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   بالسلطةضد عباس ومسؤولين تتمثل في فرض حظر أمني عقوبات إسرائيليةسلسلة : "الحياة" .1

ة مصادر فلسطيني، أن غزة فتحي صباح نقال عن مراسلها من 11/1/2012الحياة، لندن،  نشرت
 أن الحكومة اإلسرائيلية برئاسة بنيامين نتانياهو هددت السلطة الفلسطينية "الحياة"مطلعة كشفت لـ

، وفرضت سلسلة عقوبات على الرئيس محمود عباس وعدد من أعضاء اللجنة "تحديها"وحذرتها من 
  .اءالتنفيذية لمنظمة الحرير الفلسطينية وعدد من أعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح ووزر

 األمم المتحدة في أيلول إلىوقالت المصادر إن العقوبات جاءت على خلفية توجه منظمة التحرير 
وأضافت أن . الماضي للحصول على عضوية كاملة لدولة فلسطين في المنظمة الدولية) سبتمبر(

 قبل ئيلإسرا المفاوضات مع إلىالعقوبات جاءت أيضاً بسبب موقف عباس والسلطة والمنظمة من العودة 
  . موقفاً فلسطينياً عدائياً وتحريضاً ضد نتانياهوإسرائيليونوقف االستيطان، وكذلك ما يعتبره مسؤولون 

وأوضحت أن العقوبات تتمثل في فرض حظر أمني على جميع المسؤولين في ووقف منحهم بطاقات 
  .الخاصة بحرية تنقلهم، بمن في ذلك الرئيس عباس) في آي بي(الشخصيات المهمة 

هو الذي فرض الحظر، وأن حرية تنقل الرئيس ) شاباك (اإلسرائيلي أن جهاز األمن العام إلىوأشارت 
 أن الحكومة إلىولفتت . وعدد من المسؤولين تتم بصورة استثنائية بموجب تصاريح مدتها شهران فقط

ا القدس  في قضاياإلعالم وسائل إلى تتخذ عقوبات ضد أي مسؤول فلسطيني يتحدث اإلسرائيلية
 هدد إسرائيلياوكشفت عن أن مسؤوالً . واالستيطان والعضوية في األمم المتحدة وهيئاتها المختلفة
  . سيجعلهم يدفعون ثمناً باهظاًإسرائيلمسؤوالً فلسطينياً رفيعاً وحذره من أن االستمرار في تحدي 

بشكل سيا إسرائيليا نفى  من القدس المحتلة أن مصدرا سيا11/1/2012وكالة سما اإلخبارية، وذكرت 
فرضت سلسلة عقوبات على رئيس السلطة الفلسطينية " إسرائيل"قاطع ما ذكرته مصادر فلسطينية أن 

  .محمود عباس ومسئولين فلسطينيين آخرين
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الجانب الفلسطيني يفبرك مثل هذه "ونقلت اإلذاعة اإلسرائيلية العامة عن المصدر إدعائه األربعاء أن 
  وفق قوله". تمهيد إلفشال المحادثات مع اإلسرائيليين في عماناألنباء بهدف ال

تولي نجاح محادثات عمان أهمية كبيرة، نافيا أن اللجنة الرباعية الدولية حددت " إسرائيل"وأكد أن 
  . السادس والعشرين من الشهر الجاري موعدا إلنهاء هذه المحادثات

  
   في لقاءات عمان إلى التحلي بالصبرعباس يدعو العاهل األردني .2

استقبل العاهل األردني الملك عبداهللا الثاني امس :  أسعد تلحمي- الناصرة - نبيل غيشان -عمان 
اهللا دعا عباس إلى التحلي بالصبر   إن الملك عبد"الحياة" وقالت مصادر أردنية لـ ،الرئيس محمود عباس

 للمجتمع الدولي وكشف من يتحمل في مفاوضات عمان مع الجانب اإلسرائيلي من اجل بيان الحقيقة
وأكد أهمية تهيئة األجواء المالئمة إلطالق مفاوضات . المسؤولية عن تعطيل العودة إلى عملية السالم

تبحث كل قضايا الوضع النهائي التي تؤدي في النهاية إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة والقابلة للحياة 
واعتبر أن اجتماعي عمان األسبوع الماضي . س الشرقية وعاصمتها القد1967على خطوط عام 

يشكالن خطوة للبناء عليها واتباعها باجتماعات أخرى بهدف تجاوز العقبات التي تحول دون استئناف 
  .المفاوضات المباشرة استناداً إلى حل الدولتين

 الشهر الجاري مع الرئيس 17وأفاد بيان للديوان الملكي بأن العاهل األردني أشار إلى لقائه المرتقب في 
باراك أوباما والذي سيركز في جانب رئيس منه على أهمية مساندة جهود السالم الذي يستدعي تحقيقه 

  .دعم المجتمع الدولي ومؤازرته
وأعرب عباس في تصريحات عقب االجتماع أن اللقاء تطرق إلى القضايا التي سيبحثها الملك مع 

 اإلسرائيلي -تحدثنا عن مجريات الحوار الفلسطيني ": وقال. لية السلميةالرئيس األميركي، خصوصاً العم
، معرباً عن أمله بأن »الذي استضافه األردن مشكوراً لتقريب وجهات النظر من أجل الوصول إلى حل

 الشهر الجاري بهدف العودة إلى األسس القانونية التي تسمح بالعودة إلى 26تعقد اجتماعات الحقة في "
، "سنواصل التشاور مع القيادة األردنية وفقاً للمعطيات ولالتفاق على الحلول": وأضاف. "ضاتالمفاو

نستغلها مهما كانت اآلمال "مؤكداً ترحيبه بأي فرصة يوفرها األردن لدفع جهود السالم والتي يجب أن 
  ."ضعيفة

 إن هدف ،أمس "هآرتس"على خط مواز، قال مصدر إسرائيلي مطلع على هذه اللقاءات لصحيفة و
حبس الفلسطينيين داخل دائرة المفاوضات حتى نهاية الشهر الجاري «إسرائيل من هذه المحادثات هو 

 مشروطة بعدم عودة "على األقل في مقابل قطع حلوى تقدمها إسرائيل على شكل بادرات حسن نية
وأضاف أن الفلسطينيين . ستقلةالفلسطينيين إلى أروقة األمم المتحدة لنيل اعتراف دولي بدولة فلسطينية م

  .لن يتركوا هذه المفاوضات اللتزامهم بذلك تجاه العاهل األردني
وأفادت الصحيفة بأن رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتانياهو مستعد لتلبية طلب أردني وأميركي 

م القيام بأي خطوات  للفلسطينيين في مقابل التزام رسمي من الرئيس عباس بعد"مبادرات حسن نية"لتقديم 
أحادية الجانب ضد إسرائيل في أروقة األمم المتحدة وشرط مواصلة المحادثات الثنائية في العاصمة 

  .األردنية
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 عن مصدرين مطلعين على محادثات عمان قولهما إن الجهد الرئيس للجنة الرباعية "هآرتس"ونقلت 
وإدخال الطرفين المفاوضين في "تكشافية الدولية ولألردن ينصب في منع تفجر هذه المحادثات االس

  ." الشهر الجاري26سيرورة تستمر إلى ما بعد 
 تعتزم إصدار بيان نهاية الشهر الجاري تعلن فيه أنها مرتاحة لتقدم "الرباعية"وأفاد مصدر إسرائيلي بأن 

. ة االتصاالتالمفاوضات إلى اآلن، لكنها ستؤكد في الوقت ذاته أن ثمة حاجة لمزيد من الوقت لمتابع
 ستدعو الطرفين إلى مواصلة االتصاالت لشهور أخرى، مفترضةً أنهما لن يرفضا "الرباعية"وأضاف أن 
وزاد أن الهدف هو كسب أكبر قدر من الوقت من دون تفجر المحادثات والحيلولة دون . هذه الدعوة

 تستمر هذه االتصاالت حتى وأضاف أن األميركيين معنيون بأن. توجه الفلسطينيين إلى األمم المتحدة
وبناء لهذا التوجه، فإن األميركيين واألردنيين . المقبل) نوفمبر(موعد انتخابات الرئاسة في تشرين الثاني 

 توني بلير يرون أنه يجب على إسرائيل أن تساهم بدورها في إقناع الفلسطينيين "الرباعية"ومبعوث 
بناء الثقة تجاه الفلسطينيين، مثل اإلفراج عن أسرى بمواصلة المفاوضات من خالل قيامها بخطوات ل

. فلسطينيين من السجون اإلسرائيلية، وتوسيع صالحيات السلطة الفلسطينية في مناطق أخرى من الضفة
ثالث مرات خالل "وأشارت الصحيفة إلى أنه سبق لنتانياهو أن وعد بدرس القيام بخطوات من هذا القبيل 

  ."راجع في اللحظة األخيرة بذرائع مختلفةلكنه ت» العامين الماضيين
  11/1/2012الحياة، لندن، 

  
  وإنما هي في مرحلة دراسة وتخطيط ف المقاومة لم تتوقإن :هنية يصل غزة بعد جولة عربية .3

إن من القاهرة، أن رئيس الحكومة في غزة اسماعيل هنية قال ، 11/1/2012الخليج، الشارقة، نشرت 
الفلسطيني الوحيد الستعادة المقدسات اإلسالمية، وعلى رأسها المسجد المقاومة هي خيار الشعب 

  ."نالجهاد خيارنا الستعادة المقدسات في فلسطي"األقصى، وإن 
 على هامش زيارته الحالية للقاهرة أن القدس تتعرض لمخاطر عديدة في ظل "الخليج"ـوأضاف هنية ل

، وال بد أن يبذل القادة العرب، ومن خلفهم القوى المرحلة الثورية التي تعيشها األمة العربية حالياً
السياسية العربية، قصارى جهدهم من أجل إعادة القضية الفلسطينية إلى واجهة االهتمامات العربية 

أحمد الطيب، أمس، إلى أن المقاومة لم تتوقف كما . وأشار هنية، الذي التقاه شيخ األزهر د. واإلسالمية
هي في مرحلة دراسة وتخطيط لتعود قوية كما كانت، ألن الفلسطينيين يدركون يتخيل الكثيرون، وإنما 

  .أن مقدساتهم لن تعود إال بالجهاد 
، أن محمد أبو شحمة غزة نقال عن مراسلها من 10/1/2012موقع فلسطين أون الين،  وذكرت

، عبر معبر رفح 2012-1-10والوفد الحكومي المرافق له إلى قطاع غزة مساء الثالثاء اسماعيل هنية 
جنوب بعد جولة شملت دول عربية وإسالمية بدأت بمصر وشملت السودان وتركيا وتونس، وانتهت 

  . باللقاء شيخ األزهر أحمد الطيب، ولفيف من علمائه في مقره بالقاهرة
وأكد هنية أن الجولة كانت ناجحة بكل المقاييس، ورسخت كسر الحصار السياسي الذي فرض على 

الفلسطينية المنتخبة وقطاع غزة وفلسطين، خصوصا أن األمة العربية تمر في دورة حضارية الحكومة 
جديدة سيكون خيرها ماثال أمام الفلسطينيين والعرب والمسلمين، إضافة إلى أننا ذهبنا وعدنا إلى أهل 

  . غزة بالخير الكثير
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ومته تلقت دعوات رسمية من وبين هنية خالل مؤتمر صحفي عقده فور وصوله على معبر رفح، أن حك
العديد من الدول العربية واإلسالمية لزيارتها،مشيرا أنه سيقوم بجولة جديدة لهذه الدولة، خصوصا بعد ما 

  . شاهدنها من تعاطف وحب كبير من ثوار الربيع العربي لفلسطيني وغزة
لتي زورنها، وتجلى ذلك إن القدس والمسجد األقصى كان حاضرا في قلوب جميع الدول ا" وقال هنية 

بختام الزيارة مع شيخ األزهر أحمد الطيب، من خالل اتفاقنا على عقد مؤتمر دولي يدعو له األزهر 
  ". الشريف من أجل الدفاع عن القدس ومواجهة السياسيات الخطيرة التي يتعرض لها

لسطين والقدس ا أن األمة مشروع نهضتها والقضية المركزية لها هي قضية فنراي"وأضاف هنية 
والمسجد األقصى وغزة التي في قلوب الماليين من أبناء األمة، ألنها عظيمة حين صبرت ووقفت في 

  ". وجه العدوان والحصار وأبدعت حكومتها وبرلمانها
وأوضح هنية أن كل الدول والشعوب وثوار الربيع العربي التي التفافهم خالل الجولة أكدوا له أن غزة 

  .  والشعب الفلسطيني هو بذر روح التمرد على الطغيانهي أول الغيث ،
وجدد هنية التمسك في تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية وإنهاء حالة االنقسام، مشددا بأنهم لن يعودوا إلى 
الوراء الن الوحدة هي خيار وطني وملتقى لكل الوطنين الشرفاء، مضيفًا أن ماحدث على معبر بيت 

الة عارضة سيتم تجاوزها خصوصا وأن كل األمة ترتقب الشعب الفلسطيني موحدا هي ح" إيرز" حانون
  .في مواجهة االحتالل

  
   ضرب كل جهود المصالحة بعرض الحائطإلىتسعى  حماس :الضميري .4

اللواء " المؤسسة األمنية"والناطق الرسمي باسم  " المفوض السياسي العام"أكد :  علي سمودي-رام اهللا 
 القيادة الفلسطينية تبذل كل جهد ممكن إلنهاء االنقسام وتجاوز كافة العقبات التي إن عدنان ضميري،

 التطورات إليهأمام تحقيق المصالحة الوطنية بانتظار ما ستؤول " حماس"يضعها بعض من قادة حركة 
در حركة  وكواأبناءفي دول المنطقة وانعكاسها عليها، عبر تصعيد ممارساتها اليومية كاستمرار اعتقال 

" فتح" حركة أبناء من أنهمفي القطاع واستدعائهم بشكل يومي واحتجازهم دون مبرر سوى " فتح"
 القطاع من االحتفال بانطالقة الثورة الفلسطينية ومالحقة كل من أبناءوموظفي السلطة الوطنية، ومنع 

  . يضيء شمعة بالمناسبةأويرفع راية 
 اليوم بالمفوضين السياسيين في المحافظات الفلسطينية ومفوضي  اللواء ضميري ،خالل لقائهأقوالجاءت 

 في المقر الرئيس للتوجيه السياسي لمناقشة خطة العمل السنوية واالطالع على األمنيةاذرع المؤسسة 
  . والدولياإلقليمي التطورات السياسية على الصعيد الداخلي وعلى الصعيدين آخر

  10/1/2012القدس، القدس، 
  

   نيابة عن الفلسطينيين من خالل لقاءات عماناألردن تسعى للتفاوض مع "إسرائيل": "لعربيالقدس ا" .5
 كشفت مصادر فلسطينية مطلعة على سير لقاءات عمان بين "القدس العربي ": وليد عوض-رام اهللا 

 سرائيلياإل الثالثاء بان المفاوض "القدس العربي" بحضور اللجنة الرباعية لـواإلسرائيليينالفلسطينيين 
  . نيابة عن الفلسطينييناألردن المفاوضات مع إجراءيحاول 

عن بالنيابة  دائرة المفاوضات إلى األردن يحاول جر اإلسرائيلي المصادر بأن الجانب وأوضحت
 تكون أن وضرورة 1967 الحديث عن حدود عام أن على أبيب تل إصرار من خالل ،الفلسطينيين
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 ، قبل ذلك العاماألراضيار مع السلطات التي كانت تسيطر على تلك مرجعية للمفاوضات يقتضي الحو
 الذي كان يحكم الضفة الغربية والقدس الشرقية قبل وقوعها تحت االحتالل األردن إلى إشارةوذلك في 
  .1967 في حزيران عام اإلسرائيلي
ن موقع الرعاية  ماألردن اتسحاق مولخو يسعى لنقل اإلسرائيلي المفاوض أن إلى المصادر وأشارت

 موقع المفاوض الذي يترتب عليه إلى في عمان واإلسرائيليينللمحادثات الجارية بين الفلسطينيين 
  . اتفاقيات قد تنتج عن تلك المحادثاتأية وسياسية بشأن أمنيةالتزامات 

  11/1/2012القدس العربي، لندن، 
  

  هنية خالل جولته       السلطة الفلسطينية تنفي الطلب من سفاراتها بعدم استقبال  .6
نفى المستشار األول في السفارة الفلسطينية والقنصل الفلسطيني العام بالقاهرة، بشير أبو حطب، : رام اهللا

ما نُشر من أن رئاسة السلطة الفلسطينية بعثت برسائل إلى السفارات في الدول التي زارها وسيزورها 
عدم استقباله والطلب من الدول بعدم استقباله أيضا بشكل رئيس الحكومة في غزة إسماعيل هنية تطالبهم ب

  .رسمي
إن إدعاء إحدى : "وقال أبو حطب، في تصريح نشرته وسائل اإلعالم الرسمية التابعة للسلطة الفلسطينية

أن السفارة الفلسطينية في القاهرة تلقت تعليمات من " حماس"اإلعالميين المدعومين من قبل حركة 
  ".قديم المساعدة للقيادي في الحركة إسماعيل هنية وعدم استقباله، محض افتراءالرئاسة بعدم ت

  10/1/2012قدس برس، 
  

   تتعرض له القدس من حمالت لتهجير السكان واالستيالء على األرضماقريع ُيحذر من خطورة  .7
 ،"أبو عالء"رئيس دائرة شؤون القدس احمد قريع وحذر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير : القدس

 عبر استمرار سلطات ،من خطورة الحملة التي تتعرض لها مدينة القدس أرضا وسكانا وتراثا ومقدسات
 ، التي تستهدف تهجير السكان واالستيالء على األرض،االحتالل لحربها الميدانية المستمرة في المدينة

 في المنطقة الجنوبية الشرقية إلحكام قبضتها التهويدية بتجريف مساحات واسعة من أراضي المواطنين
 على امتداد ، دونما660من بلدة العيسوية لصالح إقامة حدائق تلمودية في المنطقة بعد قرار مصادرة 

المنطقة الواقعة بين العيسوية وحي جبل الزيتون المجاور بإطالقها ثالثة مخططات تهويدية استيطانية 
  .دتستهدف سلوان وجنوب القدس المحتلة في آن واح

  11/1/2012األيام، رام اهللا، 
  

   التصعيد اإلعالمي بين فتح وحماسيدينانالزعنون وحواتمة  .8
بحث رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون، واألمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير : عمان

وار الوطني  الخطوات العملية لتنفيذ قرارات الحأمسفلسطين نايف حواتمة خالل لقائهما في عمان 
  .الشامل، وقرارات لجنة القيادة العليا في القاهرة لتطوير وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية

 الحالي للبت 15برئاسة الزعنون في )  فصيال13ً(كما بحثا عقد اجتماع للجنة ممثلي الفصائل الفلسطينية 
لشتات، والعمل على توحيد في الوطن وا% 100بقانون انتخابات المجلس الوطني بالتمثيل النسبي 
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الموقف الفلسطيني لمشروع قانون انتخابات المجلس التشريعي للسلطة الفلسطينية على أساس التمثيل 
  .النسبي الكامل

وأكدا رفضهما لتجدد االشتباكات اإلعالمية بين فتح وحماس، وكذلك اإلجراءات األحادية بمنع تنقل أبناء 
  . ورفض كل أشكال العدوان على الحريات واالعتقاالت السياسيةالشعب الفلسطيني بين الضفة وغزة،

  11/1/2012الدستور، عمان، 
  

  حماس وفتحبين توتر الإلنهاء  اتصاالت تجريالقاهرة : الجزيرة نت .9
جري األجهزة المصرية المعنية بملف المصالحة الوطنية الفلسطينية اتصاالت تُ: ضياء الكحلوت -غزة

، بعد التعثر الذي )فتح(والتحرير الوطني الفلسطيني ) حماس(ة اإلسالمية مكثفة مع حركتي المقاوم
  ).إيريز(أحدثته ما باتت تعرف بحادثة معبر بيت حانون 

ويؤكد مصدر مصري مطلع للجزيرة نت أن القاهرة أجرت اتصاالت على مستويين مع حماس وفتح 
مين الرئيس محمود عباس ورئيس المكتب لتطويق األحداث وتسارع تبادل االتهامات، بدءاً برأس التنظي

  .السياسي خالد مشعل
وأوضح المصدر أن االتصاالت المصرية أفضت إلى ضرورة وقف التصعيد اإلعالمي بين الحركتين 
وإنهاء كافة مظاهر التوتر، مؤكداً وجود تجاوب وإن لم يكن كما تريد مصر من طرفي االنقسام 

خاطر على المصالحة الفلسطينية إن عادت فتح وحماس إلى وحذر المصدر المصري من م .الفلسطيني
مربع التحريض اإلعالمي الذي بات ملموساً خالل اليومين األخيرين، مشيرا إلى رغبة حقيقية في تجاوز 

  .ما جرى
من جهته أكد القيادي بحركة حماس الدكتور إسماعيل رضوان أن االتصاالت والمساعي إلنهاء األزمة 

فض الخوض في تفاصيلها، مشيراً إلى أن سبب تصاعد األزمة تصعيد حركة فتح متواصلة، لكنه ر
  .لألمور في أعقاب ما جرى في معبر بيت حانون

وأوضح رضوان للجزيرة نت أن حماس تحرص على التهدئة وعدم تصعيد األمور، ملمحا إلى أن 
  .وعلى المصالحةالمصالحة ليست في خطر ألنها مصلحة للشعب الفلسطيني وحماس حريصة عليه 

من ناحيته، أكد النائب والقيادي في حركة فتح الدكتور فيصل أبو شهال وجود اتصاالت مصرية وعربية 
وداخلية بشكل متسارع وجدي إلنهاء التوتر الحالي، في أعقاب منع حماس قياديين بارزين في فتح 

  .والرئاسة الفلسطينية من دخول غزة
كة فتح شعرت أن ما جرى في معبر بيت حانون كان إهانة واضحة وقال أبو شهال للجزيرة نت إن حر

  .ولم يكن نتيجة خلل، معتبراً أن االعتذار الذي طالبت به فتح ليس شرطاً بل واجباً
  10/1/2012الجزيرة نت، 

  
   الالجئين الفلسطينيين في لبنانأوضاعمؤتمر لحماس حول  .10

: تغطية مؤتمرها الصحافي السنوي الثاني حول     دعت حركة حماس وسائل اإلعالم للمشاركة في        : بيروت
 الساعة الحاديـة    12/1/2012وذلك يوم الخميس القادم بتاريخ      ". أوضاع الالجئين الفلسطينيين في لبنان    "

  .عشرة صباحاً في العاصمة اللبنانية بيروت في فندق السفير
  9/1/2012موقع الجئ نت، 
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   المصالحة الوطنيةإلتمامكثفة جهود فلسطينية ومصرية م: الجبهة الديمقراطية .11

دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين كال من حركتي فتح وحماس الـى وقـف              :  سمير حمتو  -غزة
  .التراشق اإلعالمي وتهيئة األجواء المناسبة لتطبيق بنود المصالحة على األرض

ـ         اك جهود حثيثة تبـذل     ان هن " الدستور"وقال عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية صالح ناصر ل
 من اجل راب الصدع الذي نشا بين الطرفين في اعقاب عدم دخول             ،من قبل الفصائل والجانب المصري    

وفد حركة فتح الى قطاع غزة الجمعة الماضي وما تبعه من تراشـق إعالمـي يهـدد بنـسف جهـود                     
  .المصالحة

 11/1/2012الدستور، عمان، 
  

  ع وفد الجهاد من دخول أراضيهنأمل تراجع األردن عن من: نافذ عزام .12
أن يتراجع األردن عن قرره بمنع وفدها من دخول  أعربت حركة الجهاد اإلسالمي عن أملها في: غزة

  .أراضيه، للمشاركة في اجتماع لجنة تطوير منظمة التحرير الفلسطينية
ال توجد لنا أي "": قدس برس"وقال الشيخ نافذ عزام عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد اإلسالمي لـ 

مشاكل مع أي دولة عربية، ونحن نكرس جهدنا لقضيتنا وشعبنا ونحاول وباستمرار حشد المواقف من 
ورأى انه ال يوجد أي مبرر لمنع وفد حركة الجهاد اإلسالمي من ". اجل دعم نضال شعبنا وصموده

  .دخول األراضي األردنية
  11/1/2012قدس برس، 

  
  عن عدم السماح لوفد فتح دخول غزة عتذار لالحماسأبو العينين يدعو  .13

إلى " فتح"سلطان أبو العينين، إرسال وفد حركة " فتح"استبعد عضو اللجنة المركزية لحركة  :بيروت
قطاع غزة مرة ثانية، مؤكداً عدم وجود قرار حتى اللحظة من قبْل اللجنة المركزية والرئاسة في هذا 

إعتذاراً " حماس"لها وفد الحركة يهدد المصالحة الوطنية إن لم تقدم الشأن، وأكد أن الحادث الذي تعرض 
  .عما جرى

، أنه )10/1(اليوم الثالثاء " فتح"وأكد أبو العينين، في تصريحات صحفية أذاعها القسم اإلعالمي لحركة 
دون لن تكون إنتخابات بدون إنجاز مصالحة حقيقية وفعلية على األرض، ولن تكون هناك إنتخابات "

نحو اإلنتخابات بخطى ثابتة وثقة كبيرة خاصة بعد " فتح"، مؤكداً سير "وحدة جغرافية بين أجزاء الوطن
إن الرئيس أبو "قال أبو العينين  و.التجربة التي عاشتها وعاشها الشعب الفلسطيني عبر السنوات األخيرة

 لحجم التهديدات التي يتعرض لها الوحيد لإلنتخابات الرئاسية رغم إدراكنا" فتح"مازن هو مرشح حركة 
  ".والضغوطات الواقعة عليه

  10/1/2012قدس برس، 
   

   االحتالل شمال قطاع غزة بعبوات ناسفةآلياتالمقاومة تستهدف  .14
، عدد من العبوات الناسفة شمال قطاع )10/1(فجرت المقاومة الفلسطينية، مساء اليوم الثالثاء : غزة

الذراع العسكري للجبهة " كتائب أبو علي مصطفى" وقالت .سرائيليغزة، مستهدفة آليات للجيش اإل
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قدس "الشعبية، وكتائب المقاومة الوطنية، الذراع العسكري للجبهة الديمقراطية، في بيان مشترك، تلقت 
االحتالل بالعبوات  أن مقاتليهما تمكنوا مساء اليوم الثالثاء من استهداف آليات وجنود نسخة عنه،" برس
وأكد . شمال قطاع غزة" منطقة النصب التذكاري"، قرب السياج الفاصل شرق بلدة بيت حانون الناسفة

يأتي في إطار مواصلة المقاومة والرد الطبيعي على جرائم المحتلين بحق الشعب "البيان أن هذا العمل 
  ".الفلسطيني

  10/1/2012قدس برس، 
  

  لة إال بوحدتنا الوطنيةال نرى فلسطين بدون القدس عاصمة ولن نحقق الدو: زكي .15
أكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عباس زكي، أمس، أنه لن تكون هناك : محمد بالص-جنين

مفاوضات من أجل التفاوض مع الجانب اإلسرائيلي، وإنما ستكون في حال عودتها، من أجل تحقيق 
ة في حدود الرابع من حزيران أحالم الشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة على كامل أراضيه المحتل

  .1967عام 
وقال، إننا كفلسطينيين، ال نرى فلسطين بدون القدس عاصمة لها، ولن نحقق أحالم وتطلعات شعبنا 

وكان زكي،  ".ونكون على قدر تضحياته بإقامة دولتنا المستقلة، بدون وحدتنا الوطنية وشراكتنا السياسية
 الذكرى السابعة واألربعين النطالقة الثورة الفلسطينية يتحدث خالل مهرجان طالبي حاشد إلحياء

  .وحركة فتح
  11/1/2012األيام، رام اهللا، 

  
   تنظم مهرجاناً سياسياً في مخيم البداوي"فتح": بيروت .16

ـ        : الحياة الجديدة  -بيروت    لالنطالقة ويوم الـشهيد     47 اقامت حركة فتح مهرجانا سياسياً في الذكرى ال
  .في مخيم البداوي_ لد ابو عمار في مجمع الشهيد الخا

 قصي حسين امين سر الحزب التقدمي االشتراكي في الشمال كلمة الحزب ناقال تحيـات النائـب                 وألقى
رئيس الحزب وليد جنبالط الى حركة فتح وكل الشعب الفلسطيني مؤكداً اهمية الوحدة الوطنية الفلسطينية               

  .يفي هذه الظروف الصعبة لمواجهة المحتل الصهيون
عضو المكتب السياسي لجبهة التحرير الفلسطينية وعضو المجلس الوطني صالح اليوسف ان هناك             وقال  

جهوداً تبذل لترتيب البيت الفلسطيني في لبنان تسير بالشكل الصحيح وقطعت اشواطاً كبيرة ولم يبـق اال                 
  .جوار وحمايتهم سياسياً وأمنياًالقليل لتشكيل الهيئة القيادية الموحدة لتحصين امن واستقرار المخيمات وال

ننا سنبقى اوفياء لكل الـشعب الفلـسطيني        أ الحاج رفعت شناعة أمين سر قيادة اقليم فتح في لبنان            وقال
على ان نبقى على العهد والقسم حتى تحرير كامل التراب الوطني الفلسطيني واقامة دولتنـا               .. .وللشهداء

  .س الشريفالفسطينية الحرة المستقلة بعاصمتها القد
11/1/2012، الحياة الجديدة، رام اهللا  
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   حسن نية تجاه السلطة الفلسطينيةبادراتنتنياهو يدرس تقديم  .17
في وقت يدرس فيه رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو اتخـاذ بـادرات             :  كفاح زبون  - رام اهللا 

 لدفع الفلسطينيين إلى مواصلة المفاوضات      حسنة تجاه السلطة الفلسطينية إذعانا لضغوط أردنية وأميركية،       
اإلسرائيلية، بالعمل على نسف حل الدولتين عبر إحيـاء خطـط           » السالم اآلن «في عمان، اتهمته حركة     

  .استيطانية هدفها منع تواصل أطراف الدولة الفلسطينية المستقبلية
واليات المتحـدة ومبعـوث     اإلسرائيلية إن نتنياهو يدرس طلبا من األردن وال       » هآرتس«وقالت صحيفة   

الرباعية الدولية توني بلير، بتقديم تسهيالت للسلطة من أجل دفعها إلى مواصلة المفاوضات، ولكن بشرط               
  .أن يمتنع الرئيس الفلسطيني عن السعي لالعتراف بدولة فلسطينية في األمم المتحدة

 من نتنياهو ستشمل إطالق سراح      وبحسب مصادر في الرباعية وأخرى إسرائيلية، فإن البادرات المنتظرة        
أسرى فلسطينيين، وتوسيع صالحيات السلطة الفلسطينية إلى مناطق تحت السيطرة اإلسرائيلية في الضفة             

الهدف هو ربـط الـسلطة الفلـسطينية        «: وقال مسؤول إسرائيلي   .الغربية، واتخاذ تدابير أخرى ممكنة    
  .»بالمحادثات مقابل تقديم بعض السكاكر والحلوى

  11/1/2012، شرق األوسط، لندنال
 

   التفاق للتبادل الحر مع الهندالتوصلنتنياهو يأمل في  .18
اعلن رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين نتانياهو اليوم الثالثاء انه يأمل في التوصل التفاق للتبادل الحـر                

  .مع الهند خالل لقائه مع وزير الخارجية الهندي اس ام كريشنا
اتطلع لمناقشة كل انواع ومجاالت التعاون بيننا       "هو عن رئيس الوزراء االسرائيلي قوله       ونقل مكتب نتانيا  

بما في ذلك التوقيع على اتفاق للتجارة الحرة في المستقبل القريب لزيادة حجم التبـادل بيننـا والتعـاون                   
لتعاون ايضا فـي    وانشأت الهند واسرائيل عالقات قوية في المجال العسكري مع ا          ".االقتصادي بين بلدينا  

  .مجالي التكنولوجيا والزراعة
 11/1/2012، 48موقع عرب

  
  تبادل السجناء األمنيين بين الجانبينيتفقان على  الهندي هليبرمان ونظير .19

مساء أمس الثالثاء،   " اس ام كريشنا  " الهندي   ه، ونظير "أفيغدور ليبرمان "اتفق وزير الخارجية اإلسرائيلي     
  .السجناء األمنيين بين الجانبينعلى اتفاقية تقضي بتبادل 

اعتقلوا على خلفية متاجرتهم    " إسرائيليين"أن الحكومة الهندية تعتقل نحو ثالثة       " معاريف"وذكرت صحيفة   
على خلفية قضايا قتل وسـرقة      " إسرائيل"بالمخدرات، وفي المقابل تعتقل إسرائيل نحو عشرة سجناء في          

  .ء األمنيين خالل فترة ال تتجاوز العاموعنف، وبحسب االتفاق فسيتم تبادل السجنا
إلى تعزيز العالقات التجارية واألمنيـة والدبلوماسـية بـين          " إسرائيل"لـ" اس ام كريشنا  "وتهدف زيارة   

الجانبين، وبحث سبل عقد اتفاقية تبادل تجاري حر مع إسرائيل، باإلضافة إلى مناقشة موضوع التبـادل                
  .التجاري بين الهند وإيران

 11/1/2012، ا اون الينموقع عك
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  علويين سوريين في الجوالن  مستعدين الستقبال الجئيننكون يجب أن :سغانت .20

 أمس إنه يتوجـب علـى إسـرائيل         سقال رئيس األركان اإلسرائيلي الجنرال بيني غانت      :  لندن -القدس  
ـ            » االستعداد« رئيس بـشار   الستقبال الجئين علويين سوريين في هضبة الجوالن في حال سقوط نظام ال

  .األسد
سـقوط  «للجنة   ونقل متحدث باسم لجنة العالقات الخارجية والدفاع في الكنيست اإلسرائيلي قول غانتس           

وهذه هي المرة    .»األسد سيقوض الطائفة العلوية، ويجب أن نكون مستعدين الستقبال الجئين في الجوالن           
ب األقلية العلوية التي ينتمي إليها الـرئيس        األولى التي يثير فيها مسؤول إسرائيلي كبير احتمال أن تهر         

 وأضاف غانتس . السوري بشار األسد من انتقام الطوائف األخرى في حال سقوط النظام السوري الحالي            
الذي يضم  » ال يستطيع األسد مواصلة االحتفاظ بالسلطة وسيسبب سقوطه تصدعات في المحور المتشدد           «

من المحتمل على المدى القصير أن تـؤدي        «وتابع  .  اللبناني إيران وحركة حماس الفلسطينية وحزب اهللا     
  .»األحداث في سوريا إلى دفع السوريين إلى القيام بأعمال ضدنا

. كما حذر باراك من أن سقوط عائلة األسد سيكون له أثر على هضبة الجوالن التـي تحتلهـا إسـرائيل                   
، مشددا علـى التـأثير      »لمحور المتشدد ضربة قاسية ل  «ورأى باراك أيضا أن سقوط نظام األسد سيشكل         

   .المتوقع لسقوط النظام السوري على طهران
خاصة ) بسبب عدم االستقرار  (انتقال األسلحة من سوريا إلى لبنان       «أيضا عن خوفه من      وأعرب غانتس 

  .»يجب علينا مراقبة التطورات في هذا الموضوع بدقة«، مضيفا »الصواريخ المضادة للطائرات
  11/1/2012، سط، لندنالشرق األو

 
   سفيرا لها لدى جنوب السودان"حاييم كورين "موسادالالخارجية اإلسرائيلية تعين رجل  .21

اختارت وزارة الخارجية اإلسرائيلية حاييم كورين ليكون أول سفير لتل أبيب لدى دولـة جنـوب                : لندن
ل بالمور قوله إن كورين الـذي       ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المتحدث باسم الوزارة يغا        . السودان

يتحدث العربية ويتقن عدة لهجات سودانية سيكون سفيرا غير مقيم لدى جنوب السودان وسيكون مقـره                
  .في القدس المحتلة

ويأتي تعيين كورين في هذا المنصب بعد أسابيع قليلة من الزيارة التي قام بها رئيس جنوب السودان سلفا                  
  .لها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والرئيس شيمعون بيريسكير إلى إسرائيل والتقى خال

اإلسرائيلية أن وزارة الخارجية التركمانية كانت أبلغت الحكومة اإلسرائيلية،         » هآرتس«وذكرت صحيفة   
أنها لن تقبل أوراق اعتماد المواطن اإلسرائيلي حاييم كورين، الذي سمته الحكومة اإلسرائيلية سفيرا لها               

  .»)موساد(عميل لالستخبارات الخارجية اإلسرائيلية  «ألنه. ستان وللمرة الثانيةلدى تركمان
وتذكر الصحيفة، أن تل أبيب حاولت عبثا مرات عديدة التأثير على الحكومة التركمانية الستقبال كورين،               

سـفيرا  نريد أن ترسلوا إلينـا      «: وأضافت أن مسؤوال تركمانيا رفيع المستوى قال لمسؤولين إسرائيليين        
 .»يتعامل في العالقات الثنائية، وليس جاسوسا لجمع معلومات عن إيران

  11/1/2012، الشرق األوسط، لندن
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   مليار دوالر1.2 تامار االسرائيلية توقع صفقتين للغاز بقيمة تطويرمجموعة ": إسرائيل" .22
لة سواحل اسـرائيل يـوم      قالت مجموعة تقوم بتطوير حقل تامار البحري في البحر المتوسط قبا          : القدس

 16 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا لمـدة           0.33الثالثاء انها وقعت صفقات لبيع ما يصل الى         
  .عاما لتشغيل محطتين لتوليد الكهرباء

وقال شركاء في تامار في بيان الى بورصة تل أبيب ان ايرادات العقود الموقعة مـع رامـات نيجيـف                    
 . مليار دوالر بناء على تقديرات السعار الغاز خالل الفترة         1.2تصل الى نحو    انرجي وأشدود انرجي س   

  .2014ويتوقع الشركاء بدء امداد رامات نيجيف انرجي وأشدود انرجي بالغاز في النصف الثاني من 
 مليار متر مكعب من الغـاز       1.38وتوصل الشركاء في تامار أمس االثنين الى اتفاق لبيع ما يصل الى             

 عاما لداليا باور ومن المتوقع أن تبلغ ايرادات الـصفقة نحـو خمـسة               17 سنويا لما يصل الى      الطبيعي
  .مليارات دوالر

ووافقت شركة الكهرباء االسرائيلية الحكومية في الشهر الماضي على شراء غاز طبيعي بقيمـة ثمانيـة                
ثالثة مليارات متر مكعب    وتتضمن هذه الصفقة بيع ما يصل الى        . مليارات دوالر من الشركاء في تامار     

  .2013 عاما اعتبارا من منتصف 15من الغاز سنويا لمدة 
وتقوم مجموعة بقيادة نوبل انرجي ومقرها تكساس بالواليات المتحدة بتطوير حقل تامار الذي يحوز نحو               

من وهناك حقل اخر على مقربة وهو ليفيتان الذي يحوز كميات أكبر            .  تريليون قدم مكعبة من الغاز     9.1
  .2017الغاز ومن المتوقع أن يبدأ االنتاج في عام 

قال وزير الطاقة االسرائيلي عوزي النداو ان اسرائيل ستسمح لشركات بتصدير الغاز الطبيعـي مـن                و
حقول مكتشفة حديثا في شرق البحر المتوسط لكن بعد أن توفر ما يلبي احتياجاتها الداخلية مـن الطاقـة                   

  .لبضعة عقود على األقل
لدي رغبة في أن نخزن من الغاز قدر ما نستطيع لسد حاجة اسرائيل لكـن هنـاك مزايـا                   "ال النداو   وق

  ."اقتصادية وجيوسياسية للتصدير
 11/1/2012، وكالة رويترز لألنباء

 
   يظهران غالبية مطلقة لليمين في الكنيست اإلسرائيلياستطالعان": معاريف"و "يديعوت" .23

 استطالعان للرأي نشرا أمس في إسرائيل، أن اليمين المتطرف الذي           أظهر:  برهوم جرايسي  -الناصرة  
يقود االئتالف الحاكم حاليا ستتعزز قوته في أي انتخابات مقبلة، وأن األسماء التي ظهرت فـي اآلونـة                  
  .األخيرة كمبادرة لتشكيل أحزاب جديدة ستقاسم الوسط واليسار الصهيوني مقاعده، ولن يتأثر اليمين كليا

، أن حزب الليكود الحـاكم بزعامـة بنيـامين          "معاريف"و" يديعوت أحرونوت "استطالعا صحيفتي   وبين  
 مقعدا فـي الكنيـست، إذ       120 مقعدا من أصل     27نتنياهو سيحافظ على قوته البرلمانية، التي هي اليوم         

  .مقعدا إضافيا" يديعوت أحرونوت"فإنه سيحافظ على هذا العدد، فيما منحته " معاريف"حسب 
المعارض، بزعامة تسيبي ليفني، سيتلقى ضربة قاصمة،       " كديما"ا توافق االستطالعان على أن حزب       كم

 28سيهبط مـن    " كديما"فإن  " يديعوت أحرونوت "جراء المنافسات الجديدة التي أعلن عنها للتو، وحسب         
ن سيخسر المكانة    مقعدا، وفي الحالتي   15فقالت إن الحزب سيهبط إلى      " معاريف" مقعدا، أما    13مقعدا إلى   

بزعامـة أفيغـدور   " يـسرائيل بيتينـو  "األولى وحتى الثانية من بين الكتل البرلمانية، تارة لصالح حزب  
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بزعامة النائبـة   " العمل" مقعدا، وتارة أخرى لصالح حزب       15ليبرمان، الذي سيحافظ تقريبا على قوته،       
  .شيلي يحيموفيتش

لى قوته البرلمانية قبل االنشقاق الذي بادر له قبل نحـو           سيعود إ " العمل"وحسب االستطالعان فإن حزب     
يـديعوت  " مقعـدا، حـسب      13عام، رئيس الحزب السابق ووزير الحرب إيهود باراك، ليحصل علـى            

فإنه سيختفي عن الساحة    " هعتسمؤوت"، أما حزب إيهود باراك      "معاريف" مقعدا حسب    18، و "أحرونوت
  .السياسية

" شـاس "مقاعد، فقد رأى االستطالعان أن الكتلتـين الـدينيتين األصـوليتين،            أما بالنسبة لتوزيع باقي ال    
 مقعدا معا، وفي حال شكّل الوزير األسبق آرييـه          17ستحافظان على عدد مقاعدهما،     " يهدوت هتوراة "و

درعي حزبا جديدا، فإنه سيتقاسم المقاعد معهما، ولكن في المحصلة ستبقى النتيجة واحدة، والحال ذاتـه                
ي عصابات المستوطنين إذ ستحافظان هما أيضا على المقاعد السبعة التي بحوزتيهما، وأيضا كتلـة               لكتلت

ويشير االستطالعان إلى أن قـوة       . مقاعد، وقد تزيد بمقعد آخر     3اليسارية الصهيونية التي لها     " ميرتس"
  .ة مقعدا، مجتمع11 ستحافظ على حالها في حدود 48الكتل الثالث التي تمثل فلسطينيي 

سيفقد بعضا من مقاعده، وثانيا وهو األمر األبـرز، أن اليمـين   " كديما" أثبت االستطالعان أن حزب   وقد
المتطرف الحاكم اليوم، سيحتفظ باألغلبية المطلقة في أي انتخابات مقبلة، فيما ستحافظ الحلبة الـسياسية               

لة برلمانية تسيطر على أكثر من ثلث        عاما، وغياب كت   16اإلسرائيلية على حالة التشرذم القائمة فيها منذ        
  .المقاعد كما كان سابقا

واالنطباع األقوى في الساحة اإلسرائيلية، هو أنه على الرغم من كثرة الحديث عن االنتخابات البرلمانية،               
، إال إذا طـرأت أزمـة       2013إال أنها على األغلب ستجري في موعدها القانوني، أي في خريف العام             

 غير منظورة حاليا، وبذلك تكون حكومة نتنياهو، أول حكومة تتمم واليتها القانونية منـذ               سياسية داخلية، 
  .1988العام 

  11/1/2012، الغد، عمان
 

   تسمح بقتل الجندي األسير مع المجموعة اآلسرةاسرائيلية تعليمات ":يديعوت" .24
ئيلي تلقـى تعليمـات     كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت امس أن سالح البحرية اإلسـرا         : القدس المحتلة 
لمواجهة حاالت أسر جنود في عرض البحر، علما أن األوامـر وفـق إجـراء               " حنيبعال"لتطبيق إجراء   

حنيبعال تقضي بإطالق النار على المجموعة االسرة حتى لو أدى ذلك إلى مقتل الجندي مع المجموعـة                 
ت مباشرة إلى سالح البحرية     أصدر تعليما " بيني غانتس "وأوضحت الصحيفة أن رئيس األركان      . اآلسرة

  .بتطبيق اإلجراء في سالح البحرية أيضا بعدما كانت هذه التعليمات تقتصر على األذرع البرية
 11/1/2012الدستور، عمان، 

 
   بطريق غير شرعي باعتقالهم الجل غير مسمىالمهاجرين تهدد ":إسرائيل" .25

ق غير شرعي باعتقالهم لفترات غير محـددة  هددت إسرائيل المهاجرين بطري  :  ألين فيشر ايالن   -القدس  
يوم الثالثاء في اطار تشديد قانون لوقف العدد المتزايد من االشخاص الذين يعبرون حدودها مـع شـبه                  

  .جزيرة سيناء المصرية
 يوما انتقادات حـادة مـن جماعـات         60واجتذب هذا االجراء الذي رفع الفترة القصوى لالحتجاز من          

  .سيضر بالالجئين الفارين من صراع" غير اخالقي"ذين قالوا انه قرار الالجئين والنشطاء ال
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ووافق البرلمان االسرائيلي على التعديل في الجلسة التي عقدت في الليلة السابقة والتي قال النائب أمنون                
يهدف الى معالجة مسألة التسلل على الحدود الجنوبية والتي يعتبرهـا           "كوهين من حزب شاس الديني انه       

  ."ثيرون بالءك
وينص التعديل على انه يجوز السرائيل االن ان تعتقل أي شخص يعبر الحدود بطريقة غير مـشروعة                 

  ".الجل غير مسمى
هؤالء ليسوا مهاجرين وانما اشخاص يسعون لتحـسين        "وقال ماتاي فيلناي الوزير بالحكومة االسرائيلية       

التـي يبلـغ    " خطر حقيقي على دولة اسرائيل    "ووصف المهاجرين بأنهم    " مستويات معيشتهم على حسابنا   
  . مليون نسمة7.5تعداد سكانها 

 11/1/2011، وكالة رويترز لألنباء
 

  "إسرائيل" احتجاجاتهم على التمييز العنصري ضدهم في يصعدوناليهود األثيوبيين  .26
ليوم لبحث ظـاهرة    البرلمانية، لعقد جلسة استثنائية ا    " االستيعاب والهجرة "دعت لجنة   ): فلسطين(الناصرة  

  .التمييز العنصري ضد اإلسرائيليين المنحدرين من أصول أثيوبية، على خلفية لون بشرتهم السمراء
، فـي الـساحة     )10/1(وكان اآلالف من المستوطنين اليهود األثيوبيين قد تظاهروا مساء أمس الثالثاء            

لمنتهجة بحقهم بسبب لـون بـشرتهم       منددين بسياسة التفرقة العنصرية ا    " كريات مالخي "المركزية داخل   
السمراء، بالتزامن مع وقوع عدة أعمال عنف ضد الجالية األثيوبية في الدولة العبرية، تحـت شـعارات                 

ويستدل من استطالع للـرأي أجرتـه إحـدى المؤسـسات االجتماعيـة             ". دفع الثمن "عنصرية أبرزها   
ح بحق أبنائها في مختلف المجاالت، حيث أظهرت        اإلسرائيلية، أن الجالية األثيوبية تعاني من تمييز واض       

 يرفـضون توظيـف     48 في المائة من أرباب العمل داخـل أراضـي           53نتائج االستطالع أن حوالي     
  .األثيوبيين للعمل لديهم

 11/1/2012قدس برس، 
  

  2011عام في  "إسرائيل"إلى " متسلل" ألف 45: إحصائية إسرائيلية .27
 المنصرم شهد خمسا وأربعين ألـف  2011ية إسرائيلية رسمية أن عام   أفادت إحصائ : )فلسطين(الناصرة  

غير شرعية داخل حدود الدولة العبرية، ليرتفع عدد غير اليهود فيها إلى ما يزيد عن ربـع                 " تسلل"حالة  
  .مليون شخصا

يـست  ، عن قسم األبحاث والمعلومات التـابع للكن       )10/1(فقد نقلت مصادر عبرية رسمية اليوم الثالثاء        
 2011 ألف أجنبي كانوا يقيمون في إسرائيل مـع نهايـة عـام              260قرابة  "اإلسرائيلي، أن   ) البرلمان(

  ".الماضي
   ألفًا من األجانب المقيمين دخلوا إلى إسرائيل بشكل قانوني كعمال أجانب، بينما دخـل               89"وأضافت أن 

  ".تأشيرات دخولهم ألفًا بموجب تأشيرات سياحية، ولم يغادروا رغم انتهاء مفعول 95
ونوه قسم األبحاث بالكنيست إلى أن قرابة ثالثين ألفًا من هؤالء األجانب هم فلسطينيون يحملون تصاريح                

  . ألفًا منهم متسللون غير شرعيون وباحثون عن عمل45عمل في الدولة العبرية، بينما يعتبر 
 11/1/2012قدس برس، 
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  2011مصر عام الى " إسرائيل"ادرات صفي حجم % 45 بنسبة انخفاض ":معاريف" .28
 إلى  "إسرائيل "أظهرت دراسة للغرفة التجارية والصناعية في حيفا أن كمية الصادرات التي تم تصديرها            

  .م2010مقارنة مع عام % 45م بنسبة 2011جمهورية مصر العربية  قد انخفض في عام 
 التجاريـة األجنبيـة فـي الغرفـة         مسئول إصدار الوثائق  " غابي هوكويزد "ونقلت صحيفة معاريف عن     

% 63إن الصادرات إلى األردن أيضاً شهدت انخفاضا كبيراً بنـسبة           "التجارية والصناعية في حيفا قوله      
 .م2010 كانت زيادة في الصادرات إليها مقارنة بعـام    2011إال أن في عام     " م2011 -م2007من عام   
 العام الماضي وجـدوا زيـادة فـي الـصعوبات           إلى أن المصدريين إلى تركيا خالل     " هوكويزد"وأشار  

  .البيروقراطية ومتطلبات مختلفة للتوقيعات والموافقات التي كانت غير موجودة وال حاجة لها من قبل
في العامين  % 100من جانبها أوضحت الغرفة التجارية أن الصادرات إلى روسيا و أوكرانيا بلغت نسبة              

  .دان المجاورةالماضيين بالرغم من انخفاضها مع البل
ـ     2009مقارنة مع عام    % 41ويشار إلى أن انخفاض الصادرات إلى مصر بنسبة           5م إضافة إلـى الـ

إلى 2007في الصادرات إلى مصر في الفترة من عام         % 82سنوات الماضية يظهر انخفاضاً أيضاً بنسبة       
  . م2011عام 

 11/1/2012، موقع عكا اون الين
  

  جديدة في الضفة ة استيطانية وحد213عطاءات لبناء : "هآرتس" .29
العبرية، اليوم األربعاء، ان الحكومة اإلسرائيلية تواصل منح دعمها ' هارتس' كشفت صحيفة :القدس

  .لشراء وحدات استيطانية في المستوطنات المقامة في الضفة الغربية
حدة بعدم منح اي  جاء ذلك بالرغم من الوعود التي قطعتها الحكومة اإلسرائيلية سابقا للواليات المت

  . حوافز مالية قد تشجع السكن في المستوطنات
 وحدة استيطانية  في 213وأوضحت الصحيفة، ان وزارة اإلسكان اإلسرائيلية، طرحت عطاء لبناء 

وأكد مكتب نتنياهو على ان عطاءات من هذا القبيل تطرح في  .بأسعار رخيصة' افرات'مستوطنة 
  .يةمستوطنات عديدة في الضفة الغرب

  11/1/2012، وكالة سما اإلخبارية
  

  وسط القدس القامة حدائق تلمودية العيسوية بلدة  فييراضأجرف االحتالل ي .30
شرعت جرافات وآليات تابعة لسلطات االحتالل اإلسرائيلي، بتجريف مساحات : جمال جمال -القدس 

وية وسط القدس المحتلة لصالح واسعة من أراضي المواطنين في المنطقة الجنوبية الشرقية من بلدة العيس
بدأ أهالي العيسوية بالتجمهر والتجمع .إقامة حدائق تلمودية في المنطقة بعد قرار مصادرة هذه األراضي

في المكان وسط تعزيزات عسكرية، والوضع مرشح للتصعيد في المنطقة في ظل التوتر الشديد وأجواء 
  الغضب واالستياء العام بين األهالي

11/1/2012، انالدستور، عم  
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   مسكنا قرب الخليل ويصادر خياما للبدو الفلسطينيين11االحتالل يهدم  .31
 مسكنا ومنشأة 11سلمت سلطات االحتالل اإلسرائيلي، أمس، إخطارات بهدم :  يوسف الشايب–رام اهللا 

  .في خلة الدار شمال يطا بمحافظة الخليل
تيطان في جنوب الخليل راتب الجبور، في تصريحات وقال منسق اللجان الشعبية لمقاومة الجدار واالس

، داهمت خلة الدار، "التنظيم"و" اإلدارة المدنية"صحفية، إن قوات االحتالل اإلسرائيلي، يرافقها ضابط من 
  .وسلموا المواطنين إخطارات بهدم مساكنهم ومنشآتهم

 معدة للتوزيع في  خيمة وبركسا كانت125من جهة أخرى صادرت سلطات االحتالل صباح أمس، و
منطقتي الكسارات على الطريق الرابط بين أريحا ورام اهللا، وكذلك في منطقة الخان األحمر الواقعة على 

  .الطريق الرابط بين أريحا والقدس
  11/1/2012، الغد، عمان

  
  2011 على المقدسات خالل سبعون اعتداًء إسرائيلياً": األقصىمؤسسة " .32

 للوقف والتراث في تقرير سنوي، صدر أمس الثالثاء، نحو سبعين رصدت مؤسسة األقصى: القدس
اعتداء إسرائيلياً على المقدسات في الداخل الفلسطيني والقدس والضفة الغربية المحتلة، من أبرزها 

 قبر من مقبرة مأمن اهللا في القدس، يضاف اليها أعمال تدنيس 120إحراق ثمانية مساجد وجرف 
  .ات المسيئة للعرب والمسلمين على عدة مساجدوتخريب ككتابة الشعار

ويتضمن التقرير رصد االعتداءات على تنوعها، من إحراق مساجد، أو محاولة إحراقها، أو اقتحامات 
  .لها أو إغالقها، أو قرارات قضائية بهدمها أو إغالقها، وغيرها

ر اعتداءاتها على وذكرت مؤسسة األقصى أن المؤسسة اإلسرائيلية وأذرعها، صعدت بشكل كبي
المقدسات، وشارك فيها أذرع المؤسسة اإلسرائيلية، كالمكاتب الحكومية، والجهاز القضائي، وقوات 

  .االحتالل، والمستوطنون وغيرهم
، في حين طالبت "إن المؤسسة اإلسرائيلية هي التي تتحمل مسؤولية هذه االعتداءات واالنتهاكات"وقالت 

بية والفلسطينية المعنية، بتحرك أوسع وأشمل من أجل حماية هذه المقدسات كل الجهات اإلسالمية والعر
  .والتصدي للجرائم اإلسرائيلية

وأشارت المؤسسة أن تقريرها ال يشمل االعتداءات على المسجد األقصى، والذي ستفرده بتقرير خاص 
  .سيصدر في األيام القليلة المقبلة

، إحراق ثمانية مساجد، ومحاولة 2011صدت خالل العام وبينت مؤسسة األقصى في تقريرها، أنها ر
إحراق آخر، وثالثة عمليات هدم للمساجد، وثالثة عشر تدنيساً للمساجد، وثالثة اعتداءات على المقدسات 
المسيحية، وتسعة اعتداءات مختلفة على المقابر، من أبرزها االعتداءات المتكررة على مقبرة مأمن اهللا 

وأرفقت المؤسسة في تقريرها جدوالً ملخصاً لمجمل االعتداءات، ستلحقه . ية في القدساإلسالمية التاريخ
  .بتقرير مفصل

  11/1/2012، السبيل، عمان
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  قوات االحتالل تنفذ توغلين شمال وجنوب غزة .33
نفذت قوات مدرعة من الجيش اإلسرائيلي يوم أمس عمليات توغل برية شمال : غزة ـ أشرف الهور

وقال شهود عيان ان آليات مدرعة لجيش . زة، قامت خاللها بتجريف أراض فلسطينيةوجنوب قطاع غ
االحتالل اإلسرائيلي مدعومة بعدة جرافات، توغلت صبيحة يوم أمس في منطقتين حدوديتين األولى 

وشهدت عملية التوغل قيام  .شرق مدينة رفح جنوب القطاع، والثانية شرق مخيم جباليا في شمال غزة
ت بأعمال تمشيط واسعة في المناطق الفلسطينية، إضافة إلى قيام الجرافات بتجريف مساحات من الدبابا

  .األراضي الزراعية
ودارت خالل عملية التوغل جنوب قطاع غزة اشتباكات بين نشطاء من المقاومة الفلسطينية وقوات 

م تسفرا عن وقوع إصابات في االحتالل، حيث أطلقت المقاومة عدة قذائف هاون، لكن أيا من العمليتين ل
  .صفوف السكان

  11/1/2012، القدس العربي، لندن
  

  2005ضد المستوطنين منذ  شكوى قدمها الفلسطينيون 642: اإلسرائيلية" يش دين"منظمة  .34
 شكوى قدمها 642االسرائيلية المناهضة لالستيطان ) حق(' يش دين'وثقت منظمة : اريحا ـ ا ف ب

 بالمئة من هذه الملفات اغلق 91وتفيد سجالت المنظمة ان . 2005نين منذ الفلسطينيون ضد المستوط
  .وكان التبرير عدم وجود ادلة او ان الجاني غير معروف

ذكر ناشط فلسطيني ان الجيش االسرائيلي منع الثالثاء نحو خمسين سيارة رفعت  من جهة أخرى و
جاجية ضد اعتداءات المستوطنين على االعالم الفلسطينية من االنطالق من اريحا في تظاهرة احت

  .الفلسطينين في الضفة الغربية، واعتقل ثالثة ناشطين فلسطينيين بينهم امرأة
  11/1/2012، القدس العربي، لندن

  
  الحركة الوطنية األسيرةوتعزل قيادياً من  قوات إسرائيلية تقتحم سجن نفحة ":جمعية واعد" .35

سجن نفحة بشكل عنيف، وعزلت األسير رأفت ناصيف أحد قادة اقتحمت قوة إسرائيلية أحد أقسام : غزة
  .ورموز الحركة الوطنية األسيرة

وأدانت جمعية واعد لألسرى والمحررين العملية الهمجية، وقالت إن قوات السجون ال تترك وسيلة إال 
تفوقه على وتحاول من خاللها العمل على تفتيت جسم الحركة الوطنية األسيرة الذي أثبت قوة إرادته و

  .آلة القمع اإلسرائيلية بحق األسرى
وأكدت واعد في بيان لها أمس الثالثاء أن سياسة العزل االنفرادي بحق األسرى تعد من أخطر السياسات 

  .المتبعة من قبل قوات السجون، محذرة في الوقت ذاته من استمرار مثل هكذا سياسات
  11/1/2012، السبيل، عمان

  
      البلدات العربية في الداخل الفلسطيني مالذ للمهاجرين األفارقة  .36

أضحت البلدات العربية في الداخل الفلسطيني مالذا آمنا للمهاجرين : محمد محسن وتد -أم الفحم 
األفارقة بعد أن ضاقت البلدات اليهودية ببعضهم، واتساع دائرة التضييق عليهم من قبل الحكومة 

  . ألفا80تتطلع لتجميعهم في مراكز، تمهيدا إلبعادهم بعد أن فاق عددهم اإلسرائيلية التي 
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 فقد استقبلت البلدات العربية المهاجرين السودانيين بحفاوة ليعملوا في مجاالت النظافة والمقاهي 
  . دوالر1500، حيث يصل معدل األجر الشهري للعامل نحو "األعمال السوداء"والمطاعم والزراعة و

ا المناخ لم يمنع غالبيتهم من القلق من شبح الطرد اإلسرائيلي، األمر الذي يدفع بهؤالء  بيد أن هذ
المهاجرين ليشكوا في الغرباء، ويحاولوا قدر اإلمكان االبتعاد عن األنظار خشية أن تطالهم إجراءات 

  .اإلبعاد
  10/1/2012،  موقع الجزيرة نت، الدوحة

  
  ملغمة لتوريطهم فلسطينيين في تفخيخ سيارةالشرطة العراقية تتهم ال: "الجئ نت" .37

من مصادر موثوقة في مجمع البلديات » الجئ نت«علمت شبكة أخبار الالجئين الفلسطينيين في لبنان 
لالجئين الفلسطينيين في بغداد، أن ما ادعته الشرطة العراقية عن تورط فلسطينيين في تفخيخ سيارة، 

داً منه التوريط، الذي انتشر في اآلونة األخيرة على أكثر من عارٍ من الصحة، وأن ما جرى كان مقصو
وكانت قد أعلنت الشرطة العراقية إبطالها سيارة ملغمة كانت معدة للتفجير والعثور  .صعيد في العراق

وقال آمر اللواء األول شرطة اتحادية العميد علي . على كمية كبيرة من األسلحة والعتاد شرق بغداد
ة من استخبارات اللواء األول في الشرطة دهمت شقق الفلسطينيين بمنطقة البلديات، إن قو«العسكري 

 كيلو غراماً من 20شرق بغداد، وأسفرت عملية الدهم عن ضبط سيارة ملغمة معدة للتفجير تحوي على 
  .»شديدتي االنفجار، وقد تم إبطال مفعول السيارة دون خسائر» سي فور«و» تي أن تي«مادة 

حيث إن التفاصيل . هي بخالف ذلك تماماً» الجئ نت«معلومات التي حصلت عليها شبكة غير أن ال
اكتشاف السيارة «شبوهة حصلت قبل متلفت إلى أن هناك محاولة للتوريط، واضحة المعالم، وتحركات 

  .»!الملغومة
اعدوهم على سكان مجمع البلديات ناشدوا كل الشرفاء واألحرار والمنظمات الحقوقية والمدنية بأن يس

  .الخروج من العراق ويطلبون أن يرتفع الصوت في المؤسسات الحقوقية في أوروبا
  10/1/2012، موقع الجئ نت

  
 ملك األردن يؤكد أهمية تهيئة األجواء المالئمة إلطالق مفاوضات السالم .38

اس أمس الثالثاء   أكد الملك عبد اهللا الثاني خالل مباحثاته مع الرئيس الفلسطيني محمود عب           :  بترا –عمان  
أهمية تهيئة األجواء المالئمة إلطالق مفاوضات تبحث جميع قضايا الوضع النهائي التي تؤدي في النهاية               

.  وعاصمتها القدس الـشرقية    1967إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة والقابلة للحياة على خطوط عام           
رائيليين في عمان األسـبوع الماضـي تـشكل         واعتبر أن اللقاءات التي جمعت مسؤولين فلسطينيين وإس       

خطوة للبناء عليها واتباعها باجتماعات أخرى بهـدف تجـاوز العقبـات التـي تحـول دون اسـتنئاف                 
 .المفاوضات المباشرة استنادا الى حل الدولتين

وعبر جاللته والرئيس عباس عن حرصهما على إدامة التنسيق والتشاور إزاء مختلف الموضوعات التي              
  .الجانبينتهم 

وأكـد  .  الثاني أمس مبعوث اللجنة الرباعية الدولية للشرق األوسط توني بليـر           عبد اهللا كما استقبل الملك    
ضرورة العمل على تكثيف جهود المجتمع الدولي لدعم جهود السالم ومـساعدة الجـانبين الفلـسطيني                
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ئمة تعالج جميع قضايا الوضـع      واإلسرائيلي للعودة إلى المفاوضات بهدف التوصل إلى تسوية عادلة ودا         
  .1967وصوال الى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام , النهائي

11/1/2012العرب اليوم،   
  

   كأفرادسيسمح لمسؤولي حماس بالعودة : "تايم" لمجلة األردنيةرئيس الحكومة  .39
لخصاونة قوله ان ستـسمح بعـودة        عون ا  األردنيةاالمريكية عن رئيس الحكومة     ' تايم'نقلت مجلة   : لندن

 ولن يسمح لهم بممارسة نشاطاتهم من       أردنيين مواطنين   أو أفرادامسؤولي حماس مع عائالتهم باعتبارهم      
 جهة، بل يجب    أية او   إسرائيل جهاد ضد    إلعالن' وتكون نقطة انطالق     األردنخالل مكاتب يفتحونها في     

  .'كأفرادالسماح بعودتهم 
طردهم من البالد كان مخالفا للدستور، وكانت خطوة غير صحيحة مـن هـذه              كنت اعتقد ان    'واضاف  

  .'الناحية، وقد كان يجب البحث عن بدائل اخرى بدال من طردهم
واضاف الخصاونة ان الحكومة قد تتوصل الى طرق يمكن من خاللها لمسؤولي حماس وعائالتهم وليس               

  .'ء منظمة اخرى هناال نريدهم ان يقوموا بانشا'، وقال ' مكاتب لهمإقامة
لعودة متعلق بخيارها المسلح مقارنة مع الـسلطة التـي تـؤمن            باقادة حماس   ل والن سبب عدم السماح     

بالمفاوضات، اال ان مسؤول المكتب السياسي، خالد مشعل ابدى في االسابيع الماضية ان حركته ستتبنى               
 لمسؤولي حماس العودة في االردن بعد       يةاألردنفي سماح السلطات    ' تايم'ورأت   .خيار المقاومة الشعبية  

  .  في المنطقةاألمريكي اشارة الى تراجع التأثير 1999طردهم منها عام 
11/1/2012، القدس العربي، لندن  

  
  مفاوضاتللعودة ال لدعم هتكثيف جهود إلى  المجتمع الدولي األردني يدعووزير الخارجية .40

مبعوث اللجنة الرباعية الدولية للشرق     لقائه   أمس خالل    وزير الخارجية ناصر جودة   أكد  : )بترا( - عمان
األوسط توني بلير ضرورة العمل على تكثيف جهود المجتمع الدولي لـدعم جهـود الـسالم ومـساعدة                  
الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي للعودة إلى المفاوضات بهدف التوصل إلى تسوية عادلة ودائمـة تعـالج               

صوال الى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة علـى خطـوط الرابـع مـن              جميع قضايا الوضع النهائي، و    
 لكون ذلك ال يمثل فقط مصلحة لألطراف المعنية مباشرة والعالم أجمع، بل أيـضا               1967حزيران العام   

بدوره، عبر بلير عن الدعم الكامل من اللجنة الرباعية الدولية للجهود            .يشكل مصلحة أردنية وطنية عليا    
وعن التقدير العالي لجاللة الملك عبداهللا الثاني، مؤكداً سعيه المستمر في مجال إنجاز خطـوات               األردنية  

  .بناء الثقة المطلوبة
11/1/2012، الغد، عمان  

  
  الخالفات بين رئيس السلطة الفلسطينية وشقيقي أدت إلى استهدافي: دحالنشقيق  .41

في حركة فتح محمد دحالن، رئـيس الـسلطة         اتهم عبد ربه شاكر دحالن، شقيق القيادي السابق         : عمان
الفلسطينية محمود عباس باستهدافه شخصياً بناء على خالف شخصي مع شقيقه محمد بغير وجه حق كما                
في السابق، مؤكدا بأنه يحتفظ بحقه القانوني بمساءلة المسيئين له ولعائلته بما في ذلك إقحام اسـمه فـي                   
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 بها من قريب أو بعيد، وأنه بصدد اتخاذ اإلجراءات المناسـبة            بعض وسائل اإلعالم بقضايا ال عالقة له      
  .بخصوص هذا اإلجراء

نسخة استغرابه واستهجانه التفاف السلطة الوطنية والمدعي العام        " الغد"واكد شقيق دحالن في بيان تلقت       
رج منـاطق   الفلسطيني على قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية برام اهللا واللجوء إلجراءات جديدة خـا             

  . السلطة بالطلب من الحكومة األردنية باستصدار قرار بحجز األموال المنقولة وغير المنقولة في المملكة
11/1/2012، الغد، عمان  

  
  منع السياح اإلسرائيليين من إدخال األطعمة يحمي مصالح األردن:  األردنيوزير السياحة .42

نايف الفايز، أن اتخاذ الحكومة األردنية قـرار منـع          أكد وزير السياحة واآلثار     :  هبة العيساوي  -عمان
السياح اإلسرائيليين من إدخال أطعمتهم الجاهزة إلى المملكة عبر جسر الشيخ حسين يهدف إلى حمايـة                

  .مصالح األردن وزواره
 الـسياح    ردا علـى بخـل      قـررت   الحكومة األردنية  أن،  العبرية" يديعوت أحرونوت " صحيفة   ذكرتو

  .50 دينارا بدال من 80المقبل ) مارس(رفع ثمن تذاكر دخول البتراء ليصبح مطلع آذار  اإلسرائيليين،
11/1/2012، الغد، عمان  

  
  "2أنصار" تبدأ تحضيراتها إلطالق قافلة "شـريان الحياة" .43

في إطار جهودها للتخفيف من آثار      ) 2أنصار  (بدأت لجنة شريان الحياة االردنية بالتحضير لقافلة         :عمان
  .ر المفروض على قطاع غزة منذ عدة سنواتالحصا

ولفت رئيس اللجنة المهندس وائل السقا في تصريح صحافي وجود اتصاالت جارية مع الجانب المصري               
  .لتسهيل وصول القافلة إلى القطاع

وأكد أهمية دور القافلة في نقل مواد اغاثة ومساعدات للقطاع الذي يعاني من نقص في المواد والمعدات                 
  .هيزات الطبيةوالتج

11/1/2012، الدستور، عمان  
  

   قذيفة في مزارع شبعا75مناورة اسرائيلية بالذخيرة الحية وسقوط  .44
 مناورة بالذخيرة الحية في القطاع الشرقي من الحدود مع لبنان، استمرت            اإلسرائيلينفذ الجيش   : بيروت

ة وجويـة، وسـمعت اصـوات       نحو ثالث ساعات، واستخدمت فيها مختلف انواع األسلحة ووحدات بري         
» الوكالة الوطنيـة لإلعـالم  «وذكرت  .انفجارات القذائف والرشقات الرشاشة في القرى اللبنانية المحاذية   

 ملم سقطت صباح امـس داخـل منطقـة          175 و 155 قذيفة اسرائيلية من عياري      75الرسمية ان نحو    
  .ول وحتى رويسات العلممزارع شبعا المحتلة وعلى طول الخط الحدودي الممتد من موقع فشك

وترافق ذلك مع تحليق كثيف للمقاتالت الحربية االسرائيلية في اجواء النبطية وإقلـيم التفـاح والخيـام                 
ونفذت غارات وهمية وطيراناً دائريـاً فـوق        . ومرجعيون وبنت جبيل وحاصبيا وراشيا والبقاع الغربي      
  .فالمناطق المذكورة مخلفة سحباً من الدخان االبيض الكثي

11/1/2012، الحياة، لندن  
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  في خضم التطورات العربية لم نعد نسمع بفلسطين: "منبر الوحدة" .45
في خضم التطورات التي وقعت بفعل ما سمي الربيع العربي لم نعـد             «انه  » منبر الوحدة الوطنية  «رأى  

اسة الـرئيس   واضاف في بيان عقب اجتماعه األسبوعي الذي عقدته االمانة العامة برئ           .»نسمع بفلسطين 
عليها تتوقف وحدة الموقـف     . فلسطين هي قضية المصير العربي    «سليم الحص في مركز توفيق طبارة،       

أما حـديث   . وهي التي شغلت وتشغل الساحة العربية في ما تتعرض له من تطورات وتحديات            . العربي
لتـاريخي واإلسـتعداد    بعض الطارئين على مواقع المسؤولية في العالم العربي عن اإلنفتاح على العدو ا            

للتفاوض معه فال قيمة حقيقية له، إذ يبقى تحرير فلسطين هو القضية مهما شـغلتنا قـضايا وتحـديات                   
  .»عارضة

11/1/2012، السفير، بيروت  
  

  مستعد لالستشهاد في فلسطينوالمقاومة حق مشروع للفلسطينيين :  خالل استقباله هنيةشيخ األزهر .46
 أحمد .شيخ األزهر د، أن الخالق  محمد عبدنقالً عن مراسلها 11/1/2012األهرام، القاهرة، نشرت 

ن العدو أ و، وحدة الشعب الفلسطيني هي األساس لوحدة األمة العربية واإلسالميةأنالطيب أكد 
الصهيوني هو المستفيد من الفرقة والتنازع بين الشعب الفلسطيني من جانب والدول العربية واإلسالمية 

وأعلن  . توحدت الفصائلإذا استعداد للذهاب إلي فلسطين واالستشهاد ىنه علأ مؤكداً ،من جانب آخر
 تنظيم مؤتمر ، أمس في قطاع غزة، رئيس الوزراء الفلسطيني،شيخ األزهر خالل لقائه إسماعيل هنية

دولي تحت رعاية األزهر الشريف حول القدس وسبل مواجهة محاوالت التهويد واسترداد المقدسات 
  .مية في فلسطيناإلسال

 كوثيقة من قلب األزهر ال نحيد إلعالنها األزهر ولديه خمسة ثوابت إلىنه جاء أومن جانبه أعلن هنية 
 الوهن واألمية العربية اآلن في مرحلة وأصابه سوقه ى على استواإلسرائيلي العدو أنعنها خاصة 

المقاومة والصمود والجهاد المستمر النهوض وهي أنه لن نفرط في حقوق وثوابت األمة في فلسطين وأن 
  . ومقدساتناأرضناهدفه استرجاع 

شيخ األزهر أكد ، أن  أنس زكي،القاهرةنقالً عن مراسله في  10/1/2012نت، . موقع الجزيرةوأضاف 
 وقال خالل استقباله إسماعيل هنية، إن األزهر عبر دائماً. أن المقاومة حق مشروع للشعب الفلسطيني

ية الفلسطينية في كل المواقف وآخرها الحرب ثم الحصار على غزة وكذلك المحاوالت عن دعمه للقض
  .اإلسرائيلية لتهويد القدس

من جانبه، أشاد هنية بمواقف األزهر تجاه القضية الفلسطينية وقال إن األزهر أصبح البوابة الرئيسية 
 بعقد انة في عنق األزهر وشيخه، مطالباًللفلسطينيين إلى العالمين العربي واإلسالمي وإنه يعتبر القدس أم

وأكد هنية أن المقاومة هي الطريق الوحيد السترجاع القدس  .مؤتمر دولي للدفاع عن القدس والمقدسات
كما أكد أن الوحدة الفلسطينية هي الخيار الرئيسي للشعب . والمقدسات، وأن السنوات الماضية أثبتت ذلك

  .ة حماسالفلسطيني، وأنها من أولويات حرك
أحمد الطيب أكد أن المصالحة . ، أن دالقاهرة من 10/1/2012وكالة سما اإلخبارية، وذكرت 

 سبيل المجاهدين، لمحاصرة هيالوحدة : "الفلسطينية، ال تعنى ترك المقاومة، قائالً خالل استقباله هنية

  ".العدو، ووحدة فلسطين من وحدة األمة اإلسالمية بأكملها
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أشكر باسم رئيس الوزراء المنتخب : "الصحفي المؤتمر في يوسف زرقه القانوني  هنيةوقال مستشار
، الفتا إلى أن اللقاء تناول ملفات عديدة "فضيلة اإلمام األكبر واألخوة علماء األزهر على حفاوتهم باللقاء

ملف جاء على رأسها القدس الشريف وواجب األمة نحو المسجد األقصى، وأشار إلى أن اللقاء تناول 
 هذا المجال، مؤكدا على أن استراتيجية حماس في المقاومة وأنها ثابتة من ثوابت األمة وأن لألمة دوراً

 الذيووجه زرقة الشكر لتبنى مصر ملف تبادل األسرى  .واإلسالمي العربيوالمقاومة تقوم على العمق 
  .ما كان ينجز بهذه الطريقة المشرفة لوال رعاية مصر

  
   هنيةاستقبالالجنزوري عن مسلمون تنتقد اعتذار الاإلخوان : مصر .47

 مواقف القاهرة ، أنأشرف الهور، غزةنقالً عن مراسلها في  11/1/2012، لندن، القدس العربينشرت 
 الفلسطينية في قطاع غزةالرسمية بالتراجع عن تنظيم استقبال رسمي إلسماعيل هنية رئيس الحكومة 

ان المسلمين وحكومة كمال الجنزوري، التي اتهمت الرجل أثارت موجة خالفات بين جماعة اإلخو
مع هنية الثالثاء  يوم أمس بالخضوع لضغوط من قبل السلطة الفلسطينية منعته من عقد لقاء كان مقرراً

  .الذي اختتم بوصوله مصر جولة خارجية شملت عدة بلدان
وري وهنية في القاهرة، أعلن فبعد ساعات فقط من إعالن مصادر سياسية عن تنظيم اجتماع بين الجنز

  . أحمد الطيب.في القاهرة عن إلغاء اللقاء، واقتصرت لقاءات هنية على عقد لقاء مع شيخ األزهر د
 القاهرة تراجعت عن تنظيم استقبال رسمي لهنية بشكل سريع، حتى ال تضع إنوتقول معظم الشواهد 

لى مسؤوليها فقط الحصول على مثل هذه نفسها في محل خالف مع السلطة الفلسطينية، التي يقتصر ع
االستقباالت من المؤسسة السياسية المصرية، مع إبقاء عملية استقبال مسؤولي حماس على المؤسسة 

  .األمنية التي ترعى جهود إنهاء االنقسام
 في جماعة اإلخوان المسلمين أجروا وتفيد معلومات حصلت عليها القدس العربي أن مسؤولين كباراً

واجد هنية في تونس، اتصاالت مع المجلس العسكري والحكومة لترتيب عقد لقاء بين الجنزوري خالل ت
 القوا موافقة مبدئية، وذلك في ضوء االستقبال الرسمي لهنية من قبل الرئيس منصف وأنهموهنية، 

الوزراء المرزوقي ورئيس الوزراء حمادي الجبالي، وقبله لقائه بالرئيس السوداني عمر البشير، ورئيس 
واستندت الجماعة في اتصاالتها الهادفة لترتيب االجتماع إلى أن لقاءات  .التركي رجب طيب أردوغان

هنية مع هؤالء المسؤولين، تزيل أي عذر أو حرج عن سياسة مصر، إذا ما وجهت لهم انتقادات من 
  .القيادة الفلسطينية في الضفة الغربية

هت للسلطة الفلسطينية، إال أن السفارة الفلسطينية في القاهرة نفت ورغم االنتقادات واالتهامات التي وج
تصريح  في تلقيها أي تعليمات من الرئاسة تقضي بعدم تقديم المساعدة لهنية وعدم استقباله، وقالت

 إنعن بشير أبو حطب المستشار األول في السفارة الفلسطينية والقنصل العام بالقاهرة نقالً صحافي 
  ."محض افتراء" تعد "أحد اإلعالميين المدعومين من قبل حماس"تي وجهها ضدها االتهامات ال

 المسلمين اإلخوانجماعة ، أن كمال علياننقالً عن مراسله  10/1/2012موقع الرسالة نت، وأضاف 
أعربت عن رفضها واستنكارها لقرار الحكومة المصرية برفض استقبال رئيس الوزراء الفلسطيني 

 اإلرشادوقال عضو مكتب  . للضغوط الخارجية، معتبرة أن ذلك رضوخاً رسمياًستقباالً هنية اإسماعيل
 لديها موقف رافض اإلخوانجماعة " :رسالة نت الثالثاءلجمال حشمت في تصريح خاص ل. للجماعة د

ألداء الحكومة على المستوى الداخلي والخارجي وخصوصا القضية الفلسطينية، وأعتقد أن الحكومة 
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نعول على البرلمان القادم حتى يحاسب الحكومة على " :وأضاف ".ن اتخاذ قرار باستقبال هنيةأضعف م
  ".السياسات الخارجية والداخلية وخصوصا في التعامل مع القضية الفلسطينية ومعبر رفح والحكومة

صريح سابق وكان رئيس المركز الفلسطيني للدراسات الفلسطينية بالقاهرة ابراهيم الديراوي قد أكد في ت
  .للرسالة أن حكومة الجنزوري رضخت لضغوط السلطة الفلسطينية برفض استقبال هنية

  
  واألمريكان  ال يبيع نفسه للصهاينة"مستتبع" القادم البد أن يكون غير  المصريالرئيس: العوا .48

لى إ،  المصرية المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، محمد سليم العوا. دأشار: محمود عبد الغنى
 يؤمن بهذا الوطن، بأنه يجب أن يكون رجالًمعتبرا مواصفات رئيس الجمهورية القادم، حسب رؤيته، 

ال يبيع نفسه للصهاينة واألمريكان، وال " مستتبع"ويعرف قدراته المادية والمعنوية، وأن يكون رجال غير 
  .إلخوانه العرب، فيحفظ لألمة مكانتها، ويؤمن أنه راحل وغير مخلد

  10/1/2012 السابع، القاهرة، اليوم
  

  "إسرائيل"بين مصر و" قريبة" يتوقع مواجهة عسكرية إسرائيليمؤرخ  .49
، اندالع اإلسرائيلي العربي تاريخ الصراع فيتوقع اريه يتسحاق، المؤرخ المتخصص : محمد محمود

ن الدليل على ذلك  أ والدول العربية، وعلى رأسها مصر خالل الفترة المقبلة، معتبراً"إسرائيل"حرب بين 
وقال  . تصريحات مؤخراًفيهو استبعاد مائير داجان، رئيس جهاز الموساد السابق، نشوب هذه الحرب 

هل تقوم الحرب بين مصر "، تحت عنوان العبري اإلخباري" نيوز وان"يتسحاق في تقرير نشره موقع 
 أنه بعد بحث دقيق قام ب، موضحاً للحر أن تجهز نفسها فوراً"إسرائيل"، إنه على "؟2012وإسرائيل عام 

 حالة، 12 في الماضية، تبين أنه  عاما50ًبه ألداء المنظومة االستخباراتية اإلسرائيلية، خالل الـ
 لتهديدات استراتيجية، لم تتوقع االستخبارات اإلسرائيلية ذلك ولم تقم بتحليل "إسرائيل"تعرضت فيها 

، جاءت لتؤكد فشل العربي، أن ثورات الربيع يلياإلسرائوأضاف المؤرخ  .الوقائع بشكل صحيح
 لم تتنبأ بها منظومة تل أبيب، من مخابرات حربية، وموساد، وشاباك، والتياالستخبارات اإلسرائيلية، 

 في، ومصر والدول العربية، محتملة "إسرائيل" إلى ذلك فإن الحرب بين ورأى أنه استناداً.  كلمةبأي
  .اإلسالميين، ووصولهم إلى الحكم دور تنامي ظل فيأقرب وقت، 

  10/1/2012المصريون، القاهرة،  
  

  الجامعة العربية تحذر من استمرار ضخ األموال لدعم االستيطان اإلسرائيلي .50
 حذرت جامعة الدول العربية من استمرار تدفق المال القادم من أوروبا وأميركا والموجه :القاهرة

ووفق  .زيز االستيطان في فلسطين، والجوالن السوري المحتللمنظمات إسرائيلية متطرفة تعمل على تع
تقرير لقطاع فلسطين واألراضي العربية المحتلة وزع على الصحفيين وعدد من السفارات والهيئات 

، فإن منظمات عديدة تنشط في الواليات المتحدة وبريطانيا، وهولندا وعدد 10/1 الدبلوماسية، يوم الثالثاء
وروبية لغرض جمع التبرعات لصالح المنظمات اليهودية المتطرفة والقائمة على عدد آخر من الدول األ

  .من المشاريع االستيطانية في القدس وغيرها
وعقب األمين العام المساعد لشؤون فلسطين واألراضي العربية المحتلة في الجامعة العربية السفير محمد 

تالل في إقامة المستوطنات على أراضي المواطنين إن استمرار حكومة االح: صبيح على التقرير بقوله
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في األرض الفلسطينية المحتلة هو انتهاك صريح ومخالفة للقانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة لعام 
  . التي تحظر على سلطة االحتالل نقل جزء من سكانها المدنيين إلى األراضي التي تحتلها1949

  10/1/2012، )وفا(ية نوكالة األنباء والمعلومات الفلسطي
  

   صورة للمسجد األقصى بدون قبة الصخرة"إسرائيل" تشجب نشر "اإليسيسكو" .51
 بشدة أمس نشر ما )اإليسيسكو( شجبت المنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة :وام وكالة - الرباط

مبارك دون قبة جيش االحتالل اإلسرائيلي، صورة للمسجد األقصى الفي تُسمى بالمرجعية الدينية 
وأكدت اإليسيسكو في بيان أصدرته في الرباط أن تلك الخطوة توضح النية الحقيقية  .الصخرة المشرفة

 كخطوة تهويدية نحو إقامة الهيكل المزعوم على أنقاض "جبل المعبد"لسلطات االحتالل إلقامة ما تسميه 
  .المسجد األقصى المبارك

  11/1/2012االتحاد، أبو ظبي، 
  

   بفضل الربيع العربيتحرير فلسطين بات قريباً: مغربيوزير  .52
مغربي، وعضو األمانة  القال عبد القادر اعمارة وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيا الحديثة: الرباط

 تهاوت القالع أن بفضل الربيع العربي بعد  تحرير فلسطين بات قريباًإنالعامة لحزب العدالة والتنمية، 
المهرجان الذي نظمته المبادرة خالل مشاركته في  ،وقال اعمارة .الكيان الصهيونيالتي كانت تحمي 

ن تحرير فلسطين سيكون إ :المغربية للدعم والنصرة بتنسيق مع المبادرة الطالبية ضد التطبيع والعدوان
  .في السنوات القليلة المقبلة

  11/1/2012، لندن، القدس العربي
  

  بضرورة دعم القضية الفلسطينيةر فلسطين ويطالب يبشر بقرب تحريخالد السفياني  .53
بشر خالد السفياني منسق مجموعة العمل لمساندة العراق وفلسطين، بتحرير فلسطين في القريب : الرباط

المهرجان الذي نظمته المبادرة المغربية للدعم والنصرة بتنسيق مع  خالل مشاركته في لاقوالعاجل، 
، وفي الوقت "النصر قادم على المشروع الصهيوني" : في المغرب والعدوانالمبادرة الطالبية ضد التطبيع

االتكال على "الذي طالب فيه بضرورة دعم القضية الفلسطينية في هذه المرحلة بالذات، حذر من مغبة 
 منبها إلى أن درجة التطبيع " لوحدها كونها حكومة حزب يدعم القضية]المغربية [حكومة بنكيران
  ."يحاولون إجهاض حلمنا"لصهاينة ستزيد عن السابق من طرف من بالمغرب مع ا

  11/1/2012، لندن، القدس العربي
  

   ويتعهد بدعم حقوق الفلسطينيين"إسرائيل"المرزوقي يتسلم تقارير حقوقية حول انتهاكات  .54
ة  تسلم المنصف المرزوقي الرئيس التونسي للمرحلة االنتقالية، نسخة خاصة من تقارير حقوقي:تونس

 ضد المواطنين الفلسطينيين اإلسرائيلية التي تمارسها السلطات اإلنساندولية، حول انتهاكات حقوق 
   أن أمس، في بيان رسمي صدر اإلنسان لحقوق "األورومتوسطي" المرصد  وأفاد.باألراضي المحتلة
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نى تونس ما بعد الثورة، من إدارة المرصد، بالعمل على أن تتب  حقوقياًالمرزوقي تعهد لدى استقباله وفداً"
  ." من دعم حقوق الفلسطينيين أمام المحافل الدولية واألمميةجانباً

  11/1/2012الحياة الجديدة، رام اهللا، 
  

  حزب النهضة ينتقد استقبال هنية بهتافات معادية للسامية .55
 رئيس  الهتافات المعادية للسامية عند استقبال التونسياستنكر حزب النهضة: .)ب.ف.ا( –تونس 

ودان الحزب في بيان  . مطار تونسإلى هنية لدى وصوله إسماعيل  في قطاع غزةحكومة الفلسطينيةال
الشعارات " أنوقعه رئيس الحركة راشد الغنوشي وحصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه الثالثاء 

 المزايدة أراد هامشي من قاموا بترديدها تيار"ن أ  وأكد." وال عن تعاليمهاإلسالمالتي ال تنم عن روح 
اليهود عاشوا بسالم في بلدهم تونس " إن :وقال الغنوشي ."على حركة النهضة والتشويش على نشاطاتها

كل التونسيين مسلمين "ودعا  ."وهم مواطنون كاملو الحقوق والواجبات مثلهم مثل غيرهم... منذ قرون
  ."جل خدمة البالدأف من ت التمسك بوحدتهم والتكاإلىويهود ومسيحيين وغيرهم 

  11/1/2012، لندن، القدس العربي
  

  في طهران عالماً نووياً باغتيال" إسرائيل"إيران تتهم  .56
 قتل في إيرانياً  جامعياً أستاذاًإن لألنباء قال سفر علي براتلو نائب حاكم طهران لوكالة فارس :طهران

 باللوم على  ملقياًاألربعاء، يوم انفجار قنبلة ثبتها شخص يقود دراجة نارية في سيارته في طهران
ونقلت الوكالة  . أنه شبيه بهجمات استهدفت أكثر من عالم نووي قبل عامإلى في هجوم أشار "إسرائيل"

كانت القنبلة مغناطيسية ومن نفس نوع القنابل التي استخدمت من قبل في اغتيال علماء وهو "عنه قوله 
  .")اإلسرائيليين(عمل من صنع الصهاينة 

  11/1/2012كالة رويترز، و
  

   لهجوم مسلح منتجع في طابا يرتادوه إسرائيليونضتعرُّ: مصر .57
صيب عدد كبير من السياح اإلسرائيليين بمدينة طابا بحالة من الذعر ُأ: جمال جوهر، الوكاالت: القاهرة
في " كالةالو"ض فندقهم لهجوم مسلحين مجهولين، وقالت مصادر أمنية وشهود عيان إن فندق إثر تعر
 1948األراضي الفلسطينية المحتلة في سنة بمدينة طابا على الحدود بين مصر " طابا هايتس"منتجع 

تعرض لهجوم مسلح من قبل مجهولين يحملون األسلحة اآللية، ما دفع سياح إسرائيليين كانوا يقيمون فيه 
  ."سرائيلإ"إلى مغادرته على الفور عائدة إلى 

  11/1/2012، )ديةالسعو(الوطن أون الين،
  

   قطاع غزةىإدخال ستة آالف فلتر طبي لتنقية الكلي إل: منظمة التعاون اإلسالمي .58
تمكنت منظمة التعاون اإلسالمي من إدخال ستة آالف فلتر طبي لتنقية الكلي مقدمة من : هالة أحمد زكي

  ذي أطلقه أكمل الدين إحسان ال  قطاع غزة تلبية للنداء العاجلىاإلغاثة اإلسالمية في المملكة المتحدة إل
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 قبل أيام لمراعاة االحتياجات الطبية المزمنة في القطاع خاصة في مجالي ،أوغلو األمين العام للمنظمة
  .األمراض السرطانية والكلي

  11/1/2012األهرام، القاهرة، 
  

  فنانون عرب يؤكدون أهمية الفن في خدمة القضية الفلسطينية: قطر .59
ن المطربين العرب باستخدام الفنون المختلفة في التعريف بالقضية الفلسطينية  طالب عدد م:الدوحة

والذين كان من   المطربون،وأكد .والمزيد من خصوصياتها السياسية والثقافية في مختلف المحافل الدولية
 أن في تصريحات صحفية على هامش ،معين شريفو ،غادة رجبو ،لطفي بشناق، وفهد الكبيسيبينهم 
، التذكير الدائم "من الدوحة إلى القدس"تهم في االحتفالية الفنية التي أقيمت الليلة الماضية بعنوان مشارك

 ألن التعاطي مع الفنون يختلف عن األمور  جديداًبالقضية من خالل الفنون المختلفة يعطي القضية بعداً
  .السياسية التي ربما ال يحبذها البعض

  11/1/2012، )وفا(نية سطيوكالة األنباء والمعلومات الفل
  

  تعاون عسكري ونفطي بين أثينا وتل أبيب:  باراكيستقبلوزير الدفاع اليوناني  .60
اتفق وزيرا الدفاع اليوناني ديميتريس أفراموبولوس واالسرائيلي ايهود باراك علـى تعزيـز             : )ا ف ب  (

فـي المنطقـة والـسماح      » راالسـتقرا «التعاون الثنائي بين اثينا وتل ابيب، من اجل العمل على تحقيق            
  .بتحسين استغالل مواردها الطبيعية

لم يكن وثيقـا    «وقال باراك الذي بدأ امس زيارة رسمية لليونان تستغرق يومين بأن التعاون بين الدولتين               
وصرح باراك  . نظرا لتسارع وتيرة التقارب بين الدولتين في السنوات االخيرة        » الى هذه الدرجة من قبل    

نحـن  « كل من الرئيس اليوناني كارلوس بابولياس ورئيس الوزراء لوكـاس بابـاديموس              الذي استقبله 
وكانت اليونان المعروفة بمواقفها    . »ونتطلع قدما للعمل معا   ... ملتزمون بتعميق عالقاتنا في مجال الدفاع     

  .1991المؤيدة للعرب اعترفت باسرائيل العام 
اختيار اليونـان   «مؤكدا ان   » ان لتعويض الوقت الضائع   تسعي«من جهته، قال أفراموبولوس ان الدولتين       

واشار الى ان   . »يخدم الصداقة والسالم واالستقرار لكافة شعوب المنطقة      ... تعزيز التحالف مع اسرائيل   
في اشارة الى تركيا الحليفة السابقة السـرائيل فـي          » الصادق والمخلص ليس موجها ضد احد     «التعاون  

على العكس فان هذا التعاون     «وتابع أفراموبولوس   . يد في العالقات بين البلدين    المنطقة قبل التدهور الشد   
  .»قد يخلق مصادر جديدة للثروة في المنطقة كلها

  11/1/2012، السفير، بيروت
  

   عبد اهللا الثاني لمناقشة مباحثات السالم سيستقبلأوباما : البيت األبيض .61
ت االبيض امس ان الرئيس االميركـي بـاراك اوبامـا           اعلن البي :  وكاالت – الحياة الجديدة    -واشنطن  

 كانون الثاني الملك عبد اهللا الثاني في واشنطن، لمناقشة محاوالت احياء عملية الـسالم               17سيستقبل في   
  .االسرائيلية الفلسطينية
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 ينوي الرئيس مناقشة جميع   «وخالل اللقاء بين الرئيس االميركي والعاهل االردني في المكتب البيضاوي           
المسائل الثنائية واالقليمية واالقتصادية واالمنية، ومنها جهود الملك عبداهللا الحراز تقدم على طريق سالم              

  .، كما اوضح المتحدث باسم البيت االبيض جاي كارني»تفاوضي بين اسرائيل والفلسطينيين
دعم الواليـات   «وباما  وأكد كارني في بيان ايضا ان زيارة العاهل االردني ستكون مناسبة يؤكد خاللها ا             

  .»وتلبي تطلعات االردنيين... المتحدة لالصالحات التي بدأت من اجل الوصول الى حكومة اكثر شفافية 
  11/1/2012، الحياة الجديدة، رام اهللا

  
  الرئيس اإليطالي يتقبل ألول مرة أوراق اعتماد سفير دولة فلسطين .62

يتانو، اليوم الثالثاء، ألول مرة، أوراق اعتمـاد سـفير   تقبل الرئيس االيطالي جورجيو نابول: وفا –روما  
دولة فلسطين لدى ايطاليا صبري عطية، على ضوء رفع مستوى تمثيل المفوضية الفلسطينية إلى مستوى               

  .البعثة الدبلوماسية في ايطاليا
طاليا إلـى   وكان الرئيس اإليطالي نابوليتانو، أعلن عن رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي الفلسطيني في إي            

  .مستوى بعثة، في أيار الماضي، بمؤتمر صحفي عقده في روما مع الرئيس محمود عباس
  10/1/2012، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

  
   في انتخابات مرشح الحزب الجمهوري للرئاسة األمريكية غينغريتشصديق نتنياهو يدعم  .63

اإلسرائيلية أمس الثالثـاء، إن الثـري األميركـي         " تسهآر"قالت صحيفة   :  برهوم جرايسي  -الناصرة  
اليهودي، شلدون أدلسون، الذي يعتبر الصديق الشخصي لرئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، قدم             
دعما ماليا إضافيا للمتنافس في الحزب الجمهور األميركي على منصب مرشح للحزب للرئاسة األميركية              

 اسمه في األسابيع األخيرة إثر تصريحاته العدائية للفلسطينيين الذين نعـتهم            نيوت غينغريتش، الذي برز   
بعد تلك التصريحات التي أطلقها المدعو غينغريتش تقهقـر كثيـرا فـي              و .باإلرهاب، وأنهم ليسوا شعبا   

استطالعات الرأي وفي نتائج انتخابات الحزب الجمهوري، ولكن ليس واضحا ما إذا من أسـباب هـذا                 
  .تلك التصريحات المعادية للفلسطينيينالتراجع 

  11/1/2012، الغد، عمان
  

  "إسرائيل"المصالحة الفلسطينية في ذيل التنسيق مع  .64
  عبد الستار قاسم

مضت سنوات على حديث متكرر حول المصالحة الفلسطينية، وكلما أحس الفلسطينيون أن المصالحة قد              
 -خاصة حماس وفـتح   -تجتمع الفصائل الفلسطينية    . لهاباتت قريبة المنال ابتعدت، أو أبعدها من روجوا         

ـَل، وينبري المحللون السياسيون بتحليالت متعـددة األشـكال              ـُب ويتعانق الزعماء والقادة ويتبادلون الق
لكن األمور ال تكتمل، وسرعان ما يتراجع التفاؤل ليحـل        . واأللوان حول القادم من أيام الفرح الفلسطيني      

  .محله اإلحباط
ولـم يختلـف   . 2007 ولم ينفذ، وكذلك كان مصير اتفاق مكة عام 2005تم توقيع اتفاق القاهرة عام    لقد  

فهل هناك مصالحة فلسطينية؟ الجواب ال، ما       . مصير األوراق الثانوية التي تم توقيعها في لقاءات متناثرة        
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ئل أال تستمر في إيهام     دامت الظروف الموضوعية والذاتية القائمة اآلن على حالها، والمطلوب من الفصا          
  . الشعب الفلسطيني

  المصالحة والوحدة الفلسطينية
يالحظ المراقب أن الحديث يتركز حول المصالحة بين حركتي حماس وفتح، وليس حول الوحدة الوطنية               

وهذا يفترض أن المجتمع الكلي العام غير موجود، وأن المشكلة فقط فصائلية أو قبليـة، وإذا                . الفلسطينية
وهذا يعني غياب الرؤية العامة لترتيـب       . دى زعماء الفصيلين إلى صلح فإن الحرب الداخلية ستنتهي        تنا

أوضاع المجتمع الفلسطيني في الداخل والخارج، وتقليص األمر إلى مجرد خصام بين فريقين ال عالقـة                
  .مباشرة لهما بمجتمع أوسع يجمعهما معا ضمن نسيج متكامل

ى وحدة وطنية فلسطينية تجمعه ضمن إطار ميثاقي أو دستوري واحد يلتزم به             يحتاج الشعب الفلسطيني إل   
الجميع أفرادا وجماعات، ويقيم وحدة ثقافية ونضالية واحدة من شأنها أن تؤدي إلى نتيجة واحدة وهـي                 

لكن المحادثـات التـي تجـري بـين الحمـساويين           . استعادة الحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني     
  .ين ما زالت ضمن رؤية فئوية ضيقة ال تأخذ أبعادا إستراتيجية تخدم هذا الهدفوالفتحاوي

  الخالفات الفلسطينية تركيبية
الخالفات على الساحة الفلسطينية ليست آنية أو ظرفية بحتة، على الرغم من أن العوامل الظرفيـة قـد                  

لعربية، أو عقلية القيادة بالنسبة     تساعد على تأجيجها، وإنما هي تركيبية تضرب جذورها في عقلية الحكم ا           
لقد عانت الساحة الفلسطينية على مدى عشرات السنين من التفرد باتخاذ القرار، والتفرد في              . للفلسطينيين

السيطرة على األموال، ونفي اآلخر أو استبعاده كلما تبين أنه يمكن أن يسبب الصداع، وتغييب الـشعب                 
  . افية على مختلف المستوياتعن المشاركة السياسية والصياغة الثق

سبق للفصائل الفلسطينية أن اقتتلت فيما بينها أواخر الستينيات فـي األردن، وفـي لبنـان فـي أوائـل                    
السبعينيات، وكذلك في الثمانينيات، ولم يحصل أن تم تطوير رؤية واضحة مسجلة دستوريا أو قانونيـا،                

كان الفلسطيني يقتل الفلسطيني، وينتهي األمـر       . رأومحمية بإجراءات عملية لمنع أي اقتتال يمكن أن يط        
عند تصريحات األسف والندم الصادرة عن قيادات بائسة سببت االقتتال ونزيف الدم، وعند لقاءات هؤالء               

  . القادة في مؤتمرات جوفاء يرفعون في نهايتها األيدي المتشابكة كدليل على الوحدة الوطنية
نوا يعلمون بمفاوضات أوسلو، واالتفاق الذي تم التوصل إليه قبل التوقيع           ما هو عدد الفلسطينيين الذين كا     

العلني؟ أنا كأستاذ جامعي في العلوم السياسية لم أكن أعلم، وأعضاء الوفد الفلـسطيني المفـاوض فـي                  
ومما تناقلته األلسن بعد ذلك، تبين أن ثالثة أشخاص فقط          . واشنطن سمعوا عن االتفاق من وسائل اإلعالم      

لم يختلف هـذا عـن      . نوا يقومون بإعداد الوليمة وقدموها للناس الذين يجب أن يبتلعوها شاؤوا أم أبوا            كا
التصرف الفلسطيني التقليدي الذي يزرع القرار بأيدي فرد أو مجموعة قليلة من األفراد، ولم يختلف في                

  . توريطه الدموي للساحة الفلسطينية
سطينية جهودها منذ البدء على آلية علميـة لـصناعة القـرار            كان من المفروض أن تركز الفصائل الفل      

الفلسطيني وبمشاركة الشعب الفلسطيني، لكنها ركزت كثيرا على المحاصة، أي على نصيبها من الكعكة،              
وتركت المصلحة الوطنية الفلسطينية بدون تعريف وبدون اكتراث، فدفع الشعب الفلسطيني فـي النهايـة               

  .الثمن الباهظ
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لقد .  قائم حتى اآلن، وهو واضح تماما عند تشكيل حكومة أو توزيع أموال أو وجود كعكة معينة                هذا أمر 
انصرفت الفصائل بعيدا عن مهمة التحرير وانشغلت في الكثير من اللغو السياسي مثل العقالنية والمرونة               

  .وإعطاء الفرص والهجوم السلمي والهجمات الدبلوماسية، إلخ
نيات أن التركيبة القيادية الفلسطينية ومنتجاتها الفـصائلية كانـت تقـود الـشعب              كان واضحا منذ السبعي   

الفلسطيني إلى الهزيمة، وإلى التخلي عن كل الشعارات والمبادئ النظرية والطموحات، لصالح مقـوالت              
 لقد تحدثت . تبريرية تجعل من الهزيمة انتصارا، ومن الفشل إنجازا تاريخيا، ومن الهبوط صعودا وطنيا            

عن هذه األمور في تلك الحقبة وما تالها من الحقب، ولم يكن من بعض الفصائل إال أن شـنت حربـا                     
  .تخوينية ضدي

  االنتهازية مقابل الوحدة الوطنية
يختلف الناس الذين يعيشون معا فيما بينهم سواء على مستوى األفراد أو األسر أو األحزاب، وهذا جزء                 

 واقع الحياة هو االختالف الذي يؤدي إلى تـدمير يأكـل األخـضر              لكن ما يخرج عن   . من واقع الحياة  
يختلف الناس حول المكان الذي يبنون فيه مدرسة، لكن يجـب أال            . واليابس ويقضي على مستقبل الجميع    

  .يختلفوا على هدف المدرسة ومعايير توظيف المدرسين
في . ئية وإال فشلت المؤسسة قبل أن تبدأ      يختلفون في األمور الفنية، لكن يجب أال يختلفوا في األمور المبد          

. فلسطين، يختلفون حول مدير المدرسة ألنهم ال يبحثون دائما عن الكفاءة وإنما عن االنتمـاء الـسياسي                
هذا يكفل  . وربما ال يختلفون على موقع بناء جامعة، لكنهم يتشادون حول انتماء رئيس الجامعة السياسي             

  . لعربية تتبع نفس النهجطبعا األنظمة ا. لهم فشل المؤسسة
ساد قول في الساحة الفلسطينية يطالب السياسيين بالموازنة بين الوحدة الوطنية وأي مصالح فئوية يمكن               
أن تتحقق عند اتخاذهم للقرار السياسي، وإن عليهم أن يختاروا الوحدة الوطنية الفلسطينية إذا تـضاربت                

نية تقي الجميع من الخسائر، لكن المصالح الفئويـة تخـدم           السبب أن الوحدة الوط   . معها المصالح الفئوية  
  .الفئة حينا وال تحميها دائما

 يعبر عن المـصلحة الوطنيـة       -الذي ألغيت أغلب بنوده   -وقد ساد الظن أن الميثاق الوطني الفلسطيني        
يـادة  لكن تبين فيما بعـد أن تـصرف الق        . الفلسطينية، وأن االلتزام به يجب أن يفوق أي اعتبار سياسي         

  .الفلسطينية تجاه الميثاق قد فاق تصرف دول عربية تجاه دساتيرها
فمثال عدلت سوريا دستورها ليناسب األسد االبن، وعدلت لبنان دستورها ليناسب رئيسا بعينه، أما القيادة               

 بعـد   الفلسطينية فقد تجاهلت الميثاق تماما ووقعت على اتفاقيات تتناقض معه تماما، ولم تعدل الميثاق إال              
لم يتم االلتزام بمبدأ الوحدة الوطنية، وتحول مفهـوم         . ثالث سنوات ليتناسب مع ما بدأت في تطبيقه فعال        

  .المصلحة الوطنية إلى مفهوم ذاتي يعرفه كل فصيل فلسطيني بما يتناسب مع رؤيته
  اتفاق أوسلو والتنسيق األمني

 هو جوهر اتفاقات الفلسطينيين مـع  -سرائيليالذي هو تعبير مهذب عن خدمة األمن اإل       -التنسيق األمني   
نص اتفاق أوسلو على التنسيق األمني بين الطرفين، وأتت اتفاقية طابا لتوضـح األمـور               . اإلسرائيليين

، أي المقاومة الفلسطينية، وعدم محاسـبة       "اإلرهاب"تفصيال، فنصت على واجب الفلسطينيين في محاربة        
ي على الفلسطيني أن يقف في وجه الفلسطيني الذي يقاوم إسرائيل،           أ. أو مضايقة من يعملون مع إسرائيل     

صحيح أن السلطة الفلسطينية قامت باعتقـال       . وأن يربت على ظهر المتعاون معها والمطبع والجاسوس       
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بعض الجواسيس، لكن يبدو أن المسألة كانت لذب المغيبة، ولتقول للناس إنها تقوم باعتقال المتعاونين مع                
  .إسرائيل

صت إسرائيل في كل اتفاقياتها مع العرب على المسألة األمنية واعتبرتها حجر الزاويـة فـي كـل                  حر
حرصت إسرائيل في كل اتفاقية وقعتها على أن يقـوم الطـرف            . اتفاقية، ذلك ألن أمنها فوق كل اعتبار      

ية تجاه إسرائيل،   العربي بتوظيف نفسه أمنيا لصالح أمنها، وأن يقوم الجيش ودوائر األمن بواجباتهم األمن            
  .وإذا كان الطرف العربي ال يريد أن يكون موظفا أمنيا إسرائيليا فإن االتفاقية ال تتم

وقد حرصت إسرائيل دائما على تذكيرنا      . أيار/17هكذا كان الوضع مع مصر واألردن ولبنان في اتفاقية          
  .وكذلك يفعل الجيش األردنيبأن قوات األمن المصرية في سيناء تقوم بواجباتها األمنية المطلوبة، 

على الطرف العربي، وطبعا الطرف الفلسطيني، أن يقوم بما هو مطلوب منه أمنيا، مع إعطائه الحق في                 
وإذا أخل بالمعايير األمنية فإنه يتعرض      . كيفية اإلخراج، وكيفية تزيين األمر لشعبه بالطريقة المناسبة له        

  .للعقاب
األمنية أحيانا في عهد عرفات، وعمدت إسرائيل والدول التي تـدعمها           أخل الجانب الفلسطيني بالمعايير     

وهكذا . إلى وقف التمويل أو صرف الرواتب، وهكذا حصل بعد فوز حماس التي ترفض التنسيق األمني              
  .سيحصل إذا قررت السلطة الفلسطينية أن تتخلى عن التنسيق األمني

  األولوية للتنسيق األمني
وحدة وطنية فلسطينية، أو على األقل مصالحة بين حماس وفـتح فـي ظـل               هل من الممكن أن تتحقق      

. التنسيق األمني؟ نعم ممكن في حال اعترفت حماس بإسرائيل وألقت السالح وقررت أن تقاوم المقاومـة               
لكن هذا لن يحصل إال إذا قررت حماس أن تخلع عن نفسها ثوب اإلسالم وتلقي بـشعاراتها اإلسـالمية                   

  .وتقديري أن هذا لن يحصل. كل ما وعدت به الشعب الفلسطينيجانبا، وتتنكر ل
من الناحية األخرى، هل من الممكن أن تتخلى السلطة الفلسطينية عن التنسيق األمني مع إسرائيل، وتقرر              
إعادة الحياة للميثاق الوطني الفلسطيني؟ إذا كان للسلطة الفلسطينية أن تفعل ذلك فإنه من المطلوب منهـا                 

  .رية وكبيرة حتى تضمن سالسة االنتقال من مرحلة إلى أخرى مغايرة تماماخطوات جذ
مطلوب منها أن تبحث عن مصادر تمويل جديدة، وأن تقيم تحالفات إقليمية جديـدة، وأن تتخلـى عـن                   

لكن هذا غير ممكن أيـضا ألن الـسلطة         . الجري وراء الواليات المتحدة لحل مشاكل الشعب الفلسطيني       
بيا بإسرائيل وبالدول الغربية عموما، وفيها من والوا جهات أجنبية وأصبحت مكـانتهم             ربطت نفسها تركي  

  . وأحوالهم مرتبطة بهذه القوى
فما دام التنسيق األمني قائما، وما دام الفلسطيني ملتزما باعتقال أخيه الفلسطيني لصالح عدوه اإلسرائيلي               

وليس أمام من أراد    . ل التنسيق األمني مع إسرائيل    فإن المصالحة تبقى بعيدة المنال، بل هي مربوطة بذي        
  . معرفة مصير المصالحة إال أن يستجير بوضع التنسيق األمني

ويالحظ المتتبع أن السلطة الفلسطينية لم توقف التنسيق األمني مـع إسـرائيل كـرد علـى اسـتمرار                   
ت ال يتجـاوز الخطـوط      والسبب هو أن وقف المفاوضـا     . االستيطان، وإنما أوقفت المفاوضات العلنية    

إسـرائيل ليـست بحاجـة      . الحمر، أما وقف التنسيق األمني فيتجاوزها ويأتي على الـسلطة بالعقـاب           
  .للمفاوضات، لكنها بحاجة للتنسيق األمني

  الرغبات اإلعالمية للفصائل
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لكنهما لن  يستمر الفصيالن الكبيران في قول األشعار الجميلة في المصالحة والوحدة الوطنية الفلسطينية،             
ال يريد أي فصيل تحمل مسؤولية قول الحقائق كما هي، ويفـضل           . يفعال أكثر من مما فعاله في الماضي      

. فمصلحة الفصيل في النهاية غالبة    . قول الكالم الجميل حتى لو كان في ذلك ما يبقي على الشعب في تيه             
  .ى انطالقة حماسفقط السيد إسماعيل هنية ملك الجرأة وقال الحقيقة في خطابه في ذكر

  10/1/2012، موقع الجزيرة نت، الدوحة
  

   الفلسطينية في االردنالثورةرصدة رجال أ .65
  ماهر ابو طير

تحجز الجهات الرسمية على ارصدة مسؤولين فلسطينيين في االردن،على خلفية قضايا فساد،بناء علـى              
  . الثورة الفلسطينيةوهذا يقول لك ان الفسادُ معشش داخل طلب السلطة الوطنية الفلسطينية،

لم يكن ينقص الشعب الفلسطيني،فوق مصائبه،اال ان يعشش الفساد بين المسؤولين الذين يمتطون صهوة               
فقد كان   واذا كان الشعب الفلسطيني واجه تاريخيا االحتالل وكل ماجاء به االحتالل،           وقضيتها، فلسطين،

  .تي فوق الشعب الفلسطينيمتوقعا على االقل أال يسرقه بعض ثواره فوق االحمال ال
اذ ان هناك عشرات االسماء االخرى التي سرقت         يتوقف الفساد عند االسماء التي تم حجز ارصدتها،        ال

احد يقترب منها النها لم تدخل في صراع مع زعامـات الـسلطة او               غير ان ال   مال الشعب الفلسطيني،  
  . سياسيارموزها وبقيت امورها بعيدا عن االعين النها ليست مطلوبة

ماذا تقول السلطة الوطنية عن شراء مسؤول فلسطيني برتبة وزير شقة في لندن بخمسة ماليـين جنيـه                  
فيما االقصى هنـاك قيـد       وانفاقه للمال ايضا في مالهي لندن وكازينوهات لندن،        قبل شهور،  استرليني،

  !.الهدم واالحتالل؟
وماذا تقول عن وكالء الشركات االسرائيلية في        ماذا تقول عن رمز اخر له فلل ومزارع هنا في االردن،          

فيما هم يظهرون عبر مواقع سياسـية        الضفة الذين يتولون بيع البضائع االسرائيلية عبر واجهات عادية،        
  .يبيعون الكالم والوطنية على فقراء الفلسطينيين ومشرديهم

 ظيت بـدعم عربـي واسـالمي،      والثورة الفلسطينية ح   اذا انه شعب غني،    الشعب الفلسطيني ليس فقيرا،   
لكنك ترى ببساطة اليوم ان مئات االسماء سرقت مـال           وفوق ذلك تبرعات الفلسطينيين في العالم،      كبير،

  .وضخت كل هذا المال في حسابات شخصية شهداء فلسطين وايتامهم،
  في اوروبـا،   ومن اينُ يعلمون اوالدهم    هل تقدر السلطة الوطنية ان تقول لنا من اين اثرى قادة امنيون،           

  !.ونحن نعرفهم ونعرف اهاليهم من باعة الكعك والبيض والزعتر؟ ومن اين حصلوا على اموالهم اساسا،
وهـذا   واذا انتقدت الفساد بينهم قيل لك انك تشوه سمعة الشعب الفلسطيني،           والثوار اغنياء،  الثورة فقيرة، 

 اؤها من سمعة بعض من تاجروا باالمـه،       الن سمعة الشعب الفلسطيني اليتم بن      كالم حق يراد به باطل،    
 الذين يقفون اليوم على طوابير المساعدات االنـسانية،  اذا ماذنب فقراء غزة والضفة الغربية،      ومصاعبه،

  !.فيما الرموز التي تاجرت بقضيتهم تجمع الماليين من دمهم وبأسمهم؟
نية فعليها ان توجه سـؤاال الـى دول   اذا ارادت السلطة الوطنية ان تحارب الفساد حقا في الثورة الفلسطي   

 سـرية   ةلتعرف اسماء المسؤولين الذين لهـم ارصـد        وردت بالجواب،  اذا قبلت السؤال اساسا،    العالم،
وقد تكتشف السلطة ان مليارات      وبقية دول العالم،   واموال وعقارات في دول الخليج وبقية الدول العربية،       

  .دة سرية وعقاراتوتم وضعها في ارص تم نهبها على مدى عقود،
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هل يواجه االحتالل ام العمـالء ام        فهو اليعرف ماذا يواجه وماذا يترك؟      مسكين هو الشعب الفلسطيني،   
كل ماسبق لعب دورا في الوصول الـى نتيجـة           .ام تآمر العالم عليه    اللصوص ام الخالفات الفلسطينية،   

  .تعب ويفقد ثقته في كل شيءنهائية تقول ان هذا شعب تم ارهاقه وانهاكه بطريقة متعمدة لي
  .بل في اغلب مسؤوليه ايضا مصيبة الفلسطينيين ليست في االحتالل فقط،

  11/1/2012، الدستور، عمان
  

  كيف تغيب فلسطين عن الشعار الديموقراطي؟: والسلطةعن اإلسالميين  .66
  طالل سلمان

  .بتنظيمات اإلسالم السياسي من خلل فاضح في عالقته - بأكثرياته المسلمة -يعاني المواطن العربي 
لقد نشأ وهو يحمل لها صورة غير محببة تبدأ من شكليات، كالقيافة المميزة واللحى، وصوالً الى السجن                 
الذاتي للمرأة في لباسها الذي يظهرها أسيرة دهور التخلف والخوف من الشمس، وتنتهي في الطروحات               

 التنظيمات، إذ أظهرتها وكأنها خارجة على هوية األمة،         السياسية الملتبسة التي كثيراً ما أساءت الى هذه       
  .ال هي تقر بالوطنية وال هي تقبل بالعروبة هوية جامعة

على مر السنين، وعبر معارك المواجهة مع القوى االستعمارية، ثم في معارك االستقالل الوطني وإقامة               
رى، بينها تـرميم الخالفـة اإلسـالمية        الكيانات السياسية، كانت التنظيمات اإلسالمية مشغولة بأمور أخ       

أو إقامة خالفه أممية جديدة، وفي كل الحاالت المناداة باإلسالم هو الحل، حيث تكون المعارك               ) العثمانية(
السياسية محتدمة، ويضيق مجالها الفكري او ميدانها العملي عـن اسـتيعاب الـدين بتنوعاتـه الفقهيـة                

  .تتناسب مع مجتمعات قائمة على التعدد وحق االختالفومنطلقاته وقواعده المطلقة التي ال 
حتى في قضية فلسطين، والصراع الذي ما زال مفتوحاً مع المشروع اإلسرائيلي الـذي هـو حـصيلة                  
مخطط دولي اجتمعت على إعداده دول كبرى وهيئات ومنظمات اجتماعية وفكرية ترفدها رساميل أممية              

 الجانب الديني لهذا المشروع السياسي الخطير، مـوفرين بـذلك           هائلة، اختار اإلسالميون التركيز على    
 حرب مصالح استراتيجية، تهدف الى      - بداية وانتهاء    -مزيداً من المبررات لحرب دينية، في حين انها         

فرض هيمنة مديدة على األرض العربية الغنية بموقعها ومواردها، وإن ظل لها شـميم دينـي آت مـن                   
  .ل بالحاضر، واستطراداً بالمستقبلالماضي أكثر مما هو متص

ها نحن اآلن نشهد ما يمكن اعتباره اجتياح الماضي لمستقبل هذه األرض العربية، باالتكاء على مـساندة                 
 القومي التقدمي في العديد من األقطار       -معلنة من قبل القوى العالمية الكبرى في مواجهة التيار الوطني           

  .الشعبية الى الحياةالعربية التي أعادتها االنتفاضات 
ال يتصل األمر بمناقشة حق اإلسالميين، كقوى سياسية ذات وجود فاعل في معظم المجتمعات اإلسالمية،               

ذلك يتنافى مع بديهيات اإليمان بالديموقراطية المجـسدة بـإرادة          . في أن يصلوا باالنتخابات الى السلطة     
  .الشعب

وعاتهم اإلخوانية والسلفية، سواء بصيغتها التقليدية القديمة       لكن المسألة تتصل ببرنامج اإلسالميين على تن      
» معاصـرة «أم بصيغها الجديدة المحسنة بالحذف واإلضافة، كما في الطبعة التركية التي يراها البعض              

يقبلهـا الغـرب بـل      » نسخة حضارية «ويمتدح نجاحات مؤسسيها ودعاتها والحاكمين باسمها في تقديم         
  .نسخة القديمة المتخلفة، في تقدير الجمهور المخاصم للتوجهات اإلسالميةويزكيها، بديالً من ال
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وألن قضية فلسطين، وبالتالي االحتالل اإلسرائيلي لألرض والقرار، تفـرض نفـسها علـى الحاضـر                
العربي، ومن ثم على المستقبل، كما فرضت نفسها من قبل على الماضي، فإنها تتصدر أسئلة االمتحـان                 

  . اإلخوان المسلمين وهم يتقدمون الى موقع القرار وسلطته في أكثر من بلد عربيالفعلي لبرنامج
غد التحرر واسـتقالل    : على هذا فالنموذج التركي ال يوفر اإلجابة المطلوبة لمن يبحث عن الغد األفضل            

  .معاإلرادة والحق في بناء تجربة مميزة على قاعدة احترام كرامة اإلنسان ومنعة الدولة وتقدم المجت
في جوهر سياساتها تجاه إسرائيل، واستطراداً تجاه       ) اإلخواني(اذ ال تختلف تركيا تحت الحكم اإلسالمي        

الغرب الداعم والحامي للمشروع اإلسرائيلي، عنها في ظل الحكومات التي كانت تعتمد نهجاً مغايراً بـل                
  .هج حكومة أردوغان االجتماعية، لن-مناقضاً تماماً في سياستها الداخلية، االقتصادية 

ما زالت تركيا عضواً رئيسياً فاعالً في الحلف األطلسي، وما تزال القواعد األميركية فيها، ومـا تـزال                  
عالقاتها السياسية واالقتصادية والعسكرية واألمنية مع إسرائيل ممتـازة ومميـزة، حتـى أن الهجـوم                

اعدات الى غزة المحاصـرة، بكـل مـن         العسكري اإلسرائيلي المتوحش على باخرة الحرية حاملة المس       
أسقطه من ضحايا وألحقه بكرامة تركيا من مهانة، لم يؤثر على جوهر هذه العالقات وآفاقها المـستقبلية                 
التي يرى فيها بعض العرب اجتماعاً عليهم ومحاصرة لتطلعاتهم في اتجـاه التحـرر والتحريـر بـدءاً                  

  .بفلسطين وانتهاء بالمستقبل جميعاً
، وكـذلك   )؟(فقد غاب أي ذكر لفلسطين عن برامج االنتفاضات المنتصرة، كما في تونس وليبيا              بالمقابل  

عن الحملة االنتخابية الناجحة لإلسالميين في مصر، ناهيك ببرنامج الحكومة المغربية الجديدة التي يشكل              
  .الكتلة الوازنة وربما المرجحة» اإلسالميون«فيها 

يدة لدى رموز الحكم الجديد فـي تـونس للمعارضـة الـسورية حـين               ولقد الحظ المتابعون حماسة شد    
ومع التفهم لهـذا    ... استضافوا مؤتمرها، واستمعوا إليهم وهم يشنون حملة شعواء على النظام في سوريا           
 من حيث المبـدأ،     -التعاطف من على البعد بين قوى ال تعرف بعضها بعضاً حق المعرفة، وال يجمعها               

 هدف سياسي مشترك، فإن التوحد في الموقف من         -عالقات الداخلية لبعض اإلخوانيين     وإذا ما استثنينا ال   
نظام سياسي معين، وبغض النظر عن ممارساته القمعية تجاه شعبه، ال يكفي لبناء جبهة نضالية تتجاوز                

تخـذ  القارات بدولها وسياساتها، وتقفز من فوق إسرائيل، وبالتالي قضية فلسطين وحقوق شعبها فيها، لت             
  .ال يشكل سقوطه بنداً في برنامج الحكم التونسي اإلسالمي الجديد» نظام«موقفاً من 

وهنا يصبح للقاء المسؤولين التوانسة الجدد مع رموز الطائفة اليهودية في تونس، دالالت تتجاوز التسامح               
 اعتمدها الطاغية بن    خصوصاً أنه لم يصدر عن السلطة الجديدة ما يفيد بالقطع مع السياسة التي            ... الديني

  .علي متمثلة في إقامة تمثيل دبلوماسي مع إسرائيل
كذلك فقد صدر عن ممثلين للسلطة الجديدة في ليبيا، مجهولة الهوية والمؤقتة دائماً والمنقسمة على ذاتها                

هم يعلنون  والمهددة بالتبعثر، ما يؤكد االلتزام بالشريعة حرفياً وصوالً الى الحجاب، ورطنوا باإلنكليزية و            
شكرهم محرريهم بقيادة الحلف األطلسي، وتقبلوا مباركات وزيرة الخارجية األميركية الـسيدة هـيالري              

  .كلينتون، لكن احداً منهم لم ينطق كلمة فلسطين علناً، وال أشار الى إسرائيل ولو إشارة عابرة
آخـر  » ميداناً«النظام، وأن   فيها قد صنع الثورة وأسقط رأس       » ميداناً«ونصل الى مصر وحقيقة أن      ... 

كان يعقد الصفقات مع الرأس المؤقت للنظام ليؤمن المناخ الذي يمكنه من جني ثمار االنتفاضة التي لـم                  
يكن من أطلقها، ولكنه كان األقدر على اإلفادة من مناخها لتحقيق نصر سياسي باهر لم يكن ليتحقق لـه                   
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، بدءاً من الفتوى حول تعديل الدستور وتسلسل عمليـة          شبه المعلن مع المجلس العسكري    » التواطؤ«لوال  
  .بناء المؤسسات، وصوالً الى االنتخابات الرئاسية

ومع التسليم بحق من اختارته األكثرية ليمثلها في المجلس النيابي، عبر انتخابات حرة يملك اإلسـالميون                
ـ          بإمكانـاتهم  : ؤمنين، واألهـم عدة اجتياحها بشعاراتهم وحسن تنظيمهم وقدرتهم على استقطاب عامة الم

  .إما الشيوعي الكافر، وإما السلفي الهمجي والمتخلف: المالية المحترمة، وعبر استخدامهم فزاعة البديل
ومع التسليم بكفاءة اإلخوان المسلمين في اإلفادة من الفرص المتاحة، ومن قصور الوعي السياسي عنـد                

ركات اإلسالمية التي تخلـت عـن عـدائها لإلمبرياليـة           العسكر، ومن ثمار االنفتاح األميركي على الح      
  .والسياسة األميركية والغربية الداعمة لالحتالل اإلسرائيلي لفلسطين

مع التسليم بذلك كله، فال بد من اإلشارة إلى أن التنازالت التي قدمها اإلسالميون لـإلدارة األميركيـة،                  
ستثني ال القدس وال المسجد األقصى خاصة، ال تبقـي          وإلسرائيل تحديداً ومشروعاتها التوسعية التي ال ت      

 للشعارات التي خاض بها اإلخوان االنتخابات،       - بالمعنى الوطني، فضالً عن القومي       -أية قيمة سياسية    
وليست من منطقة وسط تحدد الهوية والقضية، وبالتالي فقـد          » أممية«أو  » محلية«والتي كانت بمجملها    

  .جنباً الستفزاز إسرائيل وواشنطنسقطت فلسطين بشكل متعمد ت
في البداية ظهر انحراف أولي عبر أحاديث لبعض رموز السلفيين عن االلتزام المطلق بمعاهـدة كمـب                 

  .دايفيد ومقتضيات الصلح مع العدو اإلسرائيلي
وحين ووجه هذا االنحراف بانتقادات خجولة تحفظ اإلخوان فهربوا من تحديد أي موقف، حتى إذا جاءت                

شارة االميركية اندفعوا يجهرون بالقول أن ليس في برنامجهم إعادة النظر في معاهدة الصلح المنفـرد                اإل
ثم إنهم لم يقولوا حرفاً واحداً عـن ضـرورة وقـف            . مع إسرائيل، وامتنعوا عن تصنيف إسرائيل كعدو      

  ..نفردالنهب اإلسرائيلي للبترول والغاز المصري، حتى ال يخدشوا عفاف معاهدات الصلح الم
هل ما يطالعنا اآلن في الدول العربية بشمالي أفريقيا خصوصاً، نسخة أخرى معدلة من اإلسالميين، ليس                

  فيها ما كان لدى القدامى منهم من منحى جهادي يتخذ من فلسطين عنواناً له؟
لمضللين مـن   لقد كان اإلسالميون، تاريخياً، معادين للقومية، ويعتبرونها بدعة استعمارية اقتبسها بعض ا           

العرب عن مستعمريهم ليخرجوا على الخالفة والسلطان العثماني، ولهذا نادوا بخالفة عربية ثـم عـدلوا               
  .فجعلوها مفتوحة أمام أمة اإلسالم عامة

ولكن اإلسالميين، أو معظمهم، كانوا معادين للصهيونية وبالتالي إلسرائيل، وقد قاتلوا تحت راية فلسطين              
  .ولهم فيها شهداء

  ل متى صار الخيار بين السلطة وفلسطين تصير المفاضلة صعبة حتى التخلي عن القضية المقدسة؟ه
... ولماذا السلطة، إذن، إذا ما جاءت كمنحة أميركية شرطها األول التخلي عن القضية، أي عن الهويـة                

  واإلسالم فيها؟
يبيا واألقطار األخرى التـي     ذلك هو السؤال المطروح على إسالميي السلطة الجديدة في مصر وتونس ول           

  .تموج بالثورة ألهداف تتجاوز السلطة الى جوهر القضية
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وأبسط األدلة امتالء الجـدران فـي المـدن         ... ففلسطين قضية داخلية في مصر كما في كل بلد عربي         
بناء غد  واألرياف بصور الشهداء الذين قاتلوا حتى االستشهاد لحماية االستقالل والثروة الوطنية والحق ب            

أفضل، أبرز عناوينه، تحرير اإلرادة كمدخل لتحرير األرض والثروة الوطنية وبناء الديموقراطية، فـي              
  .ظل نظام يحمي حرية استقالل الدولة وقرارها المستقل

 11/1/2012، السفير، بيروت
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