاء مبـارك     . قلقت كثيرا في البداية على حلفائها     . رتياح إلى ذلك  نظرت واشنطن بشيء من اال    

لكن حين تبين أن تـسونامي      . ترنح الموقف الفرنسي أيضا خصوصا حيال تونس      . وبن علي في السلطة   
الشعوب أقوى من كل الكوابح، تم وضع استراتيجية أميركية وغربية سريعة تلقفت تلك الثورات، وهـي                

ال تسعى الحتواء ما حصل وتوجيهه بحيث تتم المحافظة على المصالح الغربية من جهة              حتى اليوم ال تز   
  .وحماية إسرائيل من جهة ثانية

تمت دعوة الشيخ راشـد الغنوشـي إلـى         . مصر» إخوان«تعددت اللقاءات بين المبعوثين األميركيين و     
. بعد تولي مجلسه السلطة في ليبيا     استُقبل مصطفى عبد الجليل بحفاوة كبيرة في فرنسا         . الواليات المتحدة 

صار احتضان كبير للمجلس الوطني السوري في الغرب المدرك تماماً أن جزءاً كبيراً من أركانه هم من                 
  .اإلخوان المسلمين

مصر إلى التأكيد على استمرارية     » إخوان«سارع  . بادل اإلخوان المسلمون الغرب انفتاحه بانفتاح مماثل      
ال قادتهم إن مجلس النواب الذي صادق على كامب ديفيد هو وحده المخول بتعديلها              ق. المعاهدات الدولية 

دستور تونس الجديد لـن     «المتهم بالقرب من إسرائيل إن      » معهد واشنطن «أكد الغنوشي في    . أو إلغائها 
ة األولية بالنـسب  «، معتبرا أن    »يحتوي على مواد تدين إسرائيل، ولن يشير الدستور إلى دولة غير تونس           

  .»له اآلن هي معالجة مشاكل بالده وبينها مليون عاطل عن العمل
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أصـبحت الناطقـة باسـم وزارة       . تتطور على نحو الفـت    » اإلخوان«العالقات بين أميركا والغرب و    
إن جماعة اإلخوان المـسلمين     «الخارجية األميركية فيكتوريا نوالند تقول، من دون أن يرمش لها جفن،            

 المتحدة ضمانات بالنسبة إلى احترام معاهدة السالم مع إسرائيل، وقد قطعوا لنا             في مصر قدمت للواليات   
في مصر على تبرير أو تكذيب      » اإلخوان«السلفي وجماعة   » حزب النور «تسابق   .»تعهدات بهذا الشأن  

لكن أحداً لم يقل صـراحة مـا هـو          . أو تصويب ما نقل عنهم من سعي لالنفتاح أو الحوار مع إسرائيل           
ل الصراع، وهل أن إسرائيل ال تزال عدوة وان العمل المسلح معها هو األساس أم أن السالم هـو                   مستقب

  .عنوان المرحلة المقبلة
رد . بمغازلـة الغـرب  » اإلخـوان «سارع الليبراليون والناصريون وبعض التيارات القومية إلى اتهـام        

  . يريدون لإلسالم أن ينتصرعلى االتهام بآخر يقول إن الليبراليين والناصريين ال» اإلخوان«
كيـان  «اضطر نائب المرشد العام لإلخوان في مصر الدكتور رشاد بيومى للتذكير بان إسـرائيل هـي                 

مغتصب ومحتل وال يجوز االعتراف به، وأن معاهدة السالم مع إسرائيل ال تزال محل النقـاش ومـن                  
وأكد أنه ال يقبل أن يجالس      . هذه المعاهدة الجائز أن يستفتى عليها الشعب المصري الذي لم يقل كلمته في            

الـسلفي حيـال    » حزب النور «قيل انه رد أيضاً على تصريحات       . »إسرائيلي مجرم على طاولة مناقشة    
  .احترام معاهدة السالم

تسربت معلومات تفيد بان وزارة الخارجية اإلسرائيلية طلبت من سفيرها في القاهرة إجراء اتصاالت مع               
. وعضو مكتب اإلرشاد محمود غزالن إلى نفي ذلك       » اإلخوان« الناطق الرسمي باسم     سارع. »اإلخوان«
إن اإلخوان يرفضون تماماً أي لقاءات أو حوارات أو تواصل مع الكيان الصهيوني وهم يعلمـون                «: قال

رفض قاطع للوجود الـصهيوني علـى ارض فلـسطين،          «هو  » اإلخوان«ذكَّر بأن موقف    . »ذلك جيداً 
اعترف السفير اإلسرائيلي السابق في القـاهرة اسـحق         . »رير فلسطين من النهر إلى البحر     ومطالبة بتح 

براغماتيون وأقل تطرفـاً ممـا      «ألنهم  » اإلخوان«ليفانون بأنه نصح الخارجية اإلسرائيلية بالتحاور مع        
  .، لكنه أكد أن الخارجية منعته من ذلك»تعتقد إسرائيل

ن على التعاطي مع إسرائيل من خالل الخارجية المـصرية لكـونهم            فاإلخوان قادرو . ليس كل ذلك مهماً   
ثمة من يقول إن عدم سعيهم لرئاسة مصر نابع         . مضطرين إلى ذلك، كما أنهم قادرون على عدم القيام به         

  .»كامب ديفيد«من قناعتهم بأن الرئيس مضطر للعمل وفق معاهدة 
رائيل على غزة مثال؟ وهل سـيقبلون بـأن         في حالة حرب إس   » اإلخوان«األهم هو ماذا سيكون موقف      

  !.تمضي إسرائيل بقضم األرض وبناء المستوطنات والحفر تحت ما يعتبرونه احد أقدس األقداس؟
  إسرائيل تبتسم بقلق

ال يمكنها أن تبقى    . هي تسعى للتقرب منه   . »الربيع االخواني «ال تعرف إسرائيل كيف تتصرف مع هذا        
مصر، تونس، المغـرب    (سيحكمون الدول التي إلسرائيل معها عالقات       » اإلخوان«. بعيدة أو أن تعادي   

األردن وسوريا ولبنان وفق بعـض      (ولهم حضور قد يشتد ويقوى في دول مجاورة أخرى          ...) وغيرها
تدرك إسرائيل أن مراكز أبحاث أميركية مؤثرة في القرار الرسمي تنحو صـوب             ). المصادر اإلسرائيلية 

  .لكن القلق سيد الموقف. لتعاطي معهم ودفعهم التخاذ المثال التركي نموذجاًاستيعاب اإلسالميين وا
في إسرائيل ثمة قلق فعلي من صعود اإلخـوان المـسلمين فـي      «يقول الكاتب اإلسرائيلي شلومو تسزنا      

. »مصر، وال سيما على خلفية مذهبهم الفكري وتصريحات رجالهم التي تضع معاهدة السالم في خطـر               
بتركيز الجهود مع إدارة    «س األمن القومي اإلسرائيلي أوصى في ختام اجتماعاته األخيرة          يروي أن مجل  
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، كمـا   »أوباما للتخفيف من سذاجة الموقف األميركي حيال ظاهرة اإلخـوان         ) الرئيس األميركي باراك  (
يالت ذلك أن حاجة اإلسالميين إلى المساعدات والتـسه       ... أوصى بدفع الدول األوروبية لتشديد الضغوط     

المالية األوروبية يجعل األوروبيين أكثر قدرة على التأثير فيهم، لكنه يحذر أيضاً من مستقبل العالقـات                
  .الروسية والصينية مع الجماعة

من الصعب تخيل الشارع المصري هادئاً لو قرر جيشها اجتياح غزة بوحـشية             . يحق إلسرائيل أن تقلق   
مصر مكتوفي األيدي يتفرجون علـى رفـاقهم فـي          » انإخو«لن يقف   . 2009على غرار ما فعل عام      

. لن يقفلوا المعابر أو يردموا الخنادق واألنفاق كما فعل مبـارك          . حماس يقتلون تحت القصف اإلسرائيلي    
األردن، ممثلين بجبهة العمل اإلسالمي، يطالبون الحكومة األردنية قبل فترة قـصيرة            » إخوان«وها هم   

قيـدت  «،  1994يقولون إن المعاهدة، التي وقعت عام       .  األردنية -سرائيلية  بإلغاء معاهدة وادي عربة اإل    
. »األردن سياسياً وخربته اقتصادياً، وما عادت على األردن في خالل السنوات الماضية إال بما هو سلبي               

  .هادئاً في حال اعتداء إسرائيلي» اإلخوان«من الصعب أيضا تخيل أي شارع عربي يحكمه 
والحاجات االقتصادية والمعاهدات الدولية تدفع قيادياً اخوانياً كالشيخ راشد الغنوشي          » تمكينال«إن سياسة   

النزاع الفلسطيني اإلسرائيلي مسألة معقدة وإن معظم الفلسطينيين قبلوا فكرة حل الدولتين،            «إلى القول إن    
خر، وأنـا معنـي بتـونس       وإن هذه المسألة تعني اليوم الفلسطينيين واإلسرائيليين أكثر من أي طرف آ           

، لكن كل أدبيات الشيخ راشد تقول عكس ذلك وتصب فـي خانـة              »والجميع معنيون بمصلحتهم الخاصة   
  .الدفاع عن فلسطين وأهلها لو تغطرست إسرائيل

  من يمنع التقارب؟... »اإلخوان«إيران و
لو نجح التحـالف    يقول مسؤول في حركة حماس إن وجه الوطن العربي والعالم اإلسالمي كان سيتغير              

يمكن للمرء أن يتخيل القدرات الهائلة لعالم يمتـد مـن تركيـا مـروراً               . بين اإلخوان المسلمين وإيران   
مثل هذا اآلمر كان سيتحول كارثة بالنـسبة إلسـرائيل          . بالمشرق العربي والخليج وصوالً إلى المغرب     

إن الـصحوة اإلسـالمية التـي       «امنئي  قال مرشد الثورة اإلسالمية في إيران آية اهللا على خ         . وداعميها
كان ال بد إذا من غرس األسافين والسكاكين فـي جـسد أيـة      . »تشهدها المنطقة تبشر بانتصار الشعوب    

  .محاولة للتقريب
فتحت خطوطـاً مـع     . سعت القيادة اإليرانية مراراً الحتواء حركة اإلخوان المسلمين في الوطن العربي          

. إلخوان السوريين رغم تحالفها االستراتيجي مـع النظـام الـسوري          الجميع، بمن في ذلك مع جماعة ا      
يقـال إنـه    . الجنرال قاسم سليماني، قائد فيلق القدس، كان قد مد بنفسه خطوطاً مع اإلخوان الـسوريين              

كان اإلخوان السوريون قد طلبوا سابقا من حركة حمـاس          . حصل على ضوء اخضر سوري كبير لذلك      
. ل نفسه كان قريبا من تلك األجواء وكذلك الداعية اللبناني الراحل فتحي يكن            يقال إن خالد مشع   . التوسط

كانت ثمة اتصاالت مماثلة سابقا مع الشيخ راشد        .  مصرية بعيدة عن األضواء    -حصلت اتصاالت إيرانية  
  .ولعل انجح العالقات كانت تلك التي ربطتها بحركة حماس سياسيا وعسكريا وماليا. الغنوشي

لك العالقات أن تتطور بسرعة لوال التأجيج المذهبي الذي سيطر وال يـزال علـى الـوطن                 كان يمكن لت  
اشـتد بعـد   . تفاقم ذاك الشعور بعد اغتيال رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريـري         . العربي منذ سنوات  

بات اسم إيـران أو     . وصل إلى ذروته مع ربيع الثورات العربية      . 2006حرب إسرائيل على لبنان عام      
  .تهمة حتى في الدول التي دعمت المقاومة بالسالح والموقف والرجال كسوريا» حزب اهللا«رفع علم 
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سعى إلقناع حركة   . حاول أمين المجلس األعلى لألمن القومي اإليراني سعيد جليلي تعديل مجرى الرياح           
مي فـي مجلـس     دخل رئيس لجنة االمن القو    . حماس بالمجاهرة بموقف داعم لسوريا في ازمتها الحالية       

اتصل بأطراف اسـالمية    . ذهب الى القاهرة  . الشورى عالء الدين بروجـردي على الخط اكثر من مرة        
  .نصح تركيا بتعديل موقفها حيال دمشق. عربية

مـن  . هناك عقدتان رئيستان اوالهما وأهمهما ايران، وثانيتهما سوريا       . كل ذلك لم ينفع كثيراً حتى اآلن      
ربيـع  . سها قد يسمع اليوم بعض اللوم حيال الموقف اإليراني مـن دمـشق            يستمع الى حركة حماس نف    

  .اإلخوان المسلمين يغير التحالفات ويغري بالكثير
فمع سقوط  . تريد الدول الغربية ومعها اسرائيل ان يكون في الربيع االخواني العربي سندا لتطويق إيران             

صـار المـد    » الهالل الـشيعي  «هللا الثاني   حسني مبارك الذي كان قد صدق شعار الملك األردني عبد ا          
 .اإلسالمي في الوطن العربي عظيم الخطورة، خصوصا إذا ما تالقى مع الثـورة اإلسـالمية اإليرانيـة            

  . وااليراني يلتقيان كثيرا في السياسة الخارجية المناهضة للهيمنة األميركية وإلسرائيلالطرفان االخواني
ماذا لو تقـدم تـسونامي اإلخـوان     . كز األبحاث الغربية واإلسرائيلية   اآلن تستعيد سوريا أهميتها في مرا     

المسلمين صوبها؟ يقول البعض إن ذلك سيكون أفضل إلسرائيل فنظام بشار األسد لم يقدم شيئا فعليا بـل                  
يستند هـؤالء إلـى     . وحماس وساهم بالتالي في زعزعة صورة الجيش اإلسرائيلي       » حزب اهللا «انه دعم   

حزب اهللا  «لجماعة اإلخوان السوريين وبينها ما قاله علي صدر الدين البيانوني من أن             تصريحات كثيرة   
ـ    . »افسد الوضع اللبناني خدمة لسوريا وإيران      وإيـران  » حزب اهللا «تدل هذه التصريحات واالتهامات ل

ي أضيف إلى ذلك حديث البيانون    . »حزب اهللا «عن شرخ يكبر يوما بعد آخر بين إخوان سوريا وإيران و          
للقناة الثانية اإلسرائيلية والذي قال فيه إن إسرائيل موجودة ويحق لها           ) الذي لم تعرف ظروفه تماما بعد     (

يخدم هذا الشرخ إقناع الغرب بضرورة تسريع خطوات إسـقاط نظـام األسـد وإيـصال           . العيش بسالم 
سـوريا  » إخـوان «ن  يراد القـول ا   . الى القيادة، وتلعب تركيا وقطر دورا محوريا في ذلك        » اإلخوان«

  .سيكونون السرائيل والغرب افضل من النظام الحالي
مثل هذه القناعة ترسخت خصوصا عند وزير الدفاع اإلسرائيلي ايهود باراك ووزير الخارجية المتطرف              

لكن ثمة رأياً آخر يقول في الغرب وأيضا في إسرائيل، إن سقوط األسـد قـد يعنـي                  . افيغدور ليبرمان 
إلـى الحكـم    » اإلخوان«المنطقة لن تكون بالضرورة لصالح إسرائيل، وإن وصول         فوضى عارمة في    

  .السوري يعني استكمال الطوق اإلسالمي حول العنق اإلسرائيلي
فال هي قادرة على االندفاع مع تيـار        . في هذا الوقت تجد حركة حماس نفسها في موقف ال تحسد عليه           

 األسد، وال هي قابلة الن تقف إلى جانب النظام والمجـاهرة    اإلخوان المسلمين المناهض بقوة حاليا لنظام     
  .»حزب اهللا«بموقف داعم له كما فعل 

نعرف أن مصالح اإلخوان حاليا تدفعهم لالنفتاح ولكـن إيـديولوجياتهم           «: ثمة من يقول في الغرب اليوم     
إلخـوان  لعل هؤالء على حق، فمن الصعب تـصور ا        . »اخطر من أن ننام قربها على فراش من حرير        

المسلمين يقبلون بما قبل به نظام مبارك وبن علي، وسوف يقاس ذلك بدقة عند أول اعتـداء إسـرائيلي                   
هذا بالضبط ما يدفع المراقبين لتوقع مزيد من الدماء والقتل في المنطقة منعاً ألي لقاء               . على الفلسطينيين 

ئيل وهيمنة الغرب حتى ولو كانت سياسة       بين اإليديولوجيتين السنية والشيعية، فكالهما معاد بعمق إلسرا       
  .هي الطاغية حالياً» التمكين«

  10/1/2012، السفير، بيروت
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  مناقشة مفتوحة في قضيتي القدس واالقصى .54

  براهيم غوشةإ
وآخرهـا بالنـسبة    · بين فترة وأخرى تظهر على السطح قضايا هامة تتعلق بالقدس وبالمسجد االقصى             

ألف مواطن من دائرة حدود بلدية القدس إلى الـضفة          ) 50( حوالي   للقدس موضوع إخراج مخيم شعفاط    
بواسطة جدار فصل عنصري آخر علما بأن هؤالء المواطنين المقدسيين هم من طـردوا مـن                · الغربية

عـام  ) قرى بـاب الـواد      (وممن طردوا من قرى غربي القدس       1967حارة المغاربة بعد احتالل عام      
1948·  

ميالدي ) 2020(بتطبيق خطة   ) نير بركات (خطة رئيس بلدية القدس المجرم      والهدف اليهودي ينسجم مع     
فـي  % 12الحالية إلى نسبة    %35بحيث يتم تخفيض نسبة المقدسيين في مدينة القدس الموسعة من نسبة            

وكذلك مخططات انشاء حديقة واسعة بين بلدة الطور والعيسوية تتحول إلى مستوطنة كبيرة             · 2020عام  
الكبيرة في شمال القدس بين مدينة      ) E( باالضافة إلى إعادة الحديث عن انشاء مستوطنة         مع مرور الزمن  

ألف يهودي وبين مستوطنات شمال القدس من أجل سد االفـق تمامـا بـين رام اهللا                 ) 40(معاليه ادونيم   
) 60(باالضافة إلى مخططات زيادة المستوطنات في القدس الشرقية لتصل إلى حوالي            · والقدس الشرقية   
ابـو طيـر    (هذا يجري وغيره من إبعاد مواطني القدس وعنوانه النـواب االربعـة             · الف وحدة سكنية    

إلى رام اهللا وأبو عرفة وطوطح ما زاال في مكاتب الصليب االحمر بالقدس صامدين لفترة أقل                ) وعطون
 دولـة   57 عربيـة و      دولـة  22من عامين وبانتهاك مباشر لقوانين االمم المتحدة أمام نظر العالم وأمام            
  ·اسالمية لم تجرؤ واحدة منها على تحريك هذه القضية في االمم المتحدة

اما فيما يتعلق باالقصى فقضية تلة حارة المغاربة المؤدية لباب المغاربة التي ظهرت مؤخرا مـن أجـل        
ـ  · هدمها وانشاء جسر حديدي كبير يجعل من السهل اقتحام االقصى بآليات االحتالل            ت مـؤخرا   فقد توقف

وكذلك اقتحام االقصى فـي فتـرة أعيـاد الحانوكـاه           · وربما ألجل محدود بضغط من االردن ومصر        
اليهودية مؤخرا بمجموعات من عشرات اليهود وبحراسة جيش االحتالل وباعتقـال الرجـال             ) االنوار(

وسط صمت  · ينالمسلمين المتواجدين في االقصى لدى احتجاجهم على تدنيس أولى القبلتين وثالث الحرم           
  ·عربي وإسالمي) وال مباالة(

إن الربيع العربي إذا لم يجعل قضية القدس وقضية االقصى من أوائل برامجه الثورية لتحريـك االمـة                  
  ·بأجمعها لتحريرهما فإن الوقت يكون قد فات

ـ         31/12/2011لقد أقامت حكومة السودان في       ا  منتدى القدس الدولي بالخرطوم لتسليط االضواء على م
 وهنـاك مـسيرة     25/11/2011وأقام االردن مسيرة العودة باالغوار في       · يجري في القدس واالقصى     

ونأمل أن تتحـرك كافـة العواصـم        ·  على مستوى دولي     30/3/2012أخرى يجري التخطيط لها في      
د العربية واالسالمية على المستوى الرسمي والشعبي نصرة للقدس واالقصى وتمهيدا لبدء مسيرة الجهـا             

  صدق اهللا العظيم· ) ويقولون متى هو قل عسى أن يكون قريبا(·والتحرير
  9/1/2012، المجد، األردن
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  ما الذي جعل لقاءات عمان ممكنة؟ .55
  هاني المصري

الردود الفلسطينية على لقاءات عمان تعكس وجود أغلبية سياسية ضمن أعضاء اللجنة التنفيذية وخارجها              
  من يتخذ القرار الفلسطيني، وكيف؟: يدفع إلى الواجهة سؤاليرفضون اللقاءات، ما 

أكثر من عضو لجنة تنفيذية صرح بأن الموضوع لم يطرح من أجل اتخاذ قرار، وأن الـرئيس أحـاط                   
اللجنة التنفيذية علما بما سيحدث، وعلى أساس أن لقاء استكشافيا واحدا سيعقد استجابة للمبادرة األردنية،               

يم الوثيقة الفلسطينية حول األمن والحدود التي رفضت إسرائيل اسـتالمها عـن طريـق               ومن أجل تسل  
الرباعية، ليتمخّض األمر كما صرح وزير الخارجية األردني، المفوض الوحيد عن األطراف، بأن اللقاء              

ـ          : تناول جميع قضايا الوضع النهائي، وأضاف      ة بأن لقاءات أخرى، علنية وسرية، سـتعقد فـي محاول
  .للتوصل إلى اتفاق حتى نهاية العام الجاري

في التنفيذية، لوحـدهم، علـى الجميـع أن    " فتح"وحتى ال تلقى المسؤولية بكاملها على الرئيس وأعضاء      
لخّص الموقف في نهاية اجتماع اللجنة التنفيذية بأنه ال يريد أن يـسمع معارضـة               " أبو مازن "يعرف أن   

  . الجبهة الشعبية التي عارضت ذلك أثناء االجتماعللقاء عمان من أحد باستثناء
أي أن التصريحات التي قرأناها لمعظم الفصائل داخل وخارج المنظمة بما فيها لألعضاء الجدد في لجنة                

لو كانت هناك معارضة لظهرت فـي       . المنظمة لالستهالك المحلي، أو ال ترقى لدرجة معارضة الخطوة        
وكانت أصرت على إجراء التصويت الذي ال يـتم إال          . س في وسائل اإلعالم   اجتماع اللجنة التنفيذية ولي   

في حاالت نادرة، فإذا لم يكن هناك تصويت في اللجنة التنفيذية على مثل هذه القضايا الهامة، فأين يـتم                   
 وإضافة إلى ما سبق بأن معظم اجتماعات اللجنة التنفيذية ال تنحصر بأعضائها،           !. التصويت، وعلى ماذا  

  .وإنما يشارك فيها العديد من الشخصيات القيادية، ما يفقد االجتماع طابعه الرسمي وشكله القانوني
  لماذا عقدت اجتماعات عمان؟: بعد هذه المقدمة َأنتقُل إلى محاولة األجابة عن سؤال المقال األساسي

ضية بامتياز، واستجابة لـألردن،     الجواب الرسمي غير المقنع ألحد بأن اللقاءات استكشافية، مع أنها تفاو          
الذي ال نستطيع أن نفشّله، خصوصا أن العاهل األردني يستعد الستقبال خالد مشعل في عمـان لــفتح                  

 الحمساوية، ويستعد لزيارة الواليات المتحـدة األميركيـة ولقـاء           –صفحة جديدة في العالقات األردنية      
عالم، للمرة األلف، أمام حقيقة إسرائيل وإفشالها لجميع الجهود         كما أن اللقاءات تهدف إلى وضع ال      . أوباما

والمبادرات الرامية إلى تحقيق السالم، ووضع اللجنة الرباعية أمام مسؤولياتها إزاء التنصل اإلسـرائيلي              
، أو من   1/ 26المنتظر، والذي سيظهر في الوثيقة التي ستقدمها حكومة نتنياهو حول الحدود واألمن قبل              

ل إعادة تكرار المواقف اإلسرائيلية التي قدمها مولخو في لقاء عمان األول، التـي تـدل علـى أن                   خال
  .إسرائيل تزداد تعنّتًا بما يؤكد أن طريقَ المفاوضات مغلقٌ حتى إشعارٍ آخر على األقل

يمكن أن يحـدث    القيادة الفلسطينية من خالل عقد هذه اللقاءات تحاول أن تبرئ نفسها من المسؤولية عما               
إن لديها خيارات وبدائل سيتم دراستها واألخذ بها بعد هذا          : بعد نهاية الشهر الجاري، حيث قالت وحذّرت      

ما لم تقله القيادة الفلسطينية صراحة وبوضوحٍ كاف أنها بموافقتها على عقد اللقاءات بعمان تريد                .التاريخ
فاوضات رغم وصوله إلى طريـق مـسدود حتـى اآلن،           إعطاء رسالة مجددا أنها لم ولن تغادر نهج الم        

ولكنها تراهن على ما يمكن أن تحققه في المستقبل، ولتطمئن الرباعية أن الخيارات التي تلوح بهـا لـن                   
تخرج بها من عملية السالم وال بعيدا عن المفاوضات، وهي بعد استثناء حل السلطة واالنتفاضة الشعبية                

اد شروط الرباعية ستنحصر في خيارات متواضعة، مثل إعادة طرح موضوع           والمقاومة المسلحة واعتم  
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، ومتابعة الطلـب    1967االستيطان، والمطالبة بانطباق اتفاقية جنيف الرابعة على األراضي المحتلة عام           
  .الفلسطيني في مجلس األمن

واضـحة لمختلـف    ، بل لها دوافـع      "ليس كرمال عيون األردن فقط    "أي أن االشتراك في لقاءات عمان       
  .األطراف ال داعي للخوض فيها في هذا المقال، ألنها أشبعت بحثًا

 وحتـى   23/9/2011إن مْن رفض دعوة اإلدارة األميركية وأطراف اللجنة الرباعية لعقد هذا اللقاء منذ              
غـضب   رغم التهديدات األميركية واإلسرائيلية والضغوط الدولية يستطيع تحمـل           3/1/2012عقده في   

األردن، ولكن المسألة لها عالقة وثيقة ليس بما سيجري أثناء هذه اللقاءات فقط، وإنما األهم بما سيحدث                 
   كيف ذلك؟26/1بعد 

إن القيادة الفلسطينية التي توجهت إلى األمم المتحدة ودعت إلى اعتماد المقاومة الشعبية ومقاطعة بضائع               
وعلى لسان الرئيس أن هذا كله ال يتناقض مع عملية السالم           المستوطنات وشرعت في المصالحة، أعلنت      

وإنما من أجل إحيائها وإنجاحها، والدليل أنّه يصر على أن تكون الحكومة الوفاقية إذا تم تـشكيلها فـي                   
الشهر المقبل هي حكومة الرئيس وبرنامجها هو برنامجه، وهو أعلن مؤخرا بأنه متمسك بشروط اللجنة               

  .ر من الرباعية نفسهاالرباعية أكث
عندما ذهب أبو مازن إلى اجتماعات عمان بالرغم من أنه رفض عقد مثلها سابقًا اتكـأ وراهـن علـى                    

  .الذي عبر عنه مشعل بوضوح" حماس"اعتدال 
ضد تشكيل حكومة وفاق وطنـي ال تجلـب المقاطعـة           " حماس"فهل يربح أبو مازن الرهان، ولن تكون        

 الدارجة عند القيادة الفلسطينية، أي تقبل بـشروط الرباعيـة، انـسجاما مـع               والحصار، وفقًا للعبارات  
التحوالت التي جرت على مواقفها، كما ظهر ذلك باعتماد المقاومة الشعبية، ومد التهدئـة إلـى الـضفة                  
الغربية وقطاع غزة، وتأكيدها على هدف إقامة دولة فلسطينية، وإعطاء الرئيس تفويـضا بالمفاوضـات               

مدة عام كامل كما ظهر في خطاب خالد مشعل في حفل المصالحة، وفي تأكيد مشعل بعد لقاء عمان بأن                   ل
طريق المفاوضات فاشل ولكنّهلن يؤثر على المصالحة، في تعارض واضح مع العديد من التـصريحات               

رت من  ، خصوصا في قطاع غزة التي طالبت بوقف لقاءات عمان وحذّ          "حماس"الصادرة عن قيادات في     
من المحتمل أن يربح أبو مازن الرهان، ألنه أعلن بعد لقائه بخالد مـشعل               .تأثيرها البالغ على المصالحة   

في الرابع والعشرين من شهر تشرين الثاني المنصرم بأنه لم يعد هناك خالفٌ بينهما حول أي موضـوع             
نه ليس في جعبـة نتنيـاهو مـا         من المواضيع، ولكن ليس هذا هو االحتمال الوحيد، خصوصا إذا تبين أ           

وتنفيذ خطوات بناء الثقـة     ) أ(يقدمه، ولو استجابة لنصائح دينيس روس حول االمتناع عن اقتحام مناطق            
التي تهدف إلى منع االنهيار التام لعملية السالم، وتقدم جسرا بين الواقـع الحـالي المغلـق والمـستقبل                   

ديل برنامجه أو تغييره أو االستقالة والبناء علـى خطابـه           فأبو مازن قد يجد نفسه مضطرا لتع      . المأمول
  .التاريخي في األمم المتحدة إذا تعرض لضغوط داخلية شعبية وسياسية تطالبه بإحداث هذا التغيير

إن لقاء عمان لم يكن ممكنًا لوال التنافس المتزايد بعد صعود اإلسالم السياسي       : ما أود قولَه بوضوحٍ كامل    
على قيادة الشعب الفلسطيني، ولوال التقدم الحاصل في المصالحة الذي يـأتي علـى              " حماس"و" فتح"بين  

باتجاه اعتماد برنامج المنظمة في سياق      " حماس"أساس تقارب سياسي حول البرامج، جوهره اقتراب من         
من دمـشق   إلى تأهيل نفسها للمشاركة في النظام السياسي، واالنتقال المحتمل لمقر قيادتها            " حماس"سعي  

إلى عمان والقاهرة والدوحة وتونس، هذا االنتقال الذي إذا حدث لن يكون انتقاال جغرافيا فقـط ،وإنمـا                  
بأنه تكتيكي، وأنها بانتظار اكتمال الربيع العربـي        " االعتدال الالفت "قد تبرر هذا    " حماس. "سياسيا كذلك 
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ن العربية، ما يسمح بعد ذلك بتشكيل جيش        الذي سيحمل اإلسالم السياسي إلى سدة الحكم في معظم البلدا         
  .القدس وفلسطين اإلسالمي الذي سيهزم إسرائيل ويحرر فلسطين

ال يمكن التعويل على اآلخرين، وعلينا أن نتذكّر الحصاد المر لتعويل الشعب الفلسطيني على الجيـوش                
، 1967لذي انتهى بهزيمة حزيـران      العربية الذي انتهى إلى نكبة فلسطين، وعلى القومية واألممية أولًا ا          

ومد استقالل القرار الفلسطيني حتى نهايته ثانيا الذي انتهى إلى اتفاق أوسلو، وقيام سـلطة حكـم ذاتـي                   
  .محدود مقيدة بالتمويل والدعم والتنسيق األمني مع االحتالل

ا ال تغنـى عـن الـدور        إن الثورات العربية تخلق فضاءات إستراتيجية رحبة للكفاح الفلسطيني، ولكنه         
  .الفلسطيني الذي أصبح اآلن مهما أكثر ما كان في الماضي

تأسيسا على ما سبق، فإن لقاءات عمان تستهدف أساسا سد الفراغ الناجم عن وقف المفاوضات وغيـاب                 
نظام حسني مبارك وقطع الطريق على خيارات وبدائل غير مناسبة، وإنما جعل كل ما يمكن أن يحدث،                 

 يساعد وال يعرقل المحاوالت المبذولـة       26/1 يمكن أن تُقْدم عليه القيادة الفلسطينية والفلسطينيين بعد          وما
إلبقاء عملية السالم حية انتظارا النطالقها بعد االنتخابات الرئاسية األميركية وإعادة انتخاب أوبامـا أو               

 عاما وحتى   63لموقف األميركي والمستمرة منذ     رئيس أميركي جديد، والعودة إلى دوامة االنتظار لتغير ا        
  .اآلن

إستراتيجية أقل تشددا من    . إن المطلوب إستراتيجية جديدة قادرة على تجاوز اتفاق أوسلو وقيوده المجحفة          
إستراتيجية تعمل علـى تغييـر مـوازين        . السابقة وأصلب من إستراتيجية المنظمة    " حماس"إستراتيجية  

فمن دون تغيير موازين القوى وجمع أوراق القـوة والـضغط   .  شروط المفاوضاتالقوى، وليس تحسين 
الفلسطينية والعربية والدولية، ودون التعامل مع القضية الفلسطينية كقضية فلسطينية وعربية تحرريـة ال              

  .يمكن التقدم على طريق دحر االحتالل وإنجاز الحرية والعودة واالستقالل
 10/1/2012، )بدائل(ني لالعالم واألبحاث المركز الفلسطي

  
  حماس تتغيـراالستعجال في االستنتاج بأن  .56

  محمد برهومة
تشهد تحوالت إستراتيجية لمجرد إعالن رئيس المكتـب        » حماس«ثمة استعجال في االستنتاج بأن حركة       

التحريـر، بـأن    السياسي للحركة خالد مشعل قبل أسابيع، عقب أجواء المصالحة الفلسطينية مع منظمة             
والحقيقة أننا لم نلمـس     . الحركة على أبواب تغير كبير ينقلها من المقاومة المسلحة إلى المقاومة الشعبية           

في األشهر الماضية أن الحركة تخوض بالفعل مرحلة من المراجعات الفكرية والتعديالت األيديولوجيـة              
وإذا صـحت   . غيير في إستراتيجية الحركة   التي من شأنها أن تؤدي إلى تحول في التوجهات السياسية وت          

من الدخول إلى القطاع، فـإن      » فتح«األنباء التي تحدثت عن منع الحركة في غزة وفداً قيادياً من حركة             
هذا يؤشر إلى صراع القوى والنفوذ في الحركة، الذي يعد بتقديرنا سبباً رئيسياً، إلى جانب أسباب أخرى                 

تخـضع لجراحـات    » حماس«دعوة إلى عدم االستعجال في االستنتاج بأن        ستقاربها هذه المقالة، يبرر ال    
  .أساسية في األفكار والمواقف والسياسات

، ُيغري بأن   »الربيع العربي «إن االستعداد لبناء نظام إقليمي جديد في المنطقة العربية على وقع تأثيرات             
صحيح أن التشدد الـسياسي     . نطقةجزءاً من بيئة اإلسالم السياسي الصاعد في الم       » حماس«تكون حركة   

غير مستثمرة سياسياً، وصحيح أنـه  » حماس«والعزلة اإلقليمية والدولية يجعالن الشعبية التي تحظى بها      
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» حمـاس «قد يكون تولي الحكم طريقاً لتليين األيديولوجيا، لكن الساحة الفلسطينية، وعلى مستوى حركة              
ة لغزة من شأنها أن تقنعنـا بـأن الحكـم دائمـا يلـين               وقواعدها، لم تخُْض نقاشات طوال حكم الحرك      

» حمـاس «لهذا، سنحتاج إلى بعض الوقت لنختبر إذا ما كانت تحـوالت  . األيديولوجيات واأليديولوجيين 
األخيرة ذات طابع تكتيكي أم إستراتيجي، وسنحتاج أيضاً وقتاً لنعرف هل هي بالفعل تحوالت أم مجـرد                 

  .تكيف جذوره غير عميقة
من الوقـوع   » حماس«تعادها عن القمع الدموي الذي يقوم به النظام السوري ضد المتظاهرين، نجت             باب

في خطأ كبير كان سيساوي ربما، كما قال البعض مصيباً، الخطأ الذي وقع فيـه الـرئيس الفلـسطيني                   
عني عن سورية ي  » حماس«وابتعاد  . الراحل ياسر عرفات حين وقف مع صدام حسين في احتالله الكويت          

تغيراً في التحالفات، وليس بال داللة أن يستثني إسماعيل هنية سورية وإيـران مـن جولتـه اإلقليميـة                   
هل لمس أحد في تصريحات هنية خالل جولته في ليبيا وتـونس وتركيـا أن               : لكن السؤال هنا  . األخيرة

ات هنية مع مـسؤولي     الرجل قد تغير، وأن التحول اإلستراتيجي الذي تحدث عنه مشعل تغلغل في مباحث            
لنـصرة قـضية    » الواجـب الـديني   «الدول الثالث التي زارها؟ الحقيقة أننا سمعنا من هنية كالماً عن            

  !تتحقق في ظل الربيع العربي الذي يصعد فيه اإلسالميون في المنطقة» حماس«فلسطين، وعن أن رؤية 
وصـناعة  . ج علـى طهـران    من سورية وعليها لم يماثله خـرو      » حماس«من جانب آخر، فإن خروج      

بعد االبتعاد عن سورية يستلزم لدى بعض األطراف العربية المـؤثرة أن            » حماس«التحالفات البديلة لـ    
وقد أفادت تقارير صحافية بأن السعودية، مثالً، تبـدو حـذرة مـن           . مثل هذه الخطوة  » حماس«تخوض  

ها الصريح مـن الـسياسات اإليرانيـة        في ثوبها الجديد ما لم تعلن الحركة موقف       » حماس«االنفتاح على   
والراجح أن الحركة ال تريد خسارة تحالفاتها دفعة واحـدة مـن دون أن              . المناوئة لمنطقة الخليج العربي   
وزيـارة  . على األردن برعاية قطرية   » حماس«من هنا تأتي خطوة انفتاح      . تتوافر لها بدائل مؤكدة عنها    

ة قطر، التي تأخرت، مرتبطـة، بحـسب النـاطق باسـم            خالد مشعل إلى األردن بصحبة ولي عهد دول       
الحكومة راكان المجالي، بجدول عمل الشيخ تميم، ولم يبلّغ األردن بموعد الزيـارة حتـى اآلن، وفـق                  

» حمـاس «تصريحات المجالي، الذي أضاف أن ليست لديه معلومات حول انتقال عائالت بعض قياديي              
  .إلى األردن مؤخراً

، قـد أصـبحت     »منظمة التحريـر  «وم، وبعد التعديالت التي أقدمت عليها تجاه        الي» حماس«يفترض أن   
شريكاً أساسياً في إدارة السلطة الفلسطينية وفي صناعة المستقبل الفلسطيني، لكن االنتقادات التي وجهتها              

لمسؤول ملف المفاوضات صائب عريقات بسبب تقديمه وثائق وخرائط للجانـب اإلسـرائيلي             » حماس«
اإلسرائيلية التي رعتها الحكومة األردنية قبل أيام، والتـصريحات التـي           -جتماعات الفلسطينية خالل اال 

أطلقها القيادي الحمساوي البارز محمود الزهار عن أن المقاومة الشعبية تشمل المقاومة العسكرية، وأنـه     
لتريـث وعـدم    تعطينا مزيـداً مـن دواعـي ا       ... ال تغييرات على رؤية الحركة وأفكارها حول النزاع       

  .االستعجال في االستنتاجات
وتدوير الزوايا وحيازة القبول اإلقليمي والدولي      » الدخول في السياسة  «أمام اختبار التغير عبر     » حماس«

» حمـاس «وإذا تجـاوزت    . في بيئة عربية جديدة يحظى فيها اإلسالميون بحضور قوي واعتراف دولي          
قطر وتركيا ومـصر مـا بعـد        . عتراضات اإلسرائيلية أقل تأثيراً   العوائق المحلية واإلقليمية، فستبدو اال    

في بيئة إقليمية   » حماس«مبارك تشكل، على األغلب، داعماً ورصيداً يصبان في مصلحة إعادة تموضع            
، »حمـاس «وبرغم ذلك، ينبغي االنتباه إلى أن العواصم الغربية لم تغير موقفها حتى اآلن مـن                . مختلفة
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الجديد أو التـزام    » حماس«الخليجي في دعم موقع     » مجلس التعاون « األردن ودول    ومن هنا تبدو أهمية   
  .الحذر بشأنه

الجديد، إذا ما قُدر له أْن يظهر بالفعل ويمتـد ويـستمر ويتواصـل،              » حماس«قصارى القول، إن شكل     
تنبنـي  سيعتمد على مدى وحدة صفها الداخلي وصالبته في وقوفه خلف المصالحة مع منظمة التحرير و              

، وتجنّب الفخاخ اإلسرائيلية، وصوالً إلى المنافسة على الـسيطرة علـى مؤسـسات              »المقاومة الشعبية «
هذا كله له استحقاقات من غير المعروف إذا ما         . المنظمة والحديث باسم الفلسطينيين ال باسم فصيل بعينه       

اسات أو التهيـؤ لقبـول      جاهزة لها، سواء على مستوى تغيير محتوى الخطاب أو الـسي          » حماس«كانت  
على رفضها، فالكل يدرك أن الرئيس الفلسطيني أراد مـن المـصالحة            » حماس«معطيات سياسية دأبت    

أيضاً تقوية موقعه القيادي السياسي والتفاوضي، والشراكة مع أبو مازن تعني االبتعاد عن منطق الهيمنة               
عماً لتحسين شروط المفاوضات والتسوية ال      ستكون دا » حماس«على الساحة الفلسطينية، وتعني أيضاً أن       

رافضاً مبدئياً لها، وبغير تجاوز هذا العائق السياسي، سنعود للحديث عن تكيف جزئي ال عـن تحـول                  
  .إستراتيجي

  10/1/2012، الحياة، لندن
 

  !تقليص خدمات األونروا ومخاوف الوطن البديل .57
  حلمي االسمر

ت، وبحضور النائبين محمد الكوز وعبد الكريم ابو الهيجـاء،          في لقاء رسمي للجنة تحسين مخيم الوحدا      
ومديرة البرامج النسائية في مخيم الوحدات، قالت األخيرة بأن وكالة الغوث تريد تقليص الخدمات ومـن                

 للبرامج النسائية موزعة علـى مخيمـات        16 للمعاقين و  8ضمنها إلغاء مراكز البرامج النسائية وعددها       
 بوزارة التنمية االجتماعية، وقد طلب أمين عام وزارة التنمية من مـدير عـام دائـرة                 المملكة، وإلحاقها 

الشؤون الفلسطينية آلية دمج وإلحاق هذه المراكز في وزارة التنمية، علما بأن هذه المراكز تعمل مند عام                 
ت، مـع    تحت مظلة وإشراف وكالة الغوث، وسُيلحق القرار إن طبق ضررا كبيرا بأهالي المخيما             1982

العلم أن المفوض العام لألونروا حضرت إلي األردن ومعها أجندة تقليص الخدمات التي أنشئت من أجلها                
هده المؤسسة، النائب عبد الكريم ابو الهيجاء قال للحضور أن أمين عام وزارة التنمية سُيحاسب على هذا                 

وسيلغي الكثيـر مـن معـالم هـده         القرار هو والوزيره، وان هذا القرار لو طبق ستلحقه تبعات كثيرة            
  !المخيمات

لكنـه  » مطلـع «هكذا جاءتني المعلومة، وهي تعزز معلومة خطيرة جدا جاءتني منذ أشهر وفق مصدر              
ليس مأذونا باإلفصاح عن نفسه، تدور حول بداية لتحويل األونروا والتي هي وكالة األمم المتحدة إلغاثة                

 أسماء الالجئين، وحفظ ملفاتهم، حيث يتم اآلن كمـا يبـدو            وتشغيل الالجئين، إلى مجرد مؤسسة ألرشفة     
التشغيل واإلغاثة، ويبدو أن الوكالة قطعت شوطا كبيرا فـي هـذا            : شطب كلمتين من اسم الوكالة وهما     

الصدد، وظهر اللوغو الجديد لها في أوراقها الرسمية، ولكن بدون اإلعالن عن هذا، وقد تأكدت بنفـسي                 
وصلتني المعلومة، وبوسع أي مهتم أن يشاركني هذا التأكد لـدى زيـارة موقـع               من هذا األمر، بعد أن      

وكالة األمم المتحدة لالجئين الفلسطينيين،     : الوكالة على شبكة اإلنترنت، حيث سيجد االسم على هذا النحو         
  !!.بعد أن كان اسمها الشائع هو وكالة الغوث
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 أنها في طريقها لهذا، فستلحق أذى غيـر محـدود           إن خطوة من هذا القبيل فيما لو تمت بالكامل، ويبدو         
بآالف الالجئين، خاصة حين يشطب بند التشغيل، بعد أن تضاءل بند الغوث إلى ما تحت الحد األدنـى،                  
والغريب أن هذا األمر يتم بصمت شديد وتكتم ودون إعالن، وهو يحمل في ثناياه مغزى بـالغ األهميـة     

دولي عن مشكلة كانوا السبب الرئيس في إحداثها، حينما احتـضنوا           عن تخلي األمم المتحدة والمجتمع ال     
دولة العدوان الصهيوني، التي أنتجت الالجئين ومشكالتهم، ولم يزالوا بالطبع يمدونها بأسـباب الحيـاة               

بعـد  » نص كم «سالحا وماال ودعما معنويا، فيما يستكثرون على ضحايا غوثا منقوصا، وتشغيال أصبح             
  !!.ولية ومشارفة الوكالة على اإلفالستضاؤل المنح الد

لقد تم تجديد والية األونروا بشكل متكرر من قبل الجمعية العمومية لألمم المتحدة إلى أن يتم التوصل إلى          
فهل حـصل   .. وعادة ما يتم تجديد والية األونروا بشكل متكرر         . حل عادل لقضية الالجئين الفلسطينيين    

ض ومضمونه سرا، ودون إعالن رسمي؟؟ وما موقف الـدول العربيـة            أمر جديد على ماهية هذا التفوي     
  .المضيفة لالجئين، وخاصة األردن؟؟

أخيرا، إذا كان عمل الوكالة مرتبطا بإيجاد حل عادل لقضية الالجئين، فهل يعني تقليص خدمات الوكالة                
ث هم، كما يقول قـادة      أو حتى خسفها، أن مشكلة الالجئين لم تعد بذات بال، وأن حلها سيكون بالفعل حي              

هل تشارك الحكومة األردنية وبشكل صامت فـي مخطـط تقلـيص            .. الكيان الصهيوني؟؟ وأخيرا أيضا   
  .رض؟خدمات األونروا، وترجمة مخاوف الوطن البديل إلى وقائع على األ

  10/1/2012، الدستور، عمان
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  10/1/2012، فلسطين أون الين  


