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  رفع الحصانة من صالحيات المجلس التشريعي وليس من صالحيات الرئيس عباس: الدويك .1

 "القدس العربي" رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني الدكتور عزيز الدويك لـأكد:  وليد عوض-رام اهللا 
 مرسوم رئاسي يرفع بموجبه الحصانة إصدار بأن الرئيس الفلسطيني محمود عباس ال يستطيع بعاءاألر

 القضاء بتهم الفساد أمامالبرلمانية عن النائب محمد دحالن عضو المجلس التشريعي تمهيدا لمالحقته 
  .والقتل المتهم بها من قبل حركة فتح

 المجلس التشريعي هي من صالحيات المجلس ءأعضا من أي رفع الحصانة عن أنوشدد الدويك على 
 من أيا القضاء على أمام باستطاعته رفع قضية األخير أن إلىوليس من صالحيات الرئيس، منوها 

 الذي يدفع جهاز القضاء الطلب من المجلس رفع الحصانة عن ذلك العضو تمهيدا األمر المجلس أعضاء
  .للمالحقة قضائيا
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جدول اجتماع المجلس المقرر مطلع الشهر القادم وفق اتفاق المصالحة  يدرج على أنوتوقع الدويك 
قضية رفع الحصانة عن دحالن تمهيدا لمالحقته قضائيا على جرائم الفساد والقتل المتورط بها وفق 

  .أشهر اللجنة المركزية لحركة فتح معه قبل أجرتهالتحقيق الذي 
غاية اآلن اي طلب من اية جهة كانت يطالب برفع  المجلس التشريعي لم يتلق لأن إلى الدويك وأشار

  .الحصانة عن دحالن الذي تتهمه حركة فتح بجرائم فساد وقتل
-الحقيقة انه هو'، متابعا " شيء في هذا الموضوعأيلم يصلني " "القدس العربي" قائال لـوأضاف
 إلىا في المجلس  يستمر عضوأن فصل من فتح ولكنه في المجلس التشريعي ما زال يمتلك حق -دحالن

فالقانون ال يخول احد برفع الحصانة عن عضو '، مضيفا " يرفع المجلس الحصانة عنه حسب القانونأن
 التي تتحدث األنباء إلى إشارة، وذلك في ' المجلس نفسه صاحب السيادة على نفسهإال. المجلس التشريعي

  . عباس على رفع الحصانة عن دحالنإقدام إمكانيةعن 
لغاية اآلن لم " ما هناك تحركات بين الكتل البرلمانية لرفع الحصانة عن دحالن قال الدويك إذاوبشأن 

 - وفق اتفاق المصالحة - للمجلس األولى تنعقد الجلسة أسبوعينيصلني شيء، ونحن ننتظر خالل 
ل  المجلس في لقائه بأوائأعمال مطروح على جدول األعضاءوربما يكون هذا الموضوع بناء على طلب 

ربما يكون هذا الموضوع مطروحا على جدول "، متابعا "فبراير القادم حسب اتفاق القاهرة /شهر شباط
  ."األعمال

 عباس مرسوم إصدار األربعاءوعلى نفس الصعيد نفى عزام األحمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح 
حصانة عن دحالن، ألنه لم ترفع ال"وقال في تصريح صحافي  .رئاسي رفع بموجبه الحصانة عن دحالن

  ."ال يستطيع أحد رفعها سوى المجلس التشريعي نفسه
  12/1/2012القدس العربي، لندن، 

  
  " عمانلقاءات"ـدعم بالدها لأكدت لعباس كلينتون : أبو ردينة .2

 قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة إن وزيرة الخارجية األميركية هيالري كلينتون :رام اهللا
استمرار دعم الواليات المتحدة " مع الرئيس محمود عباس أكدت فيه األربعاء اتصاال هاتفيا مساء جرتأ

  ".األميركية للجهود التي تجري في عمان
أكد " وقال" جرى، خالل االتصال، استعراض اللقاءات االستكشافية التي جرت في عمان"  انهإلى وأشار

لى أساس حل الدولتين وعلى مرجعية واضحة على حدود الرئيس على أن عملية سالم جادة تقوم ع
  ".، ووقف االستيطان وفق بيان اللجنة الرباعية، وهو قرار الشرعية الدولية1967

  12/1/2012القدس، القدس، 
  

  إستراتيجية جديدة تقوم على ثمانية محاورلدينا : عريقات .3
ذهبنا إلى األردن بأوراق "صائب عريقات  قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية :جنين

  ."ثابتة تؤكد أن حقوقنا وحدة كاملة غير قابلة للتجزئة، ومتمسكين بالحقوق الوطنية الثابتة وغير منقوصة
وأضاف عريقات خالل مشاركته في حفل تكريم الخريجين التاسع في كلية العلوم اإلدارية والمالية في 

ء اليوم األربعاء، أن أصحاب الشعارات كانوا على الدوام هم أصحاب الجامعة العربية األمريكية، مسا
وشدد على أن القيادة الفلسطينية ستواصل الطريق متمسكة بحقنا في األرض، والمياه،  .التنازالت
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ذهبنا "والقدس، والتواصل ما بين الضفة والقدس وغزة، وبحق تقرير المصير ووفق القرارات الدولية، و
  ." نستمر بدون وقف االستيطانإلى األردن ولن
مهما كانت أوضاعنا وحجم علومنا وإنجازاتنا ندرك، أن كل ما نقوم به ال يرتقي إلى : وقال عريقات

  .أظفر شهيد وعذاب أسير، ألننا حتما سنصل إلى دولتنا الفلسطينية مهما كان حجم الظلم والطغيان
دوان من مداهمات واعتقال ودعم لإلرهاب أنه مهما استخدم جيش االحتالل شتى أنواع الع: وأضاف

االستيطاني، إال أن حقوقنا لن نتنازل عنها وهي غير قابلة للتجزئة، وفي المقدمة تبييض السجون، وعودة 
  . الجاري26الالجئين، مشيرا إلى أننا هكذا ذهبنا إلى األردن ولن نستمر بدون وقف اإلسيتطان بعد 

س ومنظمة التحرير وحركة فتح في بداية هذا العام وضعت وأوضح عريقات أن الرئيس محمود عبا
 جديدة تقوم على ثمانية محاور؛ أولها المصالحة الفلسطينية حيث ال مصلحة تعلو على إستراتيجية

المصلحة الوطنية والقدس وغزة والضفة، واالستمرار في بناء المؤسسات في كافة المجاالت، والتأكيد 
إلى أرض الوطن، وعالقتنا مع الدول العربية هي التأكيد أن قضية  مليون فلسطيني 11على عودة 

 دولة في األمم المتحدة 182فلسطين هي قضيتهم بامتياز، والعمل على تفعيل عالقاتنا الدولية التي أكدت 
 على حقوقنا وحصلنا عليها، وذلك من خالل الحكمة والعقالنية واالحتكام إلى القانون 193من أصل 

  .الدولي
سنذهب إلى محكمة جرائم الحرب في هيئة األمم المتحدة، ألنه ال إرهاب أعلى من دولة ": بع عريقاتوتا

  ".إسرائيل التي تحمي اإلرهاب االستيطاني
  11/1/2012، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

  
   للقضاءتقدمة إلحالة ملفه  دحالنعن رفع الحصانة البرلمانية عباس يقّر": الجزيرة نت" .4

كشفت مصادر قيادية في حركة فتح عن خطوات أقرها الرئيس والقائد العام : خاص - الجزيرة نت
للحركة محمود عباس لمتابعة مالحقة النائب والقيادي المفصول من الحركة محمد دحالن، واعتبرت أن 

  .الفصل األخير من صراع عباس دحالن اقترب من نهايته
أن عباس أقر رفع الحصانة البرلمانية التي يتمتع بها النائب دحالن وذكرت المصادر للجزيرة نت 

منتصف األسبوع الماضي، تقدمة إلحالة ملفه للقضاء الفلسطيني التهامه بارتكاب جرائم مالية وجرائم 
وأشارت المصادر إلى أن عباس أعطى  .قتل، على ما أعلنت فتح يوم فصله من اللجنة المركزية للحركة

ة للقضاء الفلسطيني في طلب جلب دحالن بأي طريقة كانت لسماع أقواله في االتهامات صالحية كامل
  .الموجهة إليه

وقالت المصادر إن عباس طلب من ثالث دول عربية تجميد أصول دحالن المالية فيها، لكن األردن فقط 
ن الفتور في هو الذي استجاب، فيما لم ترد مصر على الطلب، وتجاهلته اإلمارات، ما سبب نوعا م

  .عالقة عباس بالبلدين
وذكرت المصادر كذلك أن عباس وضع في يد اللجنة صالحيات كبيرة منها طلب استدعاء وإحضار 
دحالن عبر اإلنتربول الدولي، وليس أقلها إمكانية استدعاء أي قيادي في فتح أو مسؤول في السلطة 

  .الفلسطينية
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مع مسؤولين " عالقات مشبوهة"اسب عليها دحالن ونوهت المصادر إلى أن من الملفات التي يح
 -بينهم عرب-إسرائيليين في السنتين األخيرتين كان هدفها ضرب عباس سياسيا، والتدبير مع آخرين 

  . مازني بأبلإلطاحة
خاصة -وأشارت المصادر إلى أن القرار يعني قطع رواتب جميع من ساهم دحالن في تفريغهم بالسلطة 

  . وأقارب له محسوبين على تياره في حركة فتح-في مؤسسة حكوميةأن بعضهم لم يعمل 
وتوقعت المصادر أن تحدث هذه القضية مزيدا من الخالف داخل فتح التي ال يزال فريق منها يقتنع بأن 
الخالف بين عباس ودحالن إنما هو خالف بين الضفة وغزة، وأن عباس يريد محو فتح غزة التي 

  .توصف بأنها متمردة
  12/1/2012نت، الدوحة، . الجزيرةموقع

  
  اإلسرائيليون لم يقدموا اقتراحات تنسجم مع الحد األدنى للمطالب الفلسطينية        : شعث .5

ومفوض العالقات الدولية فيها أّن الجانب " فتح"اعتبر نبيل شعث، عضو اللجنة المركزية لحركة : رام اهللا
خيرة لبحث استئناف المفاوضات برعاية أردنية، أي اإلسرائيلي لم يقّدم خالل اجتماعات عمان األ

  ".اقتراحات تستجيب للحد األدنى من مطالب السلطة الفلسطينية"
ما "السلطة الفلسطينية "، أّن )11/1(وقال شعث، خالل لقائه سفيرّي إيطاليا واليابان في رام اهللا األربعاء 

، في اإلشارة "لمفاوضات مع الجانب اإلسرائيليزالت متمسكة بمطالبها العادلة من أجل إعادة استئناف ا
  .إلى وقف االستيطان داخل حدود الضفة الغربية المحتلة

السلطة مستمرة في تنفيذ إستراتيجية الحراك الدولي الرامي لتحقيق الدولة الفلسطينية، إلى "وأضاف أّن 
 االحتالل، وبناء مؤسسات جانب تنفيذ الوحدة الوطنية مع حركة حماس، وتعزيز المقاومة الشعبية ضد

  ".الدولة المرتقبة
  11/1/2012قدس برس، 

  
  فياض يشدد على المقاومة السلمية للوصول إلى الدولة الفلسطينية .6

شدد رئيس الوزراء الفلسطيني سالم فياض على أن المقاومة السلمية وتعميق :  يوسف الشايب-رام اهللا 
زمان لدعم النضال السياسي الذي تقوده منظمة التحرير الجاهزية الوطنية إلقامة الدولة مساران متال

  .الفلسطينية
وقال فياض لدى افتتاحه أمس، المؤتمر الثاني للمقاومة الشعبية ضد الجدار واالستيطان، في مدينة رام 

 المقاومة السلمية، مثلت إلى جانب الجهد الوطني المبذول، وعلى كافة المستويات الرسمية أناهللا، 
 لتعزيز وتعميق الجاهزية الوطنية إلقامة دولة فلسطين واالنخراط الشعبي الواسع في تحقيقها، واألهلية،

مسارين متالزمين عضويا، دعما لمسيرة الشعب النضالية والكفاحية، والنضال السياسي الذي تقوده 
شعبنا، وفي منظمة التحرير الفلسطينية، في كافة المحافل الدولية لحشد الدعم لعدالة قضيتنا وحقوق 

مقدمتها حقه في الخالص من نير االحتالل وطغيانه، وحقه في نيل حريته واستقالله، والوصول 
  .بمشروعنا الوطني إلى نهايته الحتمية المتمثلة في تمكين شعبنا من تقرير مصيره ونيل كافة حقوقه

 الذاتية الفلسطينية بقدر وأضاف أن السلطة بصدد بلورة سياسات وإجراءات مالية من شأنها تعزيز القدرة
أكبر، وتحقيق المزيد من التحصين السياسي، وللوصول إلى مرحلة تتمكن فيها السلطة الفلسطينية، رغم 



  

  

 
 

  

            8ص                                     2378:                العدد12/1/2012الخميس  :التاريخ

االحتالل وطغيانه وممارساته من أن تقوم بأعمال التنمية الالزمة في كافة المناطق، وفي مقدمتها القدس 
، والتي ما زال الشعب الفلسطيني )ج(لمناطق المصنفة الشرقية واألغوار ومناطق خلف الجدار، ومجمل ا

يحرم من االستثمار فيها، وتوضع العراقيل الصعبة أمام السلطة الوطنية للقيام بمسؤولياتها إزاء 
  .احتياجات الشعب في هذه المناطق

  12/1/2012الغد، عمان، 
  

  هنية يعلن فور وصوله غزة أنه سيقوم بجولة خارجية جديدة .7
 فور وصوله إلى قطاع غزة ليل الثالثاء قادماً من جولة بغزةإسماعيل هنية رئيس الحكومة أعلن : غزة

وقال في تصريحات  .خارجية انه بصدد تنظيم جولة أخرى تشمل عددا من الدول العربية واإلسالمية
ة بناء صحافية عند وصوله معبر رفح في الجانب الفلسطيني ليل الثالثاء انه ينوي تنظيم الجولة الجديد

 هنية إلى أن جولته كسرت الحصار السياسي  وأضاف.على دعوات أرسلت له من هذه الدول لزيارتها
ولفت . "حاضرة في ميزان الربيع العربي"المفروض على حركة حماس وحكومته، مشيراً إلى أن غزة 

  ."ع العربيمفجرة ثورات الربي"إلى أن عددا من القيادات العربية واإلسالمية، أكدت أن غزة هي 
  12/1/2012القدس العربي، لندن، 

  
  ونتوقع فشل لقاءات عمان.. الحصار السياسي انتهى تماماً: رزقة .8

يوسف رزقة الُمستشار السياسي لرئيس الوزراء .كشف د : أدهم الشريف-  يوسف أبو وطفة- غزة
/ ستنطلق أواخر ينايرالفلسطيني، أن المرحلة الثانية من سلسلة جوالت رئيس الحكومة إسماعيل هنية، 

كانون الثاني الجاري، وستشمل دولة قطر، وإيران وعدداً من الدول اإلسالمية، مؤكداً على نجاح الجولة 
  . التي قام بها هنية وزار خاللها عددا من الدول العربية واإلسالمية

خطوات أخرى الحصار السياسي انتهى تماماً وهذا سيكون إلى جانب : "قال رزقةوفي سياق متصل، 
وعن سبب تأجيل زيارة هنية لدولة قطر، أكد أن السبب في ذلك يعود إلى ". لرفع الحصار بشكل كامل

عدم تواجد أمير قطر في البالد وقيامه بعدد من الجوالت الخارجية في المنطقة، ُمشدداً على أن قطر 
  . خيرةدعمت الشعب الفلسطيني وُمقاومته في صموده ضد الحرب اإلسرائيلية األ

أختلف مع كل من تحدث أن هذه الزيارات ستعطل المصالحة، بل على العكس ستعزز : "واستدرك
المصالحة والمشاركة السياسية، ونحن مقبلون على حالة سياسية جديدة ينبغي أن تتقارب مع الحالة 

الحتالل الثورية التي تسود الوطن العربي، وأن نستلهم روح الثورة العربية في ظل عدم تقديم ا
  . اإلسرائيلي أي جديد في موضوع المفاوضات على مدار عشرين عاماً

 برعاية أردنية بعد رفض االحتالل تقديم أي "إسرائيل" فشل اللقاءات التي تُجريها السلطة مع رزقةوتوقع 
لُمنظمة تنازالت لصالح السلطة الفلسطينية، داعياً إلى ضرورة التعجيل في بناء اإلطار الفلسطيني الجامع 

وكشف النقاب عن تقديم عدد من  . التحرير وتقرير طبيعة البرنامج السياسي الشامل خالل العام الجاري
الدعوات لرؤساء ومسئولي الدول التي زارها هنية لزيارة قطاع غزة والمشاركة في رفع الحصار 

  . السياسي بشكل كامل عن قطاع غزة
  11/1/2012موقع فلسطين أون الين، 
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   تدعو لعصيان وطني شامل ضد االحتالل"ظمة التحريرمن" .9
دعا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية تيسير خالد إلى الدخول في عصيان وطني شامل 
ضد االحتالل اإلسرائيلي، ال ينتهي إال بتدخل دولي لفك االشتباك بين الشعب الفلسطيني واالحتالل 

، على وجود شبه إجماع بين "صوت فلسطين" خالد، في تصريح إلذاعة وأكد. وصوال إلى التحرر منه
فصائل المنظمة بعدم جدوى اللقاءات بين الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي في عمان، والدعوة إلى توقفها، 

  . "إسرائيل"داعيا إلى إعادة النظر في العالقات مع 
ر في دوامة وسلسلة من المناورات السياسية إن حكومة نتانياهو تريد كسب الوقت وتدو: "وقال خالد

وأشار إلى أن ما قدمه اسحق مولخو مبعوث  ".للتهرب من االلتزامات المترتبة عليها لتحقيق السالم
 أن هناك رئيس الوزراء اإلسرائيلي خالل لقاءات عمان مجرد ورقة سخيفة ال تعني شيئا، موضحاً

وطالب بإعادة تفعيل طلب عضوية  . عن التصور الفلسطيني تصورا إسرائيليا للحدود مختلفاً تماماً
فلسطين في األمم المتحدة وإدانة االستيطان في مجلس األمن، باإلضافة إلى مواصلة الجهود لتطبيق 

  .اتفاقية جنيف الرابعة على األراضي الفلسطينية المحتلة، وإرسال بعثة أممية لتقصي الحقائق
  11/1/2012موقع فلسطين أون الين، 

   
   تحسبا لفشل استئناف المفاوضاتإستراتيجية أعدت "منظمة التحرير": واصل أبو يوسف .10

 إن" يوسف لوكالة فرانس برس أبوقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل :  وكاالت-رام اهللا 
سطينية في حال فشل  عمل فلإستراتيجية بإعداداللجنة التنفيذية للمنظمة كلفت اللجنة السياسية في المنظمة 
  ." التي ترفض وقف االستيطانإسرائيلجهود اللجنة الرباعية في استئناف المفاوضات مع حكومة 

 المصالحة وتطبيقها على إلتمام األهميةيالء كل إ اإلستراتيجية ابرز محاور هذه أن" يوسف أبو وأوضح
 تشكيلها من جديد بحيث تضم دةوإعا منظمة التحرير والسير باتجاه تطويرها إصالح ومواصلة األرض

  ."واإلسالميةجميع الفصائل الفلسطينية الوطنية 
 لنيل عضوية كاملة لدولة األمن مجلس إلىمواصلة التوجه الفلسطيني " ذلك يتضمن كذلك أنوتابع 

 المتحدة وكذلك العمل على انضواء دولة فلسطين عضوا كامل العضوية في المنظمات األممفلسطين في 
  ."ت الدوليةوالوكاال
 ضد االستيطان وفق بند متحدون من اجل السالم ودعوة الدول األمن مجلس إلىسيتم التوجه " وأضاف

المتعاقدة الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة النطباق هذه االتفاقية على فلسطين وشعبها الواقع تحت 
ار واالستيطان واالحتالل واستخالص االحتالل، واستمرار المقاومة الشعبية وتوسيعها وتكثيفها ضد الجد

  ."اإلسرائيليالشكل الذي يحظى بقبول المجتمع الدولي لهذه المقاومة الشعبية لالحتالل 
 12/1/2012الحياة الجديدة، رام اهللا، 

  
       "الرباعية"إذا فشلت " التنسيق األمني"سنعيد النظر في : "منظمة التحرير"قيادي في  .11

نة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ورئيس دائرة العمل والتنظيم في قال عضو اللج: رام اهللا
في حال فشل جهود اللجنة " إستراتيجية عمل"المنظمة، محمود إسماعيل، إن منظمة التحرير أعدت 

  .الرباعية الدولية فيما يتعلق بالتوصل إلى صيغة الستئناف المفاوضات
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، أن )11/1( الشعبية الذي عقد في رام اهللا األربعاء وأضاف إسماعيل، خالل اجتماع المنظمات
اإلستراتيجية التي ستتبناها المنظمة في حالة فشل اللجنة الرباعية في إقناع إسرائيل بوقف االستيطان 

 كأساس للعودة إلى 1967وااللتزام بمرجعيات للمسيرة السياسية، ومنها اإلقرار بحدود العام 
عن دور السلطة الوطنية التي لن تقبل بالمفهوم اإلسرائيلي لها، وبالتالي ستطرح تساؤالت "المفاوضات، 

قد يتم إعادة النظر في االتفاقات التي تم توقيعها مع الجانب اإلسرائيلي ومنها اتفاقات باريس، إضافة إلى 
  ".إعادة النظر في قضايا التنسيق األمني

  11/1/2012قدس برس، 
  

   المقبلستحيل إجراء االنتخابات في أياري :"لجنة االنتخابات"مسؤول في  .12
 االنتخابات التشريعية والرئاسية في إجراءاستبعد المدير التنفيذي للجنة االنتخابات المركزية هشام كحيل 

لجنة االنتخابات المركزية في الضفة الغربية "وقال خالل ندوة عقدت في قاعة بلدية البيرة، . أيار المقبل
 5كْن، في غزة المكاتب ما زالت مغلقة، والموظفون في بيوتهم، ومقار اللجنة الـجاهزة ألي انتخابات، ل

  ". أعيدت إلى مالكيها
بالتالي فإن اللجنة بحاجة إلى مقرات جديدة وربطها بالمركز الرئيسي في رام اهللا ومن "وأضاف، 

  .  جاهزيتهااللجنة بحاجة إلى ستة أسابيع لرفع"وأضاف، ". المطلوب استقطاب كوادر وتدريبهم
وفي غزة إلى ما هو عليه الحال في الضفة الغربية، وهذا معناه أنه سيكون من المستحيل إجراء 

أشار إلى معيقات قانونية " اللوجستية"وإضافة إلى المعيقات التي وصفها كحيل بـ ".االنتخابات في أيار
تي بحاجة إلى تعديل من المجلس تتعلق بالقانون االنتخابي، خاصة فيما يتعلق بالنسب التمثيلية، وال

  .التشريعي الفلسطيني المعطل لغاية اآلن، ولم يتم تفعيله
  12/1/2012موقع فلسطين أون الين، 

  
  على فتح مكاتبها في غزةهنية  تنفي تسلمها موافقة حكومة "لجنة االنتخابات" .13

 بغزة تسلمها أية موافقة نفت اللجنة المركزية لالنتخابات على لسان مصدر مسؤول فيها :فايز أبو عون
من قبل الحكومة الُمقالة الفتتاح مكتبها الرئيسي ومكاتبها ودوائرها االنتخابية المنتشرة في مختلف 

  .محافظات القطاع
أن أياً من المسؤولين في الحكومة الُمقالة لم يبلغهم بأي جديد " األيام"وأكد المصدر المسؤول في اللجنة لـ

ذي تحدث عن قرب موعد افتتاح مكاتب اللجنة المركزية لالنتخابات بناء على على تصريحهم السابق ال
االجتماع األخيرة بين الرئيس محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل في 

  .القاهرة
 إن ما أعلن عنه، أمس، عن قرب افتتاح مكاتب لجنة االنتخابات المغلقة منذ الرابع من آذار عام: وقال

 لم يكن صحيحاً، ألن حكومة حماس لم تبلغ أحدا من أعضاء اللجنة الذين يجرون اتصاالت دائمة 2009
معها بأي جديد، ومن المتوقع أن تفي الحكومة الُمقالة بوعدها الذي قطعته بفتح مكاتب اللجنة األسبوع 

  .المقبل
  12/1/2012األيام، رام اهللا، 
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  "الوطني الفلسطيني"ب  لبحث انتخااألحداجتماعات في عمان  .14
تعقد لجنة المتابعة التي تعد قانون االنتخاب الفلسطيني اجتماعا في عمان االحد :  كمال زكارنة-عمان 

المقبل برئاسة رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون ومشاركة جميع فصائل منظمة التحرير 
  .اإلسالميالفلسطينية وحركة حماس وتغيب حركة الجهاد 

 عمليات االنتخاب فيها وعدد إجراء التي يمكن واألماكنتبحث اللجنة عملية انتخاب المجلس الوطني و
، األمور الفصائل بهذه وآراء في الداخل والخارج والعالقة بين المجلسين الوطني والتشريعي األعضاء

 اإلسالميجهاد  تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية ومسألة انضمام حركتي حماس والآلياتكما تبحث 
وفي ختام االجتماعات سوف ترفع اللجنة تقريرا للقيادة الفلسطينية واللجنة القيادية العليا التي  .للمنظمة

  .يترأسها الرئيس محمود عباس
  12/1/2012الدستور، عمان، 

  
  تجاوزات للقانون منذ تولي عباس الرئاسة: من فتحنائب  .15

تح النائب ماجد أبو شمالة إنه منذ تولي رئيس السلطة قال عضو المجلس التشريعي عن حركة ف: غزة
رفع شعار دولة المؤسسات والقانون وعلى الرغم من ذلك كان هناك عدد "محمود عباس مسئولية السلطة 

  ".كبير من التجاوزات للقانون وحقوق المواطن وأحيانا حقوق اإلنسان
تناقلتها وسائل اإلعالم بأن عباس قرر رفع وأضاف أبو شمالة في بيان له تعقيبا على تقارير إخبارية 

الحصانة عن النائب بالتشريعي والقيادي المفصول بحركة فتح محمد دحالن، أن هناك محاوالت متتالية 
  .إلجهاض عمل نواب المجلس التشريعي ولجم تحركهم من أجل صون القانون وحمايته

على مرحلة جديدة من التجاوزات تمس سنكون مقبلين "وحذر من أنه في حال التعرض لنواب المجلس 
هذه المرة القانون األساسي الفلسطيني وتضعنا أمام عالمة استفهام كبيرة حول شكل الدولة والحكم الذي 

  ".سيكون عليه المجتمع
إذا ما صدقت الشائعات التي تتحدث عن تجاوز القانون ورفع الحصانة عن نواب التشريعي بقرار "وتابع 

ذا وأد للديمقراطية ومهام المجلس بالكامل سنكون مجبرين على اللجوء إلى المحكمة أو مرسوم يكون ه
  ".الدستورية للدفاع عن هذه الحقوق بالقانون

ودعا أبو شمالة زمالءه من أعضاء المجلس التشريعي للوقوف عند مسئولياتهم والتصدي للتجاوزات 
  .لة انفالت قانوني خطيرالقانونية الخطيرة التي تجر المجتمع الفلسطيني إلى حا

وأكد أن ما ورد في مواقع إخبارية وما يتردد حتى اآلن عن رفع الحصانة عن النائب محمد دحالن من 
ولفت إلى أنه لو كان  ".قبل الرئيس محمود عباس هو مجرد شائعات طالما لم يصدر مرسوم رسمي بذلك

لمجلس التشريعي لقام عباس برفعها عن القانون األساسي الفلسطيني يسمح برفع الحصانة عن أعضاء ا
  .من انقلبوا على السلطة الفلسطينية وعليه باعتباره رئيسها

  12/1/2012السبيل، عمان، 
  

   مليون يورو لدعم القطاع الخاص11 يوقعان اتفاقية تمويل بقيمة األوروبيالسلطة واالتحاد  .16
ياض، والقائم بأعمال ممثل االتحاد  سالم ف.د وقع رئيس الوزراء - كامشأبو إبراهيم  -رام اهللا 

 11راتر، امس في مقر رئاسة الوزراء في مدينة رام اهللا، اتفاقية تمويل بقيمة -األوروبي جون غات
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مليون يورو، لدعم القطاع الخاص وبناء المؤسسات المرتبطة باالقتصاد، وتهدف هذه االتفاقية إلى 
 بقيادة القطاع الخاص في الضفة الغربية وقطاع تشجيع النمو االقتصادي المستدام، وخلق فرص عمل

  .2013-2011غزة، وبما يتماشى مع الخطة الوطنية الفلسطينية للتنمية لألعوام 
 12/1/2012الحياة الجديدة، رام اهللا، 

  
  الذي حدث على معبر بيت حانون بين حماس وفتح  الخالفتجاوز تم : رضوان .17

تمعية المنبثقة عن حوار القاهرة، باالتفاق على هيكلية اللجنة، انتهى اجتماع لجنة المصالحة المج: -غزة
المتعلق بقضية وفد فتح الذي كان يعتزم زيارة غزة عبر " وفتح" حماس"والتأكيد على تجاوز الخالف بين 

  .بيت حانون قبل عدة أيام
تصريحٍ خاصٍ وقال الدكتور إسماعيل رضوان، القيادي في حماس وأحد ممثليها في لجنة المصالحة، في 

إن االجتماع الذي عقد في غزة انتهى باالتفاق " المركز الفلسطيني لإلعالم"لـ) 1-11(اليوم األربعاء 
على هيكلية اللجنة وتسمية رؤساء اللجان المختلفة، مع الحاجة الستكمال بعض التشكيالت في االجتماع 

الخالف بين حماس وفتح المتعلق باإلشكال وأكد أنه تم تجاوز  .المقبل المقرر عقده يوم االثنين المقبل
 الذي حدث على معبر بيت حانون

خالل محاولة وفد فتح زيارة غزة قبل عدة أيام، الفتاً إلى أن اللجنة باركت تجاوز الخالف وإنهاء هذا 
وذكر أنه في إطار التأكيد على تجاوز هذا اإلشكال فإن وفداً قيادياً من حركة فتح تمكن من  .اإلشكال

   .لسفر إلى الضفة الغربية عبر معبر بيت حانون اليوما
  11/1/2012، المركز الفلسطيني لإلعالم

  
   منتصف الشهر الجاري امتحان عملي لتنفيذ لمصالحه الفلسطينية:عساف .18

قال خليل عساف عضو لجنة الحريات العامة في الضفة الغربية المحتلة، إن موعد منتصف  :رام اهللا
  .الجاري، يمثل اختبارا مهما لتحقيق المصالحة على األرض) يناير(كانون أول 

قدس "وأكد عساف وهو عضو في تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة في تصريحات خاصة لـ 
الجاري يمثل يوم اختبار عملي وفعلي لكل  ) يناير(، على أن تاريخ الخامس عشر من كانون ثاني "برس

لمصالحة من خالل القيام بخطوات عملية على األرض تنهي من حركتي فتح وحماس لتنفيذ اتفاق ا
  ".االنقسام
 عساف أن لجنة الحريات العامة انتقلت في عملها الى اإلجراءات العملية، حيث جرى حل مشكلة  وأكد

  .جوازات السفر، وإنجاز تقدم حقيقي بما يتعلق بحرية التنقل والصحافة واإلعالم
 حل قضية الموظفين المفصولين من عملهم في الضفة الغربية، وأوضح عساف أن اللجنة ستعمل على

  .ومن قطعت رواتبهم في قطاع غزة، بسبب انتمائهم السياسي
  11/1/2012قدس برس، 
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  االستفزازية فتح للصبر وتحمل سلوكيات حماسحركة  دعا قيادة مشعل: أمين سر ثوري فتح .19
أمين مقبول، ان رئيس المكتب السياسي لحركة ' فتح' كشف أمين سر المجلس الثوري لحركة :رام اهللا

ومليشياتها في ' حماس' الصبر والتحمل على سلوكيات قيادات إلى' فتح'خالد مشعل دعا قيادة ' حماس'
  .من دخول القطاع' فتح'قطاع غزة واخرها منع وفد 

فه في الموقف يخال' حماس'اليوم الخميس، ان مشعل يدرك ان تيارا في ' صوت فلسطين'وقال مقبول لـ
  .السياسي وتوجيهه نحو المصالحة

في غزة الستيعاب مفهوم الوحدة الوطنية  ' حماس'في الخارج بالضغط على ' حماس'وطالب مقبول قيادة 
  .والمصالحة

لتغيير سلوكيات ' حماس' التي اتخذها رئيس المكتب السياسي لـاإلجراءاتولفت إلى ان بعض 
في عقول ' عشعشت'م تثمر عن تغيير مفاهيم االنقالب واالنقسام التي وتصرفات قياديين منها في غزة ل

  .قيادات متنفذه في الحركة ونشرتها قياداتها في غزة في أواسط الحركة ومليشياتها
في قطاع غزة ال ترغب ' حماس'ان هناك قوى متنفذه في حركة '، 'فتح'واكد امين سر مجلس ثوري 

  '.إمبراطوريتها والمال واألنفاق التي بنتها خالل فترة االنقالببالمصالحة وال تريدها التنازل عن 
  12/1/2012، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

  
  حكومة نتنياهو تستخدم المفاوضات غطاء للتوسع االستيطاني: حواتمة .20

جلس االعيان  عقد االمين العام للجبهة الديمقراطية نايف حواتمة اجتماعاً مطوالً مع رئيس م:عمان
  .االردني طاهر المصري

واكد حواتمة أن المفاوضات الفلسطينية ـ اإلسرائيلية في عمان تدور بحلقة مفرغة وطريق مسدود، 
مشيراً إلى أن نتنياهو ال يفتح نافذة لمفاوضات تستند لقرارات الشرعية الدولية، ويواصل تكثيف وتسريع 

  .لمستوطنات في القدس والضفةمصادرة األرض الفلسطينية، وبناء وتوسيع ا
 بنداً، وهي ذات الورقة التي قدمتها 21وأكد أن يسحاق مولخو مدير مكتب نتياهو قدم ورقة أمنية من 

؛ وكلها مبادئ توسع بالضفة وعلى امتداد غور األردن والسيطرة على 2010حكومة إسرائيل في آب 
  .المعابر لعشرات السنوات

 12/1/2012الحياة الجديدة، رام اهللا، 
  

  جولة هنية عنوان لكسر الحصار السياسي: أبو زهري .21
الدكتور سامي أبو زهري، أن جولة " حماس"أكد الناطق الرسمي باسم حركة المقاومة اإلسالمية : غزة

رئيس الحكومة الفلسطينية إسماعيل هنية، العربية واإلسالمية، تعتبر عنوانًا لكسر الحصار السياسي عن 
  .ثمرات الربيع العربي والثورات في المنطقةغزة وأنها إحدى 

نسخة " المركز الفلسطيني لإلعالم"، وصل )1-11(وشدد أبو زهري، في تصريح صحفي له األربعاء 
  .عنه، على أن الجولة ستمثل نقطة تحول في العالقة مع األطراف والشعوب في المنطقة

  11/1/2012، المركز الفلسطيني لإلعالم
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  الحتالل تعاود العمل ببرنامج دعم مقاولي المستوطناتحكومة ا: دلياني .22
 قال عضو المجلس الثوري لحركة فتح ديمتري دلياني بأن حكومة بنيامين نتنياهو :القدس المحتلة

في مستوطنات الضفة خارج ” مخير الميشتيكين“المتطرفة عاودت العمل ببرنامج تشجيع االستيطان 
  .نطاق مدينة القدس المحتلة

 تعهدت لالدارة األميركية بالتوقف عن العمل 2004دلياني أن حكومة االحتالل في العام و أضاف 
ببرنامج تشجيع االستيطان ضمن صفقة ضمانات و تعهدات قبيل االنسحاب االسرائيلي احادي الجانب 

  . من قطاع غزة
جديدة التي يوجهها لها وشدد دلياني انه من غير المتوقع أن تتفاعل االدارة االميركية مع هذه الصفعة ال

رئيس حكومة دولة االحتالل، بل أن أغلب االحتماالت تتجه الى تجاهل ادارة اوباما للموضوع برمته 
 . و تراجع دورها في الشرق األوسط الى مجرد حارس أمين لالحتاللاألميركية اإلدارةانعكاساً لضعف 

 12/1/2012الحياة الجديدة، رام اهللا، 
 

   يناير الجاري موعداً لختام لقاءات عّمان/ ثانيكانون 26 ن يكونتنفي ا" إسرائيل" .23
قد حـّددت نهايـة     " اللجنة الرباعية الدولية  "نفت مصادر سياسية إسرائيلية أن تكون       : )فلسطين(الناصرة  

الشهر الجاري موعداً لختام لقاءات عّمان، الراميـة لتحريـك مـسيرة العمليـة الـسياسية واسـتئناف                  
  .المفاوضات

، على تصريحات الجانـب     )11/1(بت المصادر، التي تحدثت لإلذاعة العبرية صباح اليوم األربعاء          وعقّ
الفلسطيني التي حذّر فيها من غياب الّرد اإلسرائيلي على الموقف الفلسطيني من العملية السلمية، بحلول               

 لن يكون موعـداً لفـّض       إن ذلك التاريخ  "الجاري، قائالً   ) يناير(يوم السادس والعشرين من كانون ثاني       
 ".محادثات عّمان

 11/1/2012، قدس برس
 

   ستسلمها للفلسطينيينأحياءتطلع بلير على " إسرائيل" .24
في إطار اتفاق مستقبلي مفترض بين الفلسطينيين وإسرائيل، أجرت األخيرة جولة جوية في سماء              : القدس

ط توني بلير ومسؤول أردني رفيع ومندوب       القدس لممثل اللجنة الرباعية الدولية للسالم في الشرق األوس        
  .فلسطيني

ـ    أن الهدف من هذه الجولة هو إطالع جميع األطـراف علـى حقيقـة              ” الجريدة”وكشف مصدر مطلع ل
الوضع على األرض في ما يتعلق بالقدس واألحياء التي ستسلمها إسرائيل للسلطة الفلسطينية في إطـار                

، مـشيراً إلـى     1967ى أن إسرائيل ال تقبل العودة إلى حـدود          ولفت المصدر إل   .االتفاق الذي لم يعلَن   
  . ”إمكانية تدويل البلدة القديمة واألماكن المقدسة“

 12/1/2012الجريدة، الكويت، 
 

  عالم ايراني انتقاما الغتيال "إسرائيل" من قصف إيراني على يحذررئيس الموساد األسبق  .25
ئيلية من رد إيراني على اغتيال العـالم مـصطفى          حذرت مصادر إسرا  : ندنل -  نظير مجلي  - تل أبيب 

أحمدي روشان، في طهران أمس، وقالت إن الرد اإليراني قد يتمثل في عمليات في الخليج العربي أو في                  
  .قصف صاروخي ضد إسرائيل أو في كليهما معا
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يراني مصطفى  وقال البروفسور عوزي رافيل، الباحث في الشأن اإليراني بجامعة تل أبيب، إن العالم اإل             
روشان هو المسؤول عن الممتلكات في مفاعل ناتانز النووي الذي يعتبر موقعا استراتيجيا في المشروع               

  .وأضاف أن األشهر الثمانية المقبلة ستكون حاسمة في الموضوع النووي اإليراني. النووي اإليراني
، دانـي يـاتوم، مـن قـصف         )دالموسا(من جهته، حذر الرئيس األسبق لجهاز المخابرات اإلسرائيلية         

صاروخي إيراني على إسرائيل انتقاما لتكرار عمليات االغتيال التي يتعرض لها علماء الذرة، وآخرهـا               
وقال ياتوم إن توجيه إيران أصبع االتهام إلى إسرائيل والتبجح           .اغتيال روشان، في طهران صباح أمس     

  لى حرب تدفع ثمنها إسرائيل وإيرانالذي يبديه عدد من المسؤولين اإلسرائيليين قد يجر إ
 12/1/2012، الشرق األوسط، لندن

  
   صهيونية تباشر تنفيذ مشاريع ضخمة في جنوب السودانشركات: سرائيليةالخارجية اال .26

عن بدء المشاريع الصهيونية في دولـة       سرائيلية  أعلنت مصادر مطلعة في وزارة الخارجية اال      : الناصرة
  .جنوب السودان حديثة العهد

، أن مجموعة كبيرة من الشركات      )1-11(وأكدت المصادر التي تحدثت لإلذاعة العبرية، اليوم األربعاء         
الصهيونية قد باشرت العمل في جوبا وشرعت بتنفيذ جملة من المشاريع الضخمة لبناء مؤسسات الدولـة         

  .وتطوير البنى التحتية
 11/1/2012، المركز الفلسطيني لإلعالم

  
   تهجير بعد مصادقة المحكمة العليا على قانون منع لّم الشملزحالقة يحذر من .27

وصف النائب جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع البرلمانية، قرار المحكمة العليا المصادقة علـى قـانون                
  .منع لّم الشمل، بأنه مصادقة على العنصرية وعلى التشريع العنصري

اطنة العنصري ينسجم مع األجواء العنصرية الـسائدة        وأكد على أن قرار المحكمة عدم إلغاء قانون المو        
  .في الشارع وفي اإلعالم وفي المجتمع السياسي وفي الرأي العام اإلسرائيلي عموماً

وحذر النائب زحالقة من أن السلطات اإلسرائيلية قد تستغل قرار المحكمة للقيام بتهجير رجـال ونـساء                 
لطة في الضفة والقطاع، بحجة أن القانون، الذي صادقت         وأطفال من داخل الخط األخضر إلى مناطق الس       

  .عليه المحكمة العليا، ال يسمح لهم بالسكن مع عائالتهم
وينص القانون الذي رفضت المحكمة العليا االلتماسات إللغائه بأغلبية ستة قضاة مقابل خمسة، على منع               

الزوجة أو الـزوج مـن الـضفة أو         لّم شمل العائالت الفلسطينية من طرفي الخط األخضر، وإذا كانت           
  .القطاع فهم ال يستطيعوا العيش مع أزواجهم داخل إسرائيل

على أن اسرائيل هي الدولة الوحيدة في العالم، التي سنت مثل هذا القانون العنصري، الذي               زحالقة  وشدد  
  .يستهدف المواطنين العرب الفلسطينيين دون غيرهم

  12/1/2012، 48موقع عرب
 

   النظام السوري على البقاء في السلطةيساعدان وحزب اهللا ايران : اإلسرائيليةاإلستخبارت .28
الجنرال أفيف كوخافي، مساء اليوم االربعاء، ان ايران وحـزب          " أمان"قال رئيس االستخبارت العسكرية     

كوخافي الـذي    .اهللا يعززان جهودهما في مساعدة النظام السوري على تجاوز ازمته والبقاء في السلطة            
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تحدث امام خريجي دورة استخبارات، أضاف،ان ايران وحزب اهللا يزودان النظام السوري بالمعلومـات              
  .والسالح وغيرها من الوسائل وان هذه المساعدة تبدو بشكل ملحوظ مؤخرا

وحول ما يجري في المنطقة قال، ان الشرق االوسط يغير وجهه وجوهره وقد تحمل رياح التغيير فرصة                 
  .لى المدى القصير والمتوسط تزداد المخاطروبشارة ولكن ع

 11/1/2012، 48 موقع عرب
 

   من اتساع ظاهرة التسرب من الخدمة العسكريةقلقة "إسرائيل": "معاريف"تقرير  .29

 تبين من معطيات نشرت في إسرائيل أمس األربعـاء، أن عـشرات آالف              :برهوم جرايسي  -الناصرة  
كرية اإللزامية، قبل استكمال فترة التجنيد اإللزامي، التي تستمر         جنود االحتالل ينهون سنويا خدمتهم العس     

نحو ثالث سنوات للشبان وعامين للشابات، وكما يبدو أن العامل األكبر وراء هذه الظاهرة هو رغبة في                 
التهرب، وهذا ما تعكسه النسبة العالية لمن يتم إعفاؤهم على خلفية أوضاع نفسية، وهذه ظاهرة تنـضم                  

  .ار التراجع في عدد الذين يتجاوبون مع تأدية الخدمة العسكرية اإللزاميةإلى استمر
إن قائد أركان جيش االحتالل بيني غانتس، اصدر تعليماته لمكافحـة ظـاهرة             " معاريف"وقالت صحيفة   

مـن الـذين ينـضمون       % 17.5إلى   % 14 التسرب من الخدمة العسكرية، التي تتراوح نسبتها ما بين        
  .ش، وهذا ما يعني عشرات آالف الجنود، حسب ما قالته الصحيفةسنويا إلى الجي

من المتسربين من الخدمة العسكرية هم من الذين يخدمون          % 30أن   ويستدل من التقرير الصادر أمس،    
من الوحدات المقاتلة، ولم تنشر أمس معطيات حول أسباب          % 6في الجهاز اإلداري لجيش االحتالل، و     

لمقابل، فإن توجيهات الجنرال غانتس لوحدة الطب النفسي في جيش االحـتالل            هذا التسرب، ولكن في ا    
  .تشير إلى ارتفاع هذا السبب لترك صفوف الجيش

إذ طلب غانتس من وحدة الطب النفسي في جيش االحتالل برفع المعايير وعدم االستعجال فـي تحريـر             
  .تحريره كليا من الجيشالجندي، بل نقله إلى معسكر يومي قرب بيته كمرحلة اضافية قبل 

وتظهر هذه المعطيات، بعد أسابيع من نشر معطيات حول استمرار تراجع نسبة الذين يتجـاوبون مـع                 
الماضـي،  أن نـسبة      ) نوفمبر(قانون الخدمة العسكرية، وتبين من معطيات موسم تجنيد تشرين الثاني           

، مقابـل قرابـة     %67ود، بلغت هذا العام الذين تجاوبوا مع نداء التجنيد اإللزامي للشبان والشابات اليه    
، وهذا ما يقلق قادة جيش االحتالل والمؤسسة الحاكمة، خاصـة علـى ضـوء               1990في العام     % 75

  .االرتفاع الحاد في نسبة األصوليين اليهود الذين يحصلون على إعفاء من منطلقات دينية
، وحسب المعطيات للعام الحـالي فـإن        %  64 إلى   2014ويتوقع الجيش أن تهبط هذه النسبة في العام         

  . من الشابات اليهوديات لم يتجندوا هذا العام  % 41من الشبان اليهود وقرابة   % 25.1
من مجمل المطالبين بالتجنيد هم من االصوليين اليهود المتشددين          % 13.4فبالنسبة للشبان، فقد ظهر أن      

 عاما، ويقول الجيش إن هذه النـسبة        63 قائم منذ    وحصلوا على إعفاء بموجب أمر خاص     ) حريديم(دينيا  
، إذ في ذلك العام فإن نسبة الذي حصلوا على إعفاء لكونهم شبان             1992تضاعفت ثالث مرات منذ العام      

ويتوقع الجيش ارتفاع نسبة هـؤالء       % 9.6 كانت نسبة هؤالء     2006، وفي العام      %4.9حريديم كانت   
  .وبوتيرة عالية في السنوات المقبلة
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من المطالبين بالتجنيد حصلوا على اعفاء ألسباب نفسية،          % 6.3ويظهر أيضا من معطيات الجيش، أن       
بسبب ماض جنائي وحوالي      % 3وهذا مسار تهرب واضح من الجيش، حسب ما قالته تقارير سابقة، و           

  .آخرين بسبب تواجدهم في الخارج، بمعنى مهاجرين  % 3
 12/1/2012الغد، عّمان، 

 
  كشف عن تكلفة تحريك كل نوع من األسلحة اإلسرائيليةي اإلسرائيلي الجيش .30

للمرة األولى في تاريخها، تكشف رئاسة أركان الجيش اإلسرائيلي عن           :كتب محرر الشؤون اإلسرائيلية   
ـ   . تكلفة تحريك كل نوع من األسلحة اإلسرائيلية       ، يوسي  »يديعوت أحرونوت «ونشر المراسل العسكري ل

في إطار معركـة الجـيش اإلعالميـة ضـد          » جيش محدود الضمان  «تحت عنوان   » ةالتسعير«يهوشع  
كُشف النقاب عنها في إطار المداوالت في لجنة        » التسعيرة«المطالبين بتقليص ميزانية الدفاع، إذ أن هذه        

  .الخارجية واألمن حول ميزانية الدفاع
 3,7الـدوالر  ( ألـف شـيكل   130أحدكم ويبدأ المراسل العسكري تقريره باإلشارة إلى أنه إذا كان لدى           

، كما أن »15إف ـ  «وال يعرف كيف يتصرف بها، فإنها في الجيش تكفي لساعة تحليق لطائرة ) شيكل
  .تحّرك دبابة لمسافة كيلومتر واحد يكلف ثمن شراء جهاز كومبيوتر جديد

 مليار شـيكل، ولكـن     1,65وأوضح أن الحكومة اإلسرائيلية أقرت مؤخراً زيادة لميزانية الدفاع بحوالى           
  .هذه الزيادة ال ترضي الجيش الذي يعلن أنه في حاجة إلى ثالثة مليارات شيكل أخرى

علـى الجـيش    «وأبلغ رئيس األركان بني غانتس لجنة الخارجية واألمن في الكنيست أمـس األول أن               
  .»نياإلسرائيلي معاظمة قوته في مواجهة األخطار ولذلك فإن الميزانية وحجمها يقلقا

فـساعة  . وعرض ضباط من الجيش على لجنة الخارجية واألمن معطيات حول تكلفة تحريك الوحـدات             
لساعة أيضا يكلف » 15إف ـ  « االف شيكل، فيما تحليق طائرة 105تكلف » 16إف ـ  «تحليق طائرة 
حديدية ، وهو المستخدم في منظومة القبة ال      »تامير«كما أن إطالق صاروخ     .  شيكل 134800أكثر، ويبلغ   

  . ألف شيكل230التي تستخدم ضد صواريخ القسام المنطلقة من قطاع غزة، يكلف ما ال يقل عن 
 صـاروخ قـسام     33إلسقاط  » تامير« صاروخ   44وبحسب التقرير فقد أطلقت إسرائيل في العام األخير         

  .بتكلفة زادت عن عشرة ماليين شيكل
لـساعة واحـدة،    » 1ميركافا سيمان   «بابة  وفضال عن ذلك تعرض المعطيات صورة عن تكلفة تحرك د         

 3660فإن التكلفة تصل في الساعة إلى       » 3ميركافا سيمان   « شيكال، ولكن إذا تحركت دبابة       2230وتبلغ  
  . شيكل4300فإن تكلفة الحركة في كل كيلو متر تبلغ » 4ميركافا سيمان «شيكال، وفي دبابة 

 12تكلف ما ال يقـل عـن        » ميركافا«م للواء دبابات    وأشارت المعطيات إلى أن مناورة تستمر أربعة أيا       
وكل هذا من دون حساب تكلفة إعداد المقاتلين في سالح المـدرعات اإلسـرائيلي، وهـي     . مليون شيكل 

 ألـف   90ويقدر الجيش اإلسرائيلي تكلفة إعداد جندي المدرعات بحـوالى          . تكلفة أصال ليست رخيصة   
  .شيكل

ل، فمناورة لواء مشاة تكلف حوالى نصف مناورة قوة مدرعة، وتبلـغ            وفي سالح المشاة تغدو التكلفة أق     
 شيكال، وقنبلة دخانية    3,73 شيكل، وطلقة القناص     1,38 تكلف   5,56فطلقة من عيار    .  مليون شيكل  7,3

ـ            .  شيكال 70ملونة    شـيكالت   105كما أن تحريك ناقلة جند مدّرعة لساعة تكلف أقل من الدبابة وتقدر ب
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بها، تكلف ساعة حركتها    » غوالني«، التي تم تزويد لواء      »أخزريت« مدّرعة من طراز     فقط، ولكن ناقلة  
  . شيكال960

فحّدث وال حـرج، إذ أن إطـالق قذيفـة          » ملكة المعركة «وعند الحديث عن تكلفة المدفعية التي تسمى        
رة تكلف  كما أن قذيفة اإلنا   .  شيكال 6100تكلف  » منتس« شيكال، ومن مدفع     2145مدفعية بسيطة يكلف    

أما تكلفة مناورة فرقة فـي      .  مليون شيكل  4,6وتحتاج مناورة قوة مدفعية إلى تكلفة تبلغ        .  شيكال 7511
  . مليون شيكل22الشمال فتبلغ 

 12/1/2012، السفير، بيروت
 

   عقارات في القدس ما لم تُمدد الكنائس عقود تأجيرهاخسارة تخشى "إسرائيل": "غلوبس" .31
تنشغل إسرائيل منذ سنوات بمصير األراضي والعقـارات التـي اسـتأجرتها            :  أسعد تلحمي  –الناصرة  

لفترات طويلة األمد من البطريركية األرثوذكسية والكنائس المسيحية األخرى، خـصوصاً فـي مدينـة               
تبـدل  «ويخشى أركـان الدولـة العبريـة        . القدس، وتنتهي فترة اإليجار بعد عقدين أو ثالثة من الزمن         

 مع انتهاء فترة العقود على نحو يحول دون تمديد فترات االستئجار لعقـود طويلـة                السياسية» األوضاع
أخرى، فتخسر إسرائيل ممتلكات حيوية تعتبرها جزءاً من أراضيها، مثـل مبنـى الكنيـست أو حّيـي                  

في القدس الغربية، وجميعها مقام على أراض مستأجرة بمعظمها مـن الكنيـسة             » الطالبية«أو  » رحافيا«
  .كسيةاألرثوذ

االقتصادية، فإن مؤتمراً عقد أخيراً في إسرائيل لبحـث مـسألة األراضـي             » غلوبس«وبحسب صحيفة   
المستأجرة من الكنائس المسيحية في األراضي المقدسة، لكنها لم تشر إلـى مكـان انعقـاده أو تاريخـه                

  . يةالمحدد، واكتفت باإلشارة إلى أن هذه المسألة تؤرق صناع القرار في الدولة العبر
وأكدت الصحيفة أن أكثر ما تخشاه إسرائيل هو أن تمارس السلطة الفلسطينية ضغوطاً على البطريركيـة    

  .»لتتمكن هي من السيطرة على هذه الممتلكات في قلب مدينة القدس«لعدم تمديد عقود االيجار 
 مع مطرانية الـروم      بعدم توقيع أي صفقة عقارية     1997يذكر أخيراً أن الفاتيكان اتفق مع إسرائيل عام         

الكاثوليك في إسرائيل من دون تصديقه، وذلك في أعقاب صفقات بيع واستئجار كثيرة نفذتها المطرانيـة                
  .مع جهات إسرائيلية مختلفة

 12/1/2012، الحياة، لندن
  

  2011لمثليين في ا المقصد السياحي األول للسائحين "إسرائيل: "مريكيةلجوية االالخطوط ا .32
فازت تل أبيب بلقب المدينة األكثر جذبا للسائحين المثليين في العـالم، وذلـك فـي                :  أ  د ب  - تل أبيب 

ونشرت نتائجه اليـوم األربعـاء      » أمريكان ايرالينز «استطالع أجرته شركة الخطوط الجوية االمريكية       
  .وسائل اعالم اسرائيلية

ية الجاذبة للمثليين جنسيا علـى      تصدرت تل أبيب التي تقع على ساحل البحر المتوسط قائمة المدن العالم           
 من أصوات المثليين، فيما جاءت نيويورك في المركز الثـاني           43%مستوى العالم، حيث حصلت على      

  . من األصوات14%ونالت 
، فيما حصلت مدريد ولندن على      6% وساو باولو في البرازيل على       7%وحصلت تورونتو في كندا على      

  .4%كية ومكسيكو سيتي على  لكل منهما ونيو أورليانز االمري%5
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أشار الى  و ،وأصدر عمدة تل أبيب رون هولداي بيانا أعرب فيه عن سعادته بفوز المدينة في االستطالع              
سنويا على مركز للمثليـين مـع دعـم         )  ألف دوالر  130أكثر من   ( ألف شيكل    500ان تل أبيب أنفقت     

  .مجموعاتهم وأنشطتهم الثقافية
 12/1/2012، )الكويت(الوطن 

  
  قرية ديراستيا بسلفيت ويخطون شعارات معادية على جدرانهفي  المستوطنون يدنسون مسجداً .33

اكدت مصادر فلسطينية متعددة االربعاء اقدام مجموعة من المستوطنين على : رام اهللا ـ وليد عوض
تدنيس مسجد علي ابن ابي طالب في قرية دير استيا بمحافظة سلفيت شمال الضفة الغربية وخطوا 

 مركبات فلسطينية خالل 3واشارت المصادر الى ان المستوطنين احراقوا  .شعارات معادية على جدرانه
  .االعتداء على المسجد فجر االربعاء

ومن جهتها قالت الشرطة اإلسرائيلية األربعاء إنه يعتقد ان مستوطنيين قاموا بتدوين شعارات باستخدام 
وقال المتحدث باسم الشرطة ميكي روزنفيلد  .ضفة الغربيةالطالء على جدران مسجد في قرية شمال ال

  .إن المخربين اضرموا النار أيضا في ثالث سيارات فلسطينية في ديراستيا جنوب غرب نابلس
  12/1/2012، القدس العربي، لندن

  
  النقبسجن  أسير فلسطيني من 800نقل : قراقع .34

 أسير من 800حررين عيسى قراقع انه تم نقل أعلن وزير شؤون األسرى والم:  محمد إبراهيم-رام اهللا
أصل ألف ومئتين من سجن النقب إلى سجون أخرى تمهيدا لنقل الباقين، حيث سيخصص السجن 

  .لألسرى السودانيين، بحسب ادعاء إدارة سجون االحتالل
شهم تفتيشا وقال قراقع إن األسرى الذين تم نقلهم تعرضوا للقمع، ولم يسمح لهم بأخذ حاجياتهم، وتم تفتي

اعتدت على األسرى في » نحشون«من جهة ثانية، أوضح قراقع أن وحدات القمع المعروفة بقوات . دقيقا
  .، حيث أصيب عدد منهم بحاالت إغماء جراء إطالقها قنابل الغاز»أيشيل«سجن 

  12/1/2012، البيان، دبي
  

  س الستئناف المفاوضات باستحقاق إطالق سراح األسرى كأسا عباسطالبسرى يعميد األ: قراقع .35
  رسالة كريم يونس وجهعميد األسرى  قال وزير شؤون األسرى والمحررين عيسى قراقع ان :رام اهللا

لقد حان الوقت لطي صفحة األسرى القدامى وإغالق ملف ما قبل اوسلو :  جاء فيهاالرئيس عباسالى 
حّيا األسير كريم يونس الرئيس و . عاما18وتصحيح الغبن التاريخي الذي وقع بحقهم منذ أكثر من 

بإصراره على تنفيذ استحقاق وديعة أولمرت كشرط الستمرار المفاوضات، وعدم إخضاعه مطلب 
إطالق سراح األسرى ألية مساومة او ابتزاز سياسي إسرائيلي على حساب القضايا المصيرية كالحدود 

  .والدولة ووقف االستيطان
ئيس أن ال يتم استثناء أي أسير على أرضية أمنية أو سياسية أو وطالب كريم يونس في رسالته الى الر

جغرافية مثل مكان السكن أو لون الهوية كما تحاول دائما حكومة اسرائيل ذلك، خصوصا أن صفقة 
  .شاليط شملت إطالق سراح أسرى من القدس ومن الداخل وأصحاب العمليات الكبيرة

  12/1/2012، الحياة الجديدة، رام اهللا
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  إعادة اعمار غزة ويؤكد أن البناء مرهون برفع الحصاربخضري ينتقد المجتمع الدولي لتقاعسه ال .36

قال النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار يوم أمس انه : غزة ـ أشرف الهور
للمجتمع الدولي في ملف إعادة اعمار قطاع غزة جراء الحرب ' تحرك فعلي ملموس'ال يوجد أي 

  .اإلسرائيلية، وأكد أن ما تم طرحه دوليا من تعهدات والتزامات ال زال مجمداً
باإليفاء ' أخالقيا وقانونيا وإنسانيا'وأكد الخضري على ضرورة ان يقوم المجتمع الدولي كونه مطالب 
 .على غزة' الرصاص المصبوب'بتعهداته والتزاماته تجاه إعادة اعمار ما دمرته إسرائيل في حرب 

رض إسرائيل حصاراً محكماً على قطاع غزة منذ أن سيطرت حماس على األوضاع منتصف وتف
، وقبل أشهر بدأت بإجراءات لتخفيف الحصار، غير أنها لم تسمح 2007من العام ) يونيو(حزيران 

  .بإدخال المواد الخام
 في إعادة الحرية'، وأضاف 'المطلب األساسي'وأكد الخضري على أن رفع الحصار بشكل كامل يعد 

اإلعمار لن تكون إال برفع الحصار وإتاحة الفرصة لالستيراد والتصدير وضخ األموال التي وعدت بها 
  .'غزة من أطراف مختلفة

  12/1/2012، القدس العربي، لندن
  

   ةة في غزعلى زيادة الضرائب عليهم من جانب الحكوماحتجاجاً إضراب مالكي أنفاق رفح وعّمالها  .37
علق مالكو األنفاق أسفل الحدود الفلسطينية المصرية جنوب قطاع غزة، لليوم :  قيس صفدي-غزة 

وأكد مالكو . الثاني على التوالي، العمل، احتجاجاً على زيادة الضرائب عليهم من جانب الحكومة المقالة
أنفاق وعمال أن العمل في عدد كبير من األنفاق توقف عن العمل منذ، أول أمس، في محاولة لثني 

وقالوا إن . لحكومة عن زيارة الضرائب على المواد والبضائع التي يجلبونها من مصر عبر األنفاقا
قرارهم جاء احتجاجاً على زيادة قيمة الضرائب المفروضة عليهم من هيئة الحدود والمعابر التابعة 

إدخال ” رائيلإس“للحكومة بما يلحق ضرراً كبيراً بالعائد المادي، الذي تراجع بشكل حاد منذ قرار 
  .2010أيار / أواخر مايو"أسطول الحرية"تسهيالت على المعابر التجارية عقب مجزرة 

  12/1/2012، االخبار، بيروت
  

   مواطناً بمحافظات الضفة 20االحتالل يعتقل  .38
، عشرين مواطنًا في حملة اعتقاالت نفذها بمحافظات 2012-1-12اعتقلت قوات االحتالل فجر الخميس 

  .ربية المحتلةالضفة الغ
العبرية، أن الجيش اعتقل ثمانية مواطنين من محافظة نابلس شمال " يديعوت أحرونوت"وذكرت صحيفة 

الضفة، بينما اعتقل ثالثة آخرين بمحافظة رام اهللا، بينما اعتقل خمسة بمحافظة أريحا، وأربعة في مخيم 
بون لألجهزة األمنية اإلسرائيلية، مشيرا وزعم االحتالل أن المعتقلين مطلو. الفارعة جنوب مدينة طوباس

  .إلى نقلهم إلى الجهات األمنية المختصة للتحقيق
" كرميتسور"وفي الخليل، تعّرضت عّدة مركبات للمستوطنين إلى الرشق بالحجارة قرب مستوطنة 

  .الواقعة على أراضي بلدتي بيت أمر وحلحول شمال الخليل
  11/1/2012، موقع فلسطين أون الين
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  ببلدة حوارة جنوب نابلس ستوطنة تدهس طالبة مدرسيةم .39

، بدهس طالبة مدرسة ببلدة حوارة جنوب نابلس 2012-1-12قامت مستوطنة متطرفة صباح الخميس 
وذكر شهود عيان أن المستوطنة دهست الطالبة أنغام كايد عمران بينما كانت  .بالضفة الغربية المحتلة

هالي البلدة استطاعوا التعرف على صاحبة المركبة، وتم نقل متوجهة إلى المدرسة، حيث استطاع أ
  .الطالبة المصابة للمستشفى لتلقي العالج

  12/1/2012، موقع فلسطين أون الين
  

   لكن فتح تتقدم عليها في االنتخاباتطحماس ازدادت شعبية بعد شالي: استطالع .40
عبية كبيرة بعد صفقة تبادل  اكتسبت حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة، ش: أ ف ب-القدس 

التي يتزعمها » فتح«األسرى مع إسرائيل في مقابل إطالق الجندي غلعاد شاليت، بينما ال تزال حركة 
  .الرئيس محمود عباس تتقدم في االنتخابات المقبلة، بحسب استطالع للرأي الفلسطيني

 بين الحركتين المتنافستين ويبدو الجمهور الفلسطيني منقسماً أيضاً في شأن فرص نجاح المصالحة
 في المئة عكس 46 في المئة منهم أنها ستنجح بينما يرى 50وتوحيد غزة والضفة الغربية، إذ يعتقد 

  .ذلك
 في المئة أن ذلك 46 في المئة فقط تشكيل هذه الحكومة في غضون أيام أو أسابيع بينما يرى 21ويتوقع 

  .نها لن ترى النور أبداً في المئة أ27سيستغرق وقتاً طويالً، ويعتقد 
 في 37وبحسب االستطالع الذي أجراه المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية في رام اهللا، فإن 

عقب صفقة شاليت التي نفذت في تشرين » حماس«المئة من المستطلعة آراؤهم ازداد تأييدهم لحركة 
  .الماضي) أكتوبر(األول 

إن » فتح« في المئة منهم لـ 43ى تقدم في التصويت، إذ سيصوت لن يؤدي إل» حماس«إال أن تأييد 
بينما احتفظت ) وهو انخفاض بفارق نقطتين عن آخر استطالع قبل ثالثة أشهر(أجريت االنتخابات اليوم 

  . في المئة11 في المئة، في حين حصلت األحزاب األخرى على 29بـ » حماس«
المقبل بحسب اتفاق المصالحة، ) مايو(المقررة في أيار وفي خصوص االنتخابات التشريعية والرئاسية 

  . في المئة47 في المئة أن االنتخابات ستجرى في موعدها المحدد بينما ال يتفق معهم 43يرى 
  12/1/2012، الحياة، لندن

  
  فبراير/  في شهر شباط  في غزة والضفة النهاء االنقسام الفلسطيني"قرع طناجر"مسيرات  .41

في األول من ' قرع الطناجر'يعتزم مئات الشبان الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، : رام اهللا
المقبل من الساعة السابعة صباحا حتى الساعة السابعة والنصف مساء، في كافة المدن ) فبراير(شباط 

الفلسطيني وتطبيق اتفاق والقرى والمخيمات واألراضي الفلسطينية للمطالبة باإلنهاء الفعلي لالنقسام 
قرع الطناجر ' صفحة تحت عنوان' فيسبوك'وانشأ عدد من الشبان الفلسطينيين على موقع  .المصالحة

قرع الطناجر يعني أن المصالحة 'وقال القائمون على الصفحة ان . 'إلنهاء االنقسام واستعادة الوحدة
يات ال تزال كبيرة أمام انجازها، وخاصة كون التحد) من قاع الدست(ستأتي كما يقول مثلُنا الشعبي 
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وجود ممانعة من أصحاب المصالح بإبقاء االنقسام األمر الذي يتطلب موقفا شعبيا مساندا لكافة الجهود 
  .'المخلصة إلنهاء االنقسام

هذه الحمالت التي تهدف النهاء االنقسام واستعادة الوحدة وتأتي وفاء 'وتقول المجموعات الشبابية ان 
  .'داء العظام وفي مقدمتهم الشيخ المجاهد احمد ياسين والرئيس ياسر عرفات وأبو علي مصطفىللشه

  12/1/2012، القدس العربي، لندن
  

   في بيروت مؤتمرها الدولي الثاني تعقد اللجنة التنفيذية لمسيرة القدس العالمية .42
ت لعقد مؤتمرها الدولي الثاني لممثلي تعلن اللجنة التنفيذية لمسيرة القدس العالمية عن استكمال االستعدادا

لجانها الدولية المشاركة في تنظيم المسيرة العالمية إلى القدس، وذلك في العاصمة اللبنانية بيروت، يومي 
  .م2012كانون الثاني الجاري /  يناير 18-17الثالثاء واألربعاء 

ي عمان خالل الشهر الماضي، الذي تم ويأتي عقد هذا االجتماع تنفيذا لمقررات اجتماع اللجان الدولية ف
فيه التوافق على تشكيل لجنة مركزية دولية ومجلس استشاري عالمي للمسيرة، واعتماد يوم الثالثين من 

الفلسطيني موعدا النطالق " يوم األرض"آذار القادم المصادف للذكرى السادسة والثالثين لـ /مارس
  .المســـيرة

  11/1/2012، موقع الجئ نت
  

  2011 فلسطينيا في غزة خالل ا طفل14ًاستشهاد : "اإلنسانمركز الفلسطيني لحقوق ال" .43
رصد تقرير حقوقي فلسطيني استشهاد أربعة عشر طفالً فلسطينياً في قطاع غزة، خالل العام : غزة

  ). أعوام10(، بنيران قوات االحتالل اإلسرائيلي، كان آخرهم الطفل رمضان الزعالن )2011(المنصرم 
نسخة عنه اليوم األربعاء " قدس برس"، في بيان صحفي تلقت "المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان"ل وقا
، أن العام الماضي شهد إصابة أربعة وتسعين طفالً في القطاع، برصاص قوات الجيش )11/1(

  . الماضي) ديسمبر(اإلسرائيلي، كان آخرهم  أحد عشر  إصابة في شهر كانون أول 
طفال تعرضوا لالعتقال، كان آخرهم الطفل أنس صيام الذي اعتقل مع ثالثة صيادين وذكر أن عشرة أ

آخرين قبالة شواطئ غزة خالل الشهر المنصرم، وخضع للتحقيق من قبل أجهزة االستخبارات التابعة 
  .لقوات االحتالل اإلسرائيلي على مدى يوم كامل

غزة تعرضوا للتشريد القسري، جراء هدم وذكر التقرير أن مائتين وخمسة وخمسين طفالً في قطاع 
. ، بينها سبعة منازل تعرضت للهدم الكلي والبقية لهدم جزئي2011 منزالً خالل العام 66قوات االحتالل 

وكانت آخر عمليات التهجير القسري لثالثة عشر طفلًا، نتجت جراء قصف منزل عائلة الزعالن في 
  .أربعة عشر طفلًاالشهر الماضي وتشريد أربعة عائالت بينهم 

  11/1/2012قدس برس، 
  

  يدين اعتقال الجئين فلسطينيين في بغداد ويدعو لحمايتهم" واجب"تجمع العودة الفلسطيني  .44
اقتحام القوى األمنية العراقية لمجمع البلديات لالجئين " واجب"أدان تجمع العودة الفلسطيني : بيروت

  .نه بدعوى البحث عن أسلحة وذخائر في محيط المجمعالفلسطينيين في بغداد، واعتقال مجموعة من سكا
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ما ادعته الشرطة العراقية عن تورط فلسطينيين في تفخيخ سيارة "في بيان، أن " واجب"وقال تجمع 
وحيازة أسلحة، اتهام عارٍ من الصحة، والغرض منه توريط الالجئين الفلسطينيين في العراق وتبرير 

، "عدم وجود مذكرات اعتقال بحق من احتجزتهم القوى األمنية العراقية"ونوّه البيان إلى  ".استهدافهم
مطالبا في الوقت ذاته بوقف االعتقاالت العشوائية، واالختطاف على الشبهة، واإلفراج الفوري عن جميع 

  ".المعتقلين السابقين
طينيين المتواجدين على الوقوف أمام مسؤولياتها تجاه الالجئين الفلس"وطالب التجمع الحكومة العراقية بـ 

  ".أراضيها، وااللتزام بتأمين الحماية القانونية لهم، وكف أيدي األجهزة األمنية عنهم
جميع فصائل "وتساءل البيان عن موقف منظمة التحرير الفلسطينية حيال الالجئين في العراق، مناشدا 

عاناتهم، وفتح الملف القانوني لما العمل الوطني الفلسطيني ومنظمات المجتمع المدني التدخل إلنهاء م
  ".يالقيه فلسطينيو العراق من انتهاكات لحقوقهم

  11/1/2012قدس برس، 
  

   تنهب النفط والغاز الفلسطيني"سرائيلإ": جودة البيئةسلطة  .45
كشف نائب رئيس سلطة جودة البيئة، جميل المطور، عن قيام سلطات :  ابراهيم ابو كامش-رام اهللا

يلي بسرقة ونهب الموارد الطبيعية الفلسطينية عبر عمليات الحفر، واستخراج الغاز االحتالل االسرئ
  .والنفط الذي يقع في حوض فلسطيني يقع في أراضي الضفة

وحمل المطور، إسرائيل مسؤولية نهب الموارد الطبيعية خاصة من الغاز والنفط، مطالبا إياها بوقف 
سطينية، داعيا المجتمع الدولي ومؤسسات األمم المتحدة إلى كافة األنشطة غير الشرعية بحق األرض الفل

  .محاسبة إسرائيل على انتهاكاتها المتواصلة بحق البيئة واألرض الفلسطينية وإيقاع عقوبات عليها
  12/1/2012، الحياة الجديدة، رام اهللا

  
  مخيم نهر البارد في "مركز فتحي عرفات الطبي"افتتاح : لبنان .46

جمعية الهالل األحمر «التابع لـ » مركز فتحي عرفات الطبي«بارد بتدشين احتفل مخيم نهر ال
في لبنان يورغ مونتاني، ومدير » اللجنة الدولية للصليب األحمر«أمس، بحضور رئيس بعثة » الفلسطيني

سلفاتور لينباردو، وقنصل سفارة فلسطين في لبنان محمود األسدي، والنائب » األونروا«مكتب لبنان في 
جمعية الهالل األحمر « عبد العزيز، وممثل مخابرات الجيش اللبناني الرائد هيثم سلمان، ورئيس قاسم

يوسف بطرس، وممثلي الفصائل » الصليب األحمر اللبناني«يونس الخطيب، وممثل » الفلسطيني
  .الفاسطينية واللجنة الشعبية وأهالي المخيم

الضوء على التزام الهالل األحمر الفلسطيني بتوفير االفتتاح هو لتسليط «في الحفل، أكد مونتاني أن 
الرعاية الصحية لسكان مخيم البارد، والتزام حركة الصليب األحمر والهالل األحمر، لضمان احترام 

تسليم العيادة الى جمعية الهالل، هو رمز لكل ما تمثله اللجنة «، معتبراً أن »المبادئ االنسانية األساسية
  .»حمر وهو خير مثال لما يمكن تحقيقه من خالل التعاون في القضايا االنسانيةالدولية للصليب األ

  12/1/2012، السفير، بيروت
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  !ولو في لبنان...  بالعيش الكريم الفلسطيني يروي عن حق الالجئ"األونروا"ـ  فيلم ل"واحد متلي" .47
د من أفراد جالية وهو واح. عمر هو شاب فلسطيني يعيش في مخيم برج البراجنة: جهينة خالدية

  . وبدء االحتالل اإلسرائيلي لفلسطين1948 سنة، إثر نكبة العام 63فلسطينية لجأت إلى لبنان منذ 
كيف هي حياة عمر؟ ما هو شكل المخيم من الداخل؟ كيف تكون الحياة بين البيوت العشوائية واألزقة 

 ينتهي؟ تلك هي األسئلة التي يطرحها الضيقة؟ ثم، كيف بدأ الوجود الفلسطيني في لبنان، وكيف يمكن أن
وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين «، الذي أطلقته »واحد مثلي«المخرج فيليب بجالي في فيلمه 

المفوضية األوروبية للمساعدات اإلنسانية والحماية «، بتمويل من مكتب » أونروا-في الشرق األدنى 
في بيروت، بحضور » مسرح المدينة«ي، للمرة األولى، في ، وقد ُعرض مساء الثالثاء الماض»المدنية

في لبنان سلفاتوري لومباردو، ورئيس » األونروا«ممثل وزير االعالم نبيل مخلوف، والمدير العام لـ
قسم العمليات في المفوضية في لبنان دييغو اسكالونا باتوريل، ومسؤول العالقات العامة في سفارة 

  .فلسطين حسن شيشنية
تغيير نظرة المجتمع اللبناني إلى «، الذي يهدف إلى »الكرامة للجميع« الفيلم في إطار مشروع ويأتي

، وهو يصور حياة الشباب الفلسطيني عموماً، وتطلعاتهم »المجتمع الفلسطيني في لبنان والعكس بالعكس
تكشاف الشاب وتحدياتهم في المجتمع اللبناني، وعالقتهم بمحيطهم ضمن بلد كلبنان، مضيئاً على اس

  .اللبناني عالء لمخيم برج البراجنة
  12/1/2012، السفير، بيروت

 
  واشنطن تؤجل زيارة مشعل لألردن ": نت.الجزيرة" .48

 إن األردن قرر تأجيل زيارة كان من        -للجزيرة نت -قالت مصادر أردنية مطلعة     : محمد النجار  - عمان
خالد مشعل، إلى ما بعـد      ) حماس(اومة اإلسالمية   المقرر أن يقوم بها رئيس المكتب السياسي لحركة المق        

  .عودة ملك األردن عبد اهللا الثاني من زيارة سيقوم بها لواشنطن األسبوع المقبل
وأوضح مصدر مطلع على تفاصيل االتصاالت األردنية القطرية ومع حركـة حمـاس بـشأن الزيـارة               

األردن، رغبة من المسؤولين األردنيين أن      المرتقبة لمشعل لألردن، أن التأجيل جاء هذه المرة بطلب من           
وتحدث  .ال تتم قبيل لقاء قمة سيجمع ملك األردن بالرئيس األميركي باراك أوباما منتصف الشهر الجاري              

المصدر عن أن عمان قررت تأجيل الزيارة هذه المرة بعد أن أبدت الواليات المتحدة وإسرائيل تحفظات                
على أن الزيارة باقية وأنها تأجلت فقط كما المرات الـسابقة ألسـباب             على الزيارة، رغم أن األردن أكد       

  .فنية
 عن أن السفير األميركي في عّمان أبدى لرئيس         -الذي فضل عدم اإلفصاح عن هويته     -وكشف المصدر   

الوزراء عون الخصاونة تحفظ بالده على زيارة مشعل أو إقامة عالقات بين عّمان وحركـة حمـاس أو                  
  . بالعودة لألردنالسماح لقادتها

كما تحدث المصدر عن رسائل إسرائيلية وصلت لعمان تشير إلى تحفظ شـديد مـن جانبهـا علـى أي                    
  .عالقات مع الحركة الفلسطينية

 عن عودة معظم عائالت قادة حماس التي كانت مقيمة في دمشق            -للجزيرة نت -وكشفت مصادر متعددة    
  .عائلة مشعل لإلقامة بشكل دائم في األردنلألردن، حيث عادت عائالت قادة الحركة ومنها 
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وتحدثت المصادر عن أن عضو المكتب السياسي للحركة محمد نزال يقيم فـي عمـان منـذ رمـضان                   
الماضي، كما أن لقاءات عقدت بين قيادات في الحركة وضباط كبار في جهاز المخابرات كـان آخرهـا               

  .الشهر الماضي
  12/1/2012، موقع الجزيرة نت، الدوحة

  
   التوسعية"سرائيلإ"تطالب المجتمع الدولي وضع حد لسياسة " الملكية لشؤون القدس" .49

 قـرار   ،في بيان صحفي    كنعان، عبد اهللا شجب األمين العام للجنة الملكية لشؤون القدس        : )بترا( - عمان
 دونم من أراضي المنطقة الصناعية فـي حـي الجـوزة            300بلدية سلطة االحتالل في القدس مصادرة       

وطالبت اللجنة الملكية لشؤون القدس المجتمع الدولي ممثالً بهيئـة األمـم المتحـدة بأجهزتهـا                 .لقدسبا
المختلفة وأبرزها مجلس األمن وضع حد لسياسة إسرائيل التوسعية العدوانية باعتماد آليات فاعلة تقع في               

ذعان لقرارات األمم المتحـدة     إطار إمكاناته وصالحياته تجبر إسرائيل السلطة القائمة باالحتالل على اإل         
  . ذات الصلة، وفي مقدمتها القدس باالنسحاب منها

  12/1/2012، الغد، عّمان
  

  لقاء عمان ال يحقق إال المصالح الصهيونية واألمريكية: ياألردن" العمل اإلسالمي" .50
معارضـة  طالب حزب جبهة العمل اإلسالمي الذراع السياسية لإلخوان المسلمين وابرز أحزاب ال           : عمان

  .مع الكيان الصهيوني" بالخروج من نفق المفاوضات العبثية"في األردن األربعاء السلطة الفلسطينية 
العودة إلى المفاوضات في ظل تعاظم االسـتيطان  "وقال الحزب في بيان نشر على موقعه االلكتروني أن  

  ".ابتةفي القدس والضفة الغربية يشكل تفريطا بالحقوق الوطنية الفلسطينية الث
ضرورة تحقيق المصالحة الفلسطينية وتنفيذ ما تم االتفاق عليه بين الفـصائل الفلـسطينية              "وأكد الحزب   

  ".والتحذير من اختالق المبررات للتهرب من هذا االستحقاق
  11/1/2012، المركز الفلسطيني لإلعالم

  
  ين الفلسطينيينحل الدولتين ال يضمن تطبيق حق العودة لالجئ": الغد"صحفية متخصصة في  .51

الزميلة نادية سعد   " الغد"رأت الصحفية المتخصصة بتغطية الشأن الفلسطيني في        :  محمد الكيالي  –عمان  
  .ال يضمن تطبيق حق العودة لالجئين الفلسطينيين" حل الدولتين"الدين أن 

لسطين في نقابة   نظمتها لجنة ف  " حق العودة بين حل الدولتين ويهودية الدولة      "وقالت، في محاضرة بعنوان     
الصحفيين بالتعاون مع اللجنة الوطنية في نقابة المهندسين الزراعيين بمجمع النقابات المهنية أمـس، إن               

، قبل الحل النهائي لقضايا الالجئين والقدس واالسـتيطان والحـدود           "الدولة"المطروح راهنا يدور حول     
  .واألمن والمياه

، "الوضع النهائي "، بديال عن    "الدولة المقترحة "يتجه نحو جعل    وأضافت أن المسعى األميركي اإلسرائيلي      
  . الصهيوني بصفته أحد مخرجاته التفاوضية–وليس حال يدرج في إطار تسوية شاملة للصراع العربي 

  12/1/2012، الغد، عّمان
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  يلتقي وفداً من مجلس الشيوخ األمريكي  األردنيوزير الخارجية .52
ارجية ناصر جودة في عمان امس، مع رئيس لجنة العالقات الخارجية في            التقى وزير الخ  :  بترا –عمان  

 السيناتور جون كيري، كما التقى الوزير مع وفد آخر مـن مجلـس الـشيوخ                األميركيمجلس الشيوخ   
.  برئاسة رئيس لجنة المخصصات ورئيس مجموعة اصدقاء االردن السيناتور دانيـال اينـوي             األميركي

 التـي   واألحـداث  األميركية العالقات الثنائية بين االردن والواليات المتحدة        وبحث جوده خالل اللقاءين   
 كيري دعم الواليات المتحدة االميركية للجهـود المبذولـة          أكدمن جهته   . تشهدها المنطقة وعملية السالم   

  . على اساس حل الدولتيناإلسرائيليلحل الصراع الفلسطيني 
 12/1/2012، الدستور، عّمان

  
   في قبضة استخبارات الجيش اللبنانياإلسرائيليينعميد العمالء  ":المنار" .53

 صفعة قوية في لبنان، فما يمكن وصفه بالصيد الثمين جداً وقع في قبـضة               اإلسرائيليةتلقت االستخبارات   
الموظف المتقاعد في   " الياس يونس "وفي معلومات خاصة بالمنار فإن المدعو       . استخبارات الجيش اللبناني  

 منذ خمسة وثالثين عاماً، وبذلك يمكن وصفه بأنه عميـد           اإلسرائيلييرو بدأ تعامله مع العدو      شركة أوج 
واألخطـر واألدهـى، حـسب       .، حسب تعليق مصادر أمنية رفيعـة      اإلسرائيليينالعمالء أو الجواسيس    

بيـع  في  " شربل قزي "المصادر، أن العميل العتيق سبق عمالء شبكة االتصاالت حديثي النعمة من أمثال             
كل ما وقعت عليه يداه وكل ما طلبه منه المشغل اإلسرائيلي من أسماء وأرقام وآليات اتصال منذ حقبـة                   
منظمة التحرير الفلسطينية الى اليوم، ما يعني ان اإلسرائيلي وقع على منظومة االتصاالت اللبنانية منـذ                

  .تصاالت في لبنانالسبعينيات وطور عمل جواسيسه ومنهم العميل يونس مع تطور قطاع اال
والنتيجة استباحة كاملة وتحكم تام بالقطاع من داتا وأسماء وأرقام وأماكن على مر ثالثة عقود ونيـف،                 

 أن اإلسرائيليوقدرة على اختراق واعتراض واستنساخ االتصاالت وتفخيخها بكل ما يمكن للعقل األمني             
  .يقرره من فبركات واستهدافات

  11/1/2012، تلفزيون المنار
  

  لم أرفض لقاء هنية وأرحب به مستقبالً: الجنزوري .54
 ما ذكر عن  رئيس الحكومة المصرية، جملة وتفصيالً، كمال الجنزوري. نفى د: أحمد إمبابي- القاهرة

 إسماعيل هنية أثناء زيارته في قطاع غزةرفضه هو ووزير خارجيته مقابلة رئيس الوزراء الفلسطيني 
لم أرفض مقابلته، لكن تزامن ": ري في اتصال هاتفي مع الشرق األوسطوقال الجنزو. لمصر قبل يومين

ورحب  ."وجود رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة إسماعيل هنية في القاهرة مع وجودي خارجها
جميع الجهات الرسمية بالقاهرة ..  في مصرتم استقباله رسمياً"وأكد أنه . الجنزوري بهنية في القاهرة

وفي سؤال حول إمكانية استقبال هنية في . "قدمتهم الدكتور أحمد الطيب شيخ األزهراستقبلته، وفي م
  ."لو زار القاهرة خالل الفترة المقبلة ال يوجد مانع من لقائه"زيارات أخرى لمصر، قال إنه 

  12/1/2012الشرق األوسط، لندن، 
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  وطنات في بناء المست"إسرائيل"استمرار  الجامعة العربية تحذر من مخاطر .55
 في مشروعها "إسرائيل" استمرار  منحذرت الجامعة العربية : العزب الطيب الطاهر-القاهرة 

 مؤكدة أنه يعرقل عملية السالم في المنطقة وينطوي علي ، العربية المحتلةاألراضياالستيطاني في 
السفير محمد وصرح  . ونددت في الوقت نفسه باعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية،مخاطر عديدة

 بأن ، أمس،ون فلسطين واألراضي العربية المحتلةؤاألمين العام المساعد لدي الجامعة العربية لش، صبيح
 أن الحكومة اإلسرائيلية تصرف حالياًى  إل الفتاً،الجامعة تتابع بقلق اإلجراءات اإلسرائيلية أحادية الجانب

  .ة والسورية المحتلةمبالغ طائلة لدعم االستيطان في األراضي الفلسطيني
  12/1/2012األهرام، القاهرة، 

  
   لصالح القدس"وقفية"الجزائر تعلن تخصيص  .56

 اتفق وزير األوقاف والشؤون الدينية محمود الهباش، مع نظيره الجزائري بوعبد اهللا غالم اهللا، :الجزائر
 جزائرية لصالح ، على تخصيص وقفية11/1 وذلك في مقر وزارة األوقاف الجزائرية، يوم األربعاء

والوقفية عبارة عن قطعة أرض تبلغ مساحتها حوالي ثالثة آالف وخمسمائة متر مربع  .القدس الشريف
  .في قلب العاصمة الجزائرية، إلقامة مشروع خيري تجاري يرصد ريعه لصالح القدس الشريف

  11/1/2012، )وفا(نية وكالة األنباء والمعلومات الفلسطي
  

   لالحتفال بذكرى أبو حصيرة"مالءمة الظروف" بعدم "إسرائيل"بلغ تمصر  .57
، الذي تقول األساطير اليهودية إنه حاخام يهودي مات في مصر "أبوحصيرة"ألغت مصر االحتفال بمولد 

وأوضح .  يناير25 للظروف التي تمر بها البالد في أعقاب ثورة  القدس، نظراًإلىوهو في طريقه 
ية أن القاهرة أبلغت تل أبيب بقرار اإللغاء منذ شهرين، بعد مصدر دبلوماسي في الخارجية المصر

اجتماع موسع شاركت فيه جميع األجهزة المعنية والمسؤولون بمحافظة البحيرة الكائن بها الضريح، 
  .والتي أكدت بدورها استحالة إقامة االحتفال هذا العام، نظراً لظروف قيام الثورة المصرية

  12/1/2012الجريدة، الكويت، 
  

   في السعوديةائتمان بطاقات أصحاب ينشر بيانات إسرائيليقرصان معلومات  .58
نهم تعرضوا الختراق وذلك بعد أ، أمس بطاقات ائتمان في السعودية أصحابكد أ :أبيب تل -الرياض

  . بطاقة ائتمان217 تفاصيل إسرائيلينشر قرصان معلوماتية 
 تفاصيل جزئية عن بطاقات ائتمان لمواطنين نشر" عمر كوهين"وكان قرصان إسرائيلي يسمي نفسه 

سعوديين حصل عليها نتيجة تمكّنه من اختراق العديد من المواقع اإللكترونية السعودية ذات الطابع 
التجاري، ما أهله للوصول آلالف البطاقات االئتمانية التي تخص مواطنين سعوديين، حسب ما ذكرته 

فيما نفى األمين العام للجنة اإلعالم والتوعية المصرفية اإلسرائيلية، " يديعوت أحرونوت"صحيفة 
. السعودية طلعت حافظ حصول الهاكر على أية معلومات بنكية أو بطاقات ائتمان مصرفية لسعوديين

وتتضمن القائمة المبدئية التي نشرها الهاكر اإلسرائيلي أسماء مواطنين سعوديين وبريدهم اإللكتروني 
وهددت مجموعة .نية دون الرقم السري الذي يتيح استخدام البطاقات االئتمانيةورقم بطاقاتهم االئتما
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بنشر التفاصيل الكاملة المتعلقة بالسعوديين وعائالتهم  )كوهين(القراصنة اإلسرائيليين التابع لهم الهاكر 
  .في حال تم نشر أي قائمة جديدة

  12/1/2012، القدس، القدس
  

  "اإلخوان المسلمين"نخشى هيمنة : فة فرنسيةصحيل مطران حلب للروم الكاثوليك .59
 مطران حلب للروم الملكيين الكاثوليك ، أن.)ب.ف.أ( نقالً عن وكالة 12/1/2012 الحياة، لندن، نشرت

قلق جداً من انعكاسات احتمال "يوحنا جنبرت صرح في مقابلة مع صحيفة فرنسية نشرت األربعاء أنه 
 ."فرصته"وأكد ضرورة إعطاء الرئيس السوري بشار األسد . ة على المسيحيين في سوري"سقوط للنظام
: وتابع. "المسيحيين ال يثقون بسلطة سنية متطرفة ونخشى هيمنة إخوان مسلمين دغمائيين": وقال جنبرت

بشار األسد يقوم حالياً بإقناع حزب البعث «، مؤكداً أن »على رغم العنف، يجب إعطاء األسد فرصته"
نقاطاً مهمة في "وأكد أن الدستور الجديد الذي أعلن عنه الرئيس السوري يتضمن . "بقبول اإلصالحات

  ."النظام يتمتع بدعم األقليات"وقال جنبرت إن . "المحافظة على العلمانية مثالً
، أن  كارولين عاكوم،بيروتنقالً عن مراسلتها في  12/1/2012الشرق األوسط، لندن، وأضافت 

 العام لإلخوان المسلمين في سوريا، أبدى أسفه لما صدر على لسان فاروق طيفور، نائب المراقب
أنّه لم يصدر باسمنا أو على لسان "  منرغمعلى المطران حلب للروم الملكيين الكاثوليك يوحنا جنبرت 

لطالما كان المسيحيون " :وقال طيفور للشرق األوسط. "أي جهة مسلمة أي موقف عدائي من المسيحيين
فالمسلمون السنة كان . وائمنا في االنتخابات عندما كان في سوريا نظام ديمقراطيمرشّحين على ق

واعتبر أن التطرف لم يظهر في . " عن التمييز والفتنةوجودهم في السلطة يشكّل عامل استقرار بعيداً
تمنى و. سوريا إال بعدما تسلم هذا النظام الحكم واستأثر بكل شيء من االقتصاد إلى السياسة والتعليم
  .طيفور على الجميع، وال سيما المسيحيين واألقليات في سوريا، أن يطمئنوا إلى مستقبل سوريا

  
  في الضفة الغربية" ج" في المنطقة المصنفة "إسرائيل" سياسةاالتحاد األوروبي يهاجم  .60

 المنطقـة   قرر االتحاد األوروبي اتخاذ إجراءات من اجل تعميق السيطرة الفلسطينية فـي        : وفا –رام اهللا   
العبـري،  " يديعوت احرونوت "جاء ذلك حسب موقع      .، على الرغم من معارضة إسرائيل     "ج  "المصنفة  

خالل وثيقة أعدها رئيس بعثة االتحاد األوروبي في السلطة الوطنية، هاجم فيها سياسة حكومة إسـرائيل                
  .في المنطقة التي تخضع للسيطرة اإلسرائيلية الكاملة

ياسة إسرائيل تهدف إلى تقليل عدد الفلسطينيين في هذه المناطق وتحويلها إلى جيوب             وبينت الوثيقة، أن س   
  .مقطوعة عن باقي الضفة الغربية

وأوصت الوثيقة الدول األوروبية بتمويل مشاريع في المنطقة مثل، بناء الشوارع والمـدارس والمبـاني               
  .للسلطات المحلية، والمياه والبنية التحتية والعيادات الطبية

من أراضي الضفة الغربية، لكن عـدد الـسكان         % 62تمثل  " ج"ولفتت الوثيقة إلى أن المنطقة المصنفة       
، مع إشارتها إلى أن عدد المستوطنين فـي المنطقـة اخـذ    %6المواطنين الفلسطينيين فيها ال يصل إلى      

  . ألف مستوطن حاليا310 إلى 1972 مستوطن عام  1200بالتزايد من 
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إذا لم يتم وقـف     "ن إسرائيل مستمرة بإضعاف السلطة الوطنية في المنطقة، وجاء فيها،           وأكدت الوثيقة، أ  
 بعيدة المنال، وعلـى إسـرائيل       67السياسة اإلسرائيلية ستصبح قضية إقامة الدولة الفلسطينية في حدود          

  ".وقف هدم البيوت والمنشات الزراعية والصناعية في المنطقة والقدس الشرقية
، أن االتحاد األوروبي قرر العمـل فـي المنطقـة دون تقـديم              "يديعوت"أوروبي لموقع   وقال دبلوماسي   

الطلبات من السلطات اإلسرائيلية كما كان متبعا حتى أالن، وسيتم تجاهل سياسة التخطيط اإلسرائيلية من               
ست بحاجـة   المشاريع الحيوية المتعلقة بالمياه، على سبيل المثال، لي       "اجل مساعدة الفلسطينيين، وأوضح،     

 ".إلى تصريح من إسرائيل
  12/1/2012، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

  
  يهودي متدّين يفهم أحاسيس التشدد:  لطاقمهرئيساًأوباما يعّين جاكوب لو  .61

كي باراك أوباما تعيين جاكوب لو رئيسا لطاقم الموظفين فـي البيـت             يقرر الرئيس األمر   :حلمي موسى 
ومن المؤكد أن هذا المنصب بالغ األهمية ألنه األقـرب إلـى            . ستقالة رئيس الطاقم السابق   األبيض بعد ا  

ولكن هذا المنصب تواله مؤخرا، واحدا تلو واحد، يهود أميركيون          . الرئيس نفسه وهو أشبه بمدير أعماله     
الجنـاح  مما أثار عالمات استفهام حول دور اللوبي اليهودي في دفعهم إلى هذه المركز الحـساس فـي                  

  .الغربي من البيت األبيض
وربما . ولو يهودي أرثوذكسي متدين، وقد تعلم أطفاله في مدرسة دينية، كما أنه ناشط في جمعيات دينية               

لهذا السبب أثار تعيينه تعاطفا كبيرا في أوساط المتدينيين اليهود لدرجة أن الطائفة األرثوذكسية أصدرت               
  .»ن صديق أول لطائفتنا في هذا المنصب الرفيع في البيت األبيضإننا فخورون بتعيي«بيانا قالت فيه 

ويستذكر معلقون إسرائيليون أن تعيين يهودي في البيت األبيض ليس بالضرورة إشارة تهدئة في العالقة               
ويشيرون إلى عهد رئيس طاقم الموظفين األول في عهد أوباما          . بين البيت األبيض والحكومة اإلسرائيلية    

  .ئيل والذي طفح بالتوتر مع حكومة بنيامين نتنياهوراحم عمانو
ومع ذلك فإن رئيس الوكالة اليهودية ناتان شارانسكي يعتقد أن الوضع في عهد جاكوب لو سيكون أفضل                 

  .ألن الحكومة اإلسرائيلية ستشعر بالراحة أكثر معه
ئيل، فأن يترك رئـيس     ولكن البعض يعتقد أن األضرار التي تصيب أوباما يمكن أن تكون لمصلحة إسرا            

ولكن البديل  . طاقم موظفي البيت األبيض في سنة انتخابات يعني نذير شؤم لرئيس يريد أن ينتخب ثانية              
  .الذي جلبه الرئيس أوباما كان لمصلحة إسرائيل، فرئيس الطاقم الجديد يفهم أحاسيس التشدد اليهودي

تعويض إلسرائيل عن خسارتها عددا من كبـار        ويعتقد معلق إسرائيلي أن تعيين لو في هذا الوقت أشبه ب          
  . بين المستشارين في البيت األبيض وآخرهم دينيس روس» محبيها«

  12/1/2012، السفير، بيروت
  

   هي المطالبة بتدمير أسلحتها النووية"سرائيلإ": رئيس نيكاراجوا .62
يخ السالم فـي الـشرق      حث دانييل أورتيجا رئيس نيكاراجوا اسرائيل على تدمير أسلحتها النووية لترس          

  .االوسط
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وقال المقاتل الماركسي السابق أورتيجا خالل مراسم تأدية اليمين الدستورية لتولي فترة رئاسة ثانية يوم               
أنا متأكد أنه بمجرد البدء في السعي الجراء محادثات في المنطقة يجري فيها تحديد خطـوات                "،  الثالثاء

  ".ة سيتحقق سالم كبير في المنطقةالسرائيل للتخلي عن هذه االسلحة النووي
وأضاف أن القوى الغربية تتجاهل بدال من ذلك الدول التي تمتلك أسلحة نووية وتهدد بلدا يرغب فقط في                  

  .الحصول على الطاقة النووية الغراض سلمية
 احتجاجا علـى هجـوم قـوات        2010العالقات الدبلوماسية مع اسرائيل عام      )  عاما 66(وعلق أورتيجا   

  .ندوس اسرائيلية على أسطول مساعدات كان متجها الى قطاع غزة المحاصركوما
 11/1/2012، 48موقع عرب

 
   اليهود العيش داخل الدولة الفلسطينية في المستقبل؟يستطيعهل : مجلة أتالنتك األمريكية .63

نين األمريكية أن اقتـراح الـسماح للمـستوط       » أتالنتك«اعتبرت مجلة   : ياسر إدريس :  ترجمة -أتالنتك  
اليهود بالبقاء داخل حدود الدولة الفلسطينية في المستقبل، وما سيترتب على ذلك مـن تفـادي إجالئهـم                  
بالقوة، هو أمر من شأنه أن يزيل واحدة من أكبر العقبات التي تحول دون التوصـل إلـى اتفـاق بـين                      

  .اإلسرائيليين والفلسطينيين
ح يشمل معظمها مسألة إخضاع هؤالء المـستوطنين        وأشارت المجلة إلى وجود صيغ مختلفة لهذا المقتر       

اإلسرائيليين، الذين يرغبون في البقاء داخل المستوطنات، تحت السيادة الفلسطينية مـع مـنحهم بعـض                
  .الحقوق المتعلقة بالحكم الذاتي

وأوضحت المجلة أن الجديد في هذا المقترح هو أنه سـيكون فـي إطـار اتفـاق بـين اإلسـرائيليين                     
يين بشرط غياب تمثيل دولي شرعي، وأن تكون الجهة الوحيدة المسؤولة عن منح المستوطنين              والفلسطين

:  هو -بحسب المجلة -اإلسرائيليين الشرعية التي يحتاجونها هم الفلسطينيون، لذا فإن السؤال الرئيسي هنا            
  هل سيقبل الفلسطينيون بذلك؟

ى مثل هذا المقترح، حيث نقلت عن الـرئيس  ثم ذكرت ما يشير إلى أن الفلسطينيين سيعترضون بشدة عل   
إذا كنا نريد إقامـة     «: 2010الفلسطيني محمود عباس قوله، خالل حفل عشاء مع زعماء يهود أقيم عام             

لسنا ضـد اليهـود، لكننـا ضـد االحـتالل           . دولة مستقلة، فأنا لن أقبل بإسرائيلي واحد داخل أراضينا        
  .»اإلسرائيلي

طينيين للمقترح، قالت المجلة إن المشروع االستيطاني في الضفة الغربية          ولتوضيح أسباب معارضة الفلس   
. والقدس الشرقية وفي قطاع غزة مسبقا هو بالنسبة للفلسطينيين أقوى رمز على االحـتالل اإلسـرائيلي               

وأضافت أن هذه المستوطنات في نظر الفلسطينيين ونظر الغالبية العظمى من المجتمع الـدولي تجـسد                
  . المتبقية من مساحة وطنهم التاريخي22% إسرائيل العدوانية لتقليص الـاستراتيجية

وعلى الصعيد السياسي أيضا، فإن استمرار النمو والتوسع االستيطاني هو بالنسبة لهم إشارة على نفـاق                
إسرائيل بشأن الحل القائم على دولتين، لذا رأت المجلة أنه ليس من المستغرب أن يـصر الفلـسطينيون                  

زالة جميع المستوطنات من داخل حدود الدولة الفلسطينية الجديدة، كجزء من الحل النهـائي لهـذا                على إ 
الصراع، وأوضحت أن الفلسطينيين يزعمون أنه بمجرد تصحيح هذا الظلم التاريخي، سـيكونون علـى               

قـا لقـوانين    استعداد للنظر في مسألة السماح لليهود اإلسرائيليين أن يعاملوا كمواطنين داخل فلسطين وف            
  .الهجرة الفلسطينية والبنود المتعلقة بمعاهدة السالم
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: ونقلت المجلة عن صائب عريقات، كبير المفاوضين الفلسطينيين، قوله لـصحيفة جيـروزاليم بوسـت              
بمجرد أن يتحقق السالم وتكون هناك دولتان على أرض الواقع، سيتعين علينا العمل لتعزيز عالقـات                «

آمل أن يأتي اليوم الذي يعيش فيه اإلسرائيليون بحرية داخل دولة           . ين واإلسرائيليين مميزة بين الفلسطيني  
  .»فلسطين

فمن ناحيـة، فـإن     . وقالت المجلة إن من الصعب قياس مستوى صدق تأييد الفلسطينيين تجاه هذا الخيار            
 الغربية، هم   العناصر المتطرفة من المستوطنين، الذين يشكلون مصدر العدوان العنيف ضد سكان الضفة           

من المرجح أن يرغبوا في العيش داخل الدولة الفلسطينية الجديدة، وسيكون من الصعب على الفلسطينيين               
  .وضع سياسات بشأن التمييز العرقي والديني

نطمح في إقامة هذه الدولة،     «: 2009ونقلت المجلة عن رئيس الوزراء الفلسطيني سالم فياض قوله عام           
دولـة دون أي    . عالية للتسامح والتعايش واالحترام المتبادل بين جميع الثقافات واألديان        التي تتبنى القيم ال   

اليهود الذين يختارون البقاء والعيش داخل دولـة فلـسطين سـوف            «: وأضاف فياض . »عالمة للتمييز 
ن فـي   يتمتعون بتلك الحقوق، وبالتأكيد لن ينعموا بحقوق أقل من التي ينعم بها العرب اإلسـرائيليون اآل               

  .»دولة إسرائيل
وقالت المجلة إنه رغم أن فكرة بقاء اإلسرائيليين في الدولة الفلسطينية المستقبلية تمت مناقـشتها داخـل                 
الدوائر اإلسرائيلية اليمينية والدولية، فإن العديد من المسؤولين اإلسرائيليين يعترضون عليها، الفتة إلـى              

هل سـيتم   «: وطرحت عدة أسئلة بشأن ذلك    . نفيذ مثل هذا المقترح   أن هناك العديد من التحديات التقنية لت      
منح المستوطنين الجنسية الفلسطينية أم أنهم سيكونون فقط من سكان فلسطين؟ هل سيوافق الفلـسطينيون               
واإلسرائيليون على مقترح المواطنة اإلسرائيلية الفلسطينية المزدوجة؟ ما التزاماتهم المدنية تجاه فلسطين            

  .»ل؟ هل سيكونون قادرين على التصويت داخل دولة واحدة أم في كال الدولتين؟وإسرائي
 12/1/2012، العرب، الدوحة

  
   والتشريعيالوطنيحديث عن المجلسين  .64

  عريب الرنتاوي
في الجدل الدائر حول إعادة هيكلة منظمة التحرير وتفعيلها، يدور نقاش جاد حول فرص انتخاب المجلس                

وعلـى هـامش هـذا      ...يحل محل مجلس معين، مضى على تشكيله سنوات طوال        الوطني الفلسطيني، ل  
الجدل، يتفرع جدل جدل آخر، حول العالقة ما بين المجلسين الوطني والتشريعي، وما إذا كـان يتعـين                  
على الثاني أن يكون جزءا من األول، أم أنه من األفضل االحتفاظ بهما، كيانين منفصلين ومتجـاورين،                 

  . وذاك، موضع بحث اللجان التي ستلتئم في عمان خالل أيام لهذا الغرضوسيكون كل هذا
آخر العـالج، الكـي     “ال مكان للتعيين إال من باب       ...انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني ضرورة ملحة     

وبخاصة في مناخات ربيع العرب، وفي أجواء المصالحة الوطنية الفلسطينية، حيث سـتتوافر             ....”بالنار
ول مرة منذ انشاء منظمة التحرير قبل ما يقرب من النصف قرن، ألن تكون إطاراً شامالً لكل                 الفرصة أل 

  .الحركات والفصائل والقوى والشخصيات الوطنية واإلسالمية، ومن شتى المشارب والميول
بـة  نفهم أن إجراء االنتخابات في األردن، سيبدو أمراً متعذراً حتى إشعار آخر، ذلك أنها ستستعجل اإلجا               

ونعرف أن إجراءها في سوريا قد يبدو أمراً متعـذراً تكتيكيـاً، لـدوافع      ...على سؤال من هو الفلسطيني    
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لكننا ال نفهم أن ال تجرى االنتخابات في عشرات         ...وأسباب أمنية، ما لم ُيستبدل حال سوريا بأفضل حال        
  .الدول، حيث الجاليات الفلسطينية منتشرة في قارات العالم الخمس

معلومات، أن فتح وحماس، ومن خلفهما مختلف الفصائل، تتحدث عن انتخاب المجلـس الـوطني،               في ال 
وهذا أمر مشجع، ولقد سمعت من الرئيس محمود عباس واإلخوة قادة حماس، أحاديث تذهب فـي ذات                  

إلـى  لكنني مع ذلك، أخشى أن تكون بعض العراقيل العملية أو اللوجسيتة، سبباً كافياّ للجـوء                ...االتجاه
مثل هذا األمر، سيقضي على آمال ألوف الـشباب والشخـصيات           ...التسويات والصفقات : أسهل الحلول 

المتعلقة بمنظمة التحرير والتي ال تجد نفـسها فـي أي مـن فـصائل العمـل الـوطني واإلسـالمي                     
هؤالء يجب أن يكون لهم صوت، وأن يكون لهم حضور وتمثيل في مختلف أطر المنظمـة                ...الفلسطيني

هؤالء يجب أن يكونوا الورثة الشرعيين لجيل اآلباء واألجداد المؤسـس للحركـة             ...مستوياتها القيادية و
هؤالء أخذوا يعبرون عن مواقفهم في عدد من دول المنافي والشتات في            ....الوطنية الفلسطينية المعاصرة  

  .لذي يستحقاجتماعات تعقد مؤخراً لهذا الغرض، ويجب أن يؤخذ هذا الصوت بكل االحترام ا
في الساحات حيث يتعذر االنتخاب، فإن التوافق ينبغي أن يكون سيد الموقف، على أنه توافق األعـضاء                 

للفصائل حصص وكوتات تنسجم مع     ...المنتخبين للمجلس الوطني، وليس توافق الفصائل وقادتها فحسب       
ستقلين والفعاليات والشخصيات   وللم...حجمها ووزنها كما تكشّف في نتائج االنتخابات التي يمكن إجراؤها         
  .دورها وحضورها وتمثيلها الذي ال يجب أن يغيب بحال من األحوال

وباالنتقال إلى الصلة بين المجلسين، الوطني والتشريعي، فإن األخير يجب أن يكون جـزءا مـن األول،            
ـ               ة المـستقلة   تكريسا لوحدة الشعب والقضية والبرنامج، برنامج العودة وتقريـر المـصير وبنـاء الدول

وأي فصل بين المجلسين، بأية حجة أو ذريعة، من شأنها أن تكرس حالة الـشتات               ....وعاصمتها القدس 
والتباعد بين التجمعات الفلسطينية المختلفة، وأن توجد مستويين من المواطنة الفلـسطينية، وأن تـساعد،               

 فيمـا هـي قـضية الـشعب         وهذا هو األخطر، على حصر القضية الفلسطينية بقضية األرض المحتلة،         
  .الالجئ، من قبل ومن بعد

الرازح “يقول البعض إن درجة اهتمام الشعب الالجئ في العمل الفلسطيني ال تماثل درجة توحد الشعب                
هذا ال يعطي أحداً ميزة على اآلخر، لقـد ذاق الـشعب            ...مع مندرجات هذه القضية   ” تحت نير االحتالل  

قلة من ساحة إلى أخرى ومن مواجهة إلى أخرى، ثم أن جوهر النكبـة              الالجئ المرارات والعذابات المتن   
الفلسطينية هي التشرد واللجوء، وجوهر البرنامج الوطني الفلسطيني يكمن في عودة الشعب الالجئ إلـى   

  .وطنه
هذا ال يغيـر فـي األمـر شـيئاَ،          ...وقد يقول البعض، إنها سلطة مؤقتة وقد تنتهي إلى الحل واالنهيار          

، وسـيبقى األعـضاء     )رقم ونسبة مئويـة   ( الوطني على الدوام، كان يضم ممثلين عن الداخل          فالمجلس
  .المنتخبون للمجلس التشريعي أعضاء في المجلس الوطني، سواء بقيت السلطة أم اندثرت

بخلفيات المقترحات المطالبة بفصل المجلسين، ال نأخذها على حسن النية، مـع أن       ” الشك“نميل غالبا لـ    
ذلك أن ثمة اتجاها في الساحة الفلـسطينية، يريـد أن يختـصر             ... قد يصدر عن حسن نية فعالً      بعضها

الشعب الفلسطيني بالشعب المقيم في الضفة وغزة والقدس، ويريد أن يختزل القضية الفلسطينية بقـضية               
دة الدولة، مع أنها قضية تقرير مصير للمقيمين في الداخل والخارج على حد سواء، وهـي قـضية عـو                  

لالجئين في الداخل والخارج على حد سواء، وهي قضية المساواة والمواطنة المتساوية والحقوق القومية              
  .لألقلية العربية خلف الخط األخضر
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نثق بـأن ثمـة   ...نثق بأن الجسم الرئيس من فصائل العمل الوطني واإلسالمي الفلسطيني مع هذا التوجه     
، تأخذ بوجهة النظر هذه، ونثق بأننا ال نأتي بجديـد، إذ نعيـد              غالبية في فتح وحماس، السلطة والمنظمة     

التي تهب بين الحين    ” الرياح”انتاج ما درجنا عليه طوال نصف قرن، ولكننا نحذر من بعض األصوات و            
  .واآلخر، وال نريد أن تأخذنا على حين غرة، إلى حيث ال نشتهي وال نريد، بوعي أو من دونه
  12/1/2012، الدستور، عّمان

  
  هل تخلت حركة حماس عن المقاومة المسلحة؟ .65

  جمال أبو ريدة
 في إطار التوقيع على اتفاق المـصالحة الوطنيـة          -موافقتها وقبولها   " حماس"يأخذ البعض على حركة     

 بالمقاومة الشعبية ضد االحتالل على حساب المقاومة المسلحة خالل الفترة القادمـة،             -األخير في القاهرة  
 تأخذ على الفـصائل الفلـسطينية األخـرى قبولهـا           - حسب زعمهم  -لى وقت قريب    وهي التي كانت إ   

بالمقاومة الشعبية على حساب المقاومة المسلحة، ويمكن القول بأن هذا التحليـل يفتقـد إلـى الواقعيـة                  
المحليـة،  (السياسية، التي تفترض كل فترة قراءة الواقع السياسي بعناية شديدة علـى مختلـف الـصعد       

، والتعاطي معها بإيجابية وواقعية، بعيدا عن التشنج السياسي، وبمـا يخـدم             ) اإلقليمية، والدولية  العربية،
  .المصلحة العليا للشعب الفلسطيني

" حماس" هي التي دفعت حركة      - حسب وجهة نظري   -ويمكن القول بأن هناك جملة من األسباب المقنعة       
خالل الفترة القادمة، وتأخير المقاومة المـسلحة       ) ائيلياإلسر(إلى القبول بالمقاومة الشعبية ضد االحتالل       

  :إلى وقت الحق، ومن هذه األسباب
 انتظار ترتيب دول الربيع العربي وتحديدا مصر، لبيتها الداخلي، فهذه الدول ومصر علـى وجهـة                 -1

فلـسطيني،  التحديد تحتاج إلى فترة ليست بالقصيرة، لاللتفات إلى الوضع الفلسطيني، ومساعدة الشعب ال            
  ).اإلسرائيلي(في مواجهة التغول 

من شن عدوان جديد على غزة، بحجة وقف إطالق الصواريخ داخـل            ) إسرائيل( قطع الطريق على     -2
م، وكان  2008/2009، وهي الذريعة التي استخدمتها في عدوانها على غزة في العام            )اإلسرائيلي(العمق  

  .في فلسطين" حماس" لحركة الهدف الرئيس للعدوان إسقاط أول تجربة حكم 
ترميم بنيتها العسكرية، التي تضررت بفعل العدوان األخيـر، واالسـتعداد           " حماس" استكمال حركة    -3

  ).اإلسرائيلية(العسكري الجيد خالل الفترة القادمة لمواجهة آلة الحرب 
ي عدوانها على غزة،    ف) إسرائيل( منح الحكومة الفلسطينية المزيد من الوقت إلعادة إعمار ما دمرته            -4

  .وذلك للتخفيف من اآلالم التي سببها العدوان األخير على سكان القطاع
، للقبول بالتوقيع على اتفاق المصالحة الوطنيـة وتنفيـذه بعـد ذلـك،              "فتح" نزع الذرائع من حركة      -5

  ).اإلسرائيلي(واالبتعاد أكثر عن لعبة المفاوضات مع الجانب 
ألجهزة السلطة الفلسطينية للخاليا العسكرية القليلة التابعة للحركة التي تبقـت            وقف المالحقة األمنية     -6

في الضفة الغربية، حيث أصبح أي حديث عن عمل عسكري في الضفة الغربية ضد االحتالل في هـذه                  
  .الظروف أشبه باالنتحار السياسي

بالمقاومة الشعبية خـالل    " اسحم"وعليه، فإنه يمكن القول بأن هذه األسباب وغيرها، تكفي لقبول حركة            
الكثير من خصومها السياسيين الذين ما انفكوا       " ألسن"الفترة القادمة، وهذا القبول يحسب للحركة، ويقطع        
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يتهمونها بأنها قد جلبت إلى الشعب الفلسطيني الحصار والعدوان، بسبب تمسكها بالمقاومة المسلحة فـي               
علـى  ) إسـرائيل (لتي كانت إلى وقت قريب تعمل لمـصلحة         ظل الظروف العربية واإلقليمية والدولية ا     

  .حساب مصلحة الشعب الفلسطيني
إن هذه االتهامات وغيرها، التي تصدر بين الفينة واألخرى، ليست بالجديدة فقد اتهمـت الحركـة قبـل                  

لق في  م، بأنها قد تخلفت عن العمل المسلح الفلسطيني الذي انط         1987انطالقة االنتفاضة الكبرى في العام      
م إلى العمل العسكري، اتهمها هذا الفريـق بأنهـا          1987م، وحينما تقدمت الحركة منذ العام       1965العام  

  .جلبت إلى شعبنا من وراء هذا العمل الحصار والعدوان
ولعل من المفيد القول لمن يتهم الحركة بالتخلي عن المقاومـة المـسلحة، التـدقيق فـي التـصريحات                   

در يوميا عن قادة االحتالل في الفترة األخيرة، والتي تطالب بشن عـدوان جديـد               التي تص ) اإلسرائيلية(
من التزود بالمزيد من األسلحة التي من شـأنها جعـل أي          " حماس"على غزة، لقطع الطريق على حركة       

  .عدوان جديد في المستقبل محكوماً عليه بالفشل الذريع
د اليوم عن اتهامها بالتخلي عن المقاومة المسلحة، أم         الحركة بع " خصوم"فهل تكفي هذه األسباب المتناع      

  .أن اتهامهم لها هو ثمن وجودهم في المعارضة السياسية للحركة؟
  11/1/2012، موقع فلسطين أون الين

  
  قرابين فلسطينية في المذبحة السورية .66

  ماهر ابو طير
ينيو سوريا،كما جرت العادة فـي      إذا انهار النظام السوري فإن اول من سيدفع ثمن هذا االنهيار هم فلسط            

  .العالم العربي،فالفلسطيني في أغلب الحاالت يذهب فرق حسابات
السبب في ذلك بسيط،فالتنظيمات الفلسطينية في دمشق كلها تتلقى دعما ماليا وسياسيا وعسكريا من النظام               

ر في لبنان،هذا مـع     السوري،والتحشيد في مخيمات الفلسطينيين في سوريا هو لصالح النظام،وكذلك االم         
اقرارنا بأن النظام السوري قصف مخيما في الالذقية،العتبارات محددة،لكنه لم يـشهر العـداوة تجـاه                

  .فلسطينيي سوريا،حتى االن،الن النظام يعتبر نفسه وكيل القضية الفلسطينية
نظـام  المعارضة السورية،والغاضبون من الشعب السوري يعتبرون فلسطينيي سوريا،مـصطفين مـع ال           

ضدهم،ال لشيء،اال الن اغلب التنظيمات هناك مصطفة مع النظام،وهذا يعني ان اول ذبائح مابعد انهيار               
النظام السوري سيكون الفلسطينيين في سوريا،والذي يتابع يعرف ان هناك تهديدات تـصل منـذ هـذه                 

  .االيام،وان خطط شرب الدم تبدأ بالشعب الفلسطيني
 احدهم ويقدم نفسه باعتباره الوكيل عن الشعب الفلسطيني،ويقبض الثمن من           هذه هي المصيبة،اي ان يأتي    

  .نظام االسد،لكنه يترك الفاتورة االكبر،معلقة،وسيدفعها الفلسطينيون في سوريا،ولربما في لبنان ايضا
حدث ذات االمر ابان احتالل العراق للكويت،اذ جاء بضع عـشرات مـن عناصـر جبهـة التحريـر                   

ظيم بعثي فلسطيني،ودخلوا مع القوات العراقية الى الكويت،وعاثت فسادا،وشاركهم بضع          العربية،وهي تن 
عشرات من فلسطينيي الكويت،فجاءت الفاتورة ليدفعها نصف مليون فلسطيني في الكويت،حلـت علـيهم        

  .اللعنات،باعتبارهم خانوا االمانة والعشرة
الم ان الفلسطينيين مع احتالل الكويت،بالرغم من      حدث هذا الن نفرا منهم سرق تمثيلهم وتوكيلهم،وقال للع        

آالف االمثلة االخرى التي قدمت الفلسطيني في الكويت مصطفا مع شعب الكويت ابان االحتالل،اال انها               
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ذهبت ادراج الكراهية،الن االنموذج الشاذ هو الذي طغى،والن صور بعض الرموز المؤيـدة لالحـتالل           
  .هي التي بقيت

 صدام حسين،دفع الفلسطينيون الثمن مرة ثانية،الن العراقيين مـن معارضـي صـدام              بعد ان سقط نظام   
حسين اعتبروا ان فلسطينيي العراق مؤيدون لصدام،والنهم كانوا يحظون بدالل مـن الحكـم العراقـي                
آنذاك،فتم ترحيلهم واخذ بيوتهم،وطردهم،والتنكيل بهم بوسائل عدة،وهكذا دفعوا الثمن مرتين،مـرة فـي             

  .ت،ومرة في العراق،على خلفية واحدةالكوي
ماذنب الفلسطيني العادي حتى يؤخذ بجريرة تصرفات السياسيين والتنظيمات؟ولماذا تعجز الدول العربية            

فيبحثون عن النـاس العـاديين لالنتقـام منهم؟وهكـذا يتمرجـل اغلـب العـرب علـى                   عن بعضها، 
،باستثناء دول قليلة تعاملت مع الفلسطيني وقضيته       الفلسطينيين،باعتبارهم الحيط الواطي في العالم العربي     

  !؟.باحترام وحنو وتقدير الينكره أحد
دعونا نستذكر حادثة مخيم عين البارد،فمن اجل عشرات المطلوبين من تنظيم فـتح االسـالم تمرجلـت                 
 السلطات اللبنانية والجيش اللبناني على عشرات االف الالجئين،فهدمت المخيم على مـن فيـه،وهجرت             

عشرات االالف،فال تجد بطوالت عربية اال بين العرب انفسهم،وعلى بعضهم،او يبحثون عن الـضعفاء              
  .من اي دولة ذبيحة ويتمرجلون عليهم

وللمعارضة السورية،ان الشعب الفلسطيني في سوريا،ليس له عالقة تحالف مـع            نقول للشعب السوري،  
 التدخل في اي شأن عربي داخلي،واي متاجرة باسم         النظام السوري،وال يقبلون ذبح السوريين،واليريدون    

فلسطينيي سوريا،او مخيمات الفلسطينيين،على يد الفصائليين والرموز المستفيدة،متاجرة يتحمل مسؤوليتها          
  .دون جر المخيمات وعوام الناس الى هذه المواجهة هؤالء فقط،

هم ان يتحملوا النتائج وحـدهم،اما      اذا شارك فلسطينيون فصائليون في اي عمل ضد الشعب السوري،فعلي         
عموم الفلسطينيين،فال دخل لهم والعالقة لهم،بكل العالقات المالية واالمنية والسياسية التي تجمع النظـام              
السوري ببعض الفصائل،ومن هنا يقال ان فاتورة مايجري في سوريا يجب ان تبقى سورية،دون مرجلة               

  .على اطراف اخرى
سورية،ملعون في كل الحاالت،اذا تضامن مع النظام لعـنهم اعـداء النظـام،واذا             الفلسطيني في الحالة ال   

تضامن مع الشعب السوري،لعنهم ذات النظام،واذا جلسوا في بيوتهم حيادين،حلت عليهم اللعنات من كل              
االطراف،الن الكل يريد اختطاف ذات فلسطين وقضيتها في معمعة الحروب االهلية والـصراع علـى               

  .حث عن شرعياتالسلطة والب
ارحموا فلسطينيي سوريا،والتجروهم الى المحرقة الـسورية       :رسالة الى رموز تنظيمات الشام الفلسطينية     

  .ألجل عيون السادة في دمشق الرسمية
  12/1/2012، الدستور، عّمان

  
  المصالح المشتركة وآفاق المستقبل:  السودانوجنوب "إسرائيل"عالقات  .67

  إبراهـيم عـبدالكريم   
بهذه العبارة خاطب رئيس دولة جنوب الـسودان   ".. ونكم ما كنا لننجح في الصراع من أجل االستقالل        بد"
مضيفيه اإلسرائيليين، خالل زيارته إلى إسـرائيل فـي العـشرين مـن كـانون               "  كير ميارديت  اڤسيل"

 عـن   لتستقوهي عبارة، حين تأتي من رأس هرم السلطة للدولة التي ا          ). 2011(ديسمبر الماضي   /األول
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، فإنما تلخص إقراراً، رسمياً وعلنياً، بعمق العالقات        2011يوليو/جمهورية السودان في التاسع من تموز     
  .التي كانت قائمة بين إسرائيل ودولة جنوب السودان، قبل سنوات مديدة من تاريخ استقاللها

الروابط التي نُـسجت بـين      تشير إلى مدى قوة     "  كير اڤسيل" كانت المعطيات المتراكمة ما قبل زيارة        وإذا
الطرفين، فإن معرفة المستجدات الجارية منذ اعتراف إسرائيل بدولة جنوب السودان، ومواصلة مختلف             

 التحالف، في المستقبل    ماصيغ التعاون بينهما، تشير إلى اتجاه هذه العالقات نحو مزيد من التعاون، ورب            
، "لحظـة مـؤثرة وتاريخيـة     "بأنهـا   "  كير اڤسيل"المنظور، السيما في ضوء وصف اإلسرائيليين زيارة        

  ".دولة جنوب السودان تعتبر دولة إسرائيل نموذجاً ُيحتذى به ومثاالً للنجاح"بأن "  كيراڤسيل"وتصريح 
اإلسرائيلي فـي دعـم اسـتقالل       " االستثمار االستراتيجي " تحليل الجذور التاريخية لهذه العالقة أن        ويبّين

وتتجسد هذه الحقيقة لدى مطالعة األدبيات التي تناولت ذلك، وخاصـة           . تماماًجنوب السودان كان مجدياً     
" موشـى فرحـى    "سـرائيلي للعميد في جهاز الموساد اإل    " إسرائيل وحركة تحرير جنوب السودان    "كتاب  

، والروايـة   )2003الصادر عن مركز دايان للدراسات الشرق أوسطية واإلفريقية بجامعة تل أبيب عام             (
" جوزيف القو " الجنرال السوداني الجنوبي، المؤسس الفعلي للحركة الشعبية والجيش الشعبي،           التي قدمها 

عن الدور اإلسرائيلي في دعـم اسـتقالل        ) ضيينفي أحاديثه لوسائل إعالم إسرائيلية خالل العامين الما       (
مبـدأ  "  غوريـون دافيد بـن "فطبقاً لهذه األدبيات تبنّت إسرائيل منذ عهد رئيس حكومتها األول          . الجنوب

الذي يتضمن إقامة عالقات مع الدول والقوى المحيطة بالوطن العربي للحفاظ علـى             " التحالف المحيطي "
  .مصالحها في المنطقة

سياسي لمنطقة جنوب السودان ذا أهمية بالغة إلسرائيل، لكونها تقع فـي أعـالي              - كان الموقع الجيو   وقد
قات قوية معها من شأنه أن يحقق مكاسـب عديـدة إلسـرائيل،             منابع نهر النيل، وبالتالي فإن إقامة عال      

 بعد ساعات علـى قيامهـا،   ةسياسياً واقتصادياً وأمنياً، لذا سارعت تل أبيب إلى االعتراف بالدولة الجديد       
" دانـي دانـون  "وأقامت معها عالقات دبلوماسية، كما نُظمت زيارة رسمية معلنة لوفد إسرائيلي، برئاسة            

، فتحت المجـال    2011أغسطس/عاصمة دولة الجنوب، في أواخر آب     " جوبا"يست، إلى   نائب رئيس الكن  
كما عّينـت وزارة    .  رسمية وشعبية  عدة،أمام تنوع االتصاالت والزيارات بين الطرفين، على مستويات         

  .الخارجية اإلسرائيلية مسؤوالً في الوزارة لمتابعة ملف الدولة الوليدة
تي تتناول الفترة الراهنة، تعّد دولة جنوب السودان األكثر وداً إلسرائيل في             التقارير اإلسرائيلية ال   وحسب

أفريقيا، وليس لدى اإلسرائيليين أي سبب إلخفاء جنسيتهم هناك، وهم ُيستقبلون فيها بترحاب، ليس فقـط                
األهـم،   باالستقالل، بل أيضاً، وهو      مبسبب اعتقاد أبناء الجنوب أن اإلسرائيليين ساهموا في تحقيق حلمه         

  .بفعل شبكة المساعدات واألعمال والمصالح التي نسجها اإلسرائيليون مع الجنوبيين
 ملف الالجئين األفارقة ملفاً مؤرقاً إلسرائيل؛ حيث تشير بعض اإلحصاءات المتوافرة أنه يوجـد               ويشكل

مهمـاً فـي    وقد شغل هذا الملف حيزاً      .  سوداني تسللوا خالل السنوات الماضية     8000في إسرائيل نحو    
 اڤسـيل "علـى   " بنيامين نتنياهو "مباحثات الجانبين خالل الزيارة؛ حيث اقترح رئيس الحكومة اإلسرائيلية          

خالل لقائهما، إقامة معسكرات إليواء جميع المتسللين األفارقة الذين تعيدهم إسـرائيل، وأن يتـولى        " كير
  .إدارة هذه المعسكرات واإلشراف عليها" جيلفيكتور بار"المدير السابق لمكتب وزارة الدفاع اإلسرائيلية 

 أهمية ملف الالجئين األفارقة، فإن مصالح إسرائيل في دولة الجنوب ال تقتصر على ذلك وتتنـوع                 ورغم
 األمني، تُعنى إسرائيل بتنظيم وتعزيز القوات العـسكرية         -على أكثر من مستوى؛ ففي المجال العسكري      

 دقيقة حول   ماتسيع سوق األسلحة من جانب، وللحصول على معلو       واالستخبارية في جنوب السودان، لتو    
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ما يجري في المنطقة من جانب آخر، وال يخفى ما لهذا من أهمية لها، بسبب المسافات الواسـعة التـي                    
  .تفصلها عن السودان

بجنوب السودان، بهدف تـدريب     " فلج" هذا الصدد، تعمل إسرائيل على إنشاء قاعدة جوية في منطقة            وفي
طيارين الحربيين الجنوبيين، لتؤكد بذلك على األهمية القصوى التي توليها لهذه الدولة، التي أصـبحت               ال

كما تعتزم إسرائيل بنـاء     . اءبالفعل جزءاً رئيسياً من االستراتيجية اإلسرائيلية نحو أفريقيا جنوب الصحر         
كمـا تـسلّمت   ". جوبـا "ثكنات لقوات الحدود ومستشفيات عسكرية، وإنشاء مركز بحوث لأللغـام فـي     

في دولة جنوب السودان مؤخراً، أسلحة إسناد حربية        " وحدة األمن الرئاسي  "و" الجيش الشعبي "استخبارات  
 واالستـشعار الحـراري مقدمـة مـن         لرصدوكمية من أسلحة المدفعية وعدداً من الراجمات وأجهزة ل        

، عبر الحدود األوغنديـة     2012ير  وقد وصلت الشحنة، طبقاً لتقارير صحفية نشرت مطلع ينا        . إسرائيل
  ".جوبا"إلى داخل 
 األمني، تحرص إسرائيل على تعزيز التعاون مع دولة جنوب الـسودان            - بهذا البعد العسكري   وارتباطاً

لمواجهة التهديدات المحتملة الموجهة لها من داخل القارة، وهناك تقديرات أنه بفضل المساعدة التي تلقتها               
 تمكنت إسرائيل من شن نحو أربع غارات، على األقل، خالل السنوات األربـع              من دولة جنوب السودان   

  .الماضية، على قوافل سودانية زعمت إسرائيل أنها كانت تحمل أسلحة ومقاتلين إلى قطاع غزة
 ماليـين نـسمة،    8 مجال االقتصاد، ثمة ما ُيغري إسرائيل بتعزيز عالقاتها مع دولة تضم أكثر من               وفي

من العملة الصعبة للسودان    % 90كانت توفر نحو    )  في العالم  23بالمرتبة  (ت نفطية مهمة    وذات احتياطيا 
وقد بّين اإلسرائيليون أن مجاالت التعاون مع جنوب السودان ستشمل قطاعات الزراعة            ). سابقاً(الموحد  

  .والغابات والنفط والتعدين والتكنولوجيا والطرق والجسور والكهرباء، وغيرها
إنـشاء خـزان للطاقـة      " جوبا"ير صحفية حديثة أن مبعوثين إسرائيليين ناقشوا مع حكومة           تقار وذكرت

كما بدأ مـستثمرون إسـرائيليون      . ، وشق قنوات للمياه   )خالل فترة وجيزة  " (نمولي"الكهربائية في مدينة    
لمـستقبل  وفـي ا  . دانبإنشاء محطة لتنقية المياه بين النيل األزرق ودولة إثيوبيا على حدود جنوب السو            

المنظور، كمثال، يمكن للعديد من رجال األعمال اإلسرائيليين الذين يرسلون معامل النسيج وسواها إلـى               
  .الصين أن يتوجهوا بدالً من ذلك إلى جنوب السودان، خاصة أن األجور هناك منخفضة جداً

ر توجهها نحو تعزيز     المقابل تسعى دولة جنوب السودان إلى تحقيق العديد من المصالح واألهداف عب            في
العالقات مع إسرائيل، فمن ناحية، يمكن التقدير بأن هذه الدولة الوليدة معنّيـة بإقامـة تحـالف دولـي،                   

 بشكل يـساعدها فـي      يةبمضامين استراتيجية، عسكرية وأمنية وسياسية، مع بعض القوى اإلقليمية القو         
 دوالً أفريقية ال تربطها بها عالقات وديـة،         مواجهة المخاطر التي يمكن أن تهددها، والسيما أنها تحاذي        

ويبدو أن إسرائيل هي الدولة المفضلة لدى جنوب السودان لهـذا           . وربما تنشأ نزاعات معها في المستقبل     
، ممثالً بعالقاتها الوطيدة مع الواليـات المتحـدة         "ليثقلها الدو "الغرض لتكون دولة حليفة، ال سيما بفعل        

  .ا تملكه من خبرات وأسلحة حديثةوأوروبا، وثانياً بفضل م
 ناحية أخرى تهدف دولة الجنوب إلى االستفادة من الخبرات اإلسرائيلية فـي مجـاالت الزراعـة                 ومن

والبحث العلمي من أجل تعزيز فرص النمو االقتصادي لديها، خاصة أنها تعد من أكثر دول العالم فقراً،                 
  .ة لترسيخ أركان الدولة الوليدةوتحتاج إلى الدعم والمساندة من دول العالم كاف

 القول، إن زيارة رئيس دولة جنوب السودان إلى إسرائيل وما أسفرت عنه من نتائج تشير إلـى                  خالصة
أن مستقبل العالقات بين الجانبين سيكون أكثر تعاوناً، وربما تصبح دولة جنوب السودان خـالل وقـت                 
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ورغم ما قد يثيره ذلك من تحفظات، فإنه يـشير    . والغربقصير قوة إقليمية فاعلة وحليفاً مهماً إلسرائيل        
إلى ضرورة اتخاذ خطوات إيجابية من جانب الدول العربية الحتضان الدولة الوليدة وتعزيـز العالقـات           

  .معها لتكون قوة داعمة للعرب وقضاياهم وليس مصدراً إضافياً للتهديد
  9/1/2012، مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االستراتيجية

  
     اإلصالح ومأزقمنظمة التحرير  .68

  مأمون الحسيني
في إطار البحث عن مساحة للتموضع االستراتيجي والسياسي خالل المرحلة المقبلـة المفتوحـة علـى                

وبقية الفصائل الفلسطينية علـى المـصالحة       ” حماس”و” فتح“احتماالت شتى، وعلى خلفية اتفاق حركتي       
جراءات الكفيلة بتحقيق ذلك، يتواصل النقاش والجدل والسجال على         الوطنية، وتوافقهم على رزمة من اإل     

مصير ومستقبل منظمة التحرير الفلسطينية التي تعّد المعّبر القانوني والتنظيمـي عـن وحـدة الـشعب                 
الفلسطيني وهويته وشخصيته وكيانه الوطني، والتي اكتسبت شرعية وطنية وعربية وإقليميـة ودوليـة              

مثل الشرعي والوحيد لشعب فلسطين في أماكن وجـوده كافـة، خاصـة أن هـذه                أسهمت في جعلها الم   
تارة، ولإلهمال والتهميش تارة أخرى،     ” فتح“المرجعية الوطنية التي تعرضت للسطو من قبل قيادة حركة          

خالل السنوات والعقود الماضية، بدأ مصيرها يتعرض للخطر الفعلي منذ اتفاقية أوسلو على يد القيـادة                
ينية الرسمية التي أفصح سلوكها السياسي عن رغبة جليـة فـي اعتمـاد المفاوضـات كخيـار                  الفلسط

وما ترمز إليه من تمثيل للشعب الفلسطيني، ولبرنامجـه         ” عبء المنظمة “استراتيجي، وتالياً التخلص من     
شردوا منها  الوطني، وحقوقه الوطنية المرحلية والتاريخية، وال سيما حق عودة الالجئين إلى ديارهم التي              

  .1948العام 
وقبل الوقوف على بعض المقاربات المتعلقة بإصالح وتفعيل منظمة التحرير التي ال بد من اإلقرار بـأن                 

فـتح  (مصيرها ال يحدده الفلسطينيون وحدهم، ال بد من اإلشارة إلى أن طرفـي المعادلـة الفلـسطينية                  
سياستهما البراغماتية، وعلى رغبتهمـا فـي       لم يقدما، حتى اآلن، أي دليل جدّي على مغادرة          ) وحماس

. إخراج المنظمة من متاهتها، وتغليب المصلحة الوطنية على المصالح الحزبيـة والفئويـة والشخـصية              
ترى أن هذه المنظمة آخر قلعة تسيطر عليها بعد رحيل زعيمها التاريخي ياسر عرفـات،               ” فتح“فحركة  

. ، وانكفائها عن قطاع غزة      ”حماس“ أمام حركة    2006 وعقب خسارتها انتخابات المجلس التشريعي عام     
وما يزيد األمر تعقيداً بالنسبة إليها هو أن مصير المنظمة التي تسعى إلى استخدامها رصيداً أساسياً فـي                  

فإذا تقّدمت المفاوضات تتراجع    . حسابها الفلسطيني واإلقليمي، مرتبط إلى حد كبير بمصير المفاوضات          
أمـا بالنـسبة إلـى      . جعت تتقدم، من دون أن تصل جهود إحيائها إلى نتيجة حاسمة            المنظمة، وإذا ترا  

 وهي ال تعترف بمنظمة التحرير الفلسطينية       1987كانون األول   / ، فمنذ أن تأسست في ديسمبر     ”حماس“
ممثالً شرعياً وحيداً للشعب الفلسطيني، ذلك أنها طرحت نفسها بديالً للمنظمـة مـن موقـع االخـتالف                  

ويبدو أن ثمة عوامل أساسية أسهمت في دفع هذه الحركة اإلسالمية إلى القبول             . يولوجي والسياسي   األيد
بمبدأ االنخراط في إطار منظمة التحرير، أبرزها استمرار وبقاء المنظمة على قيد الحياة، رغم محاوالت               

  .تهميشها وشطبها خالل السنوات والعقود الماضية
عن مدى جدية األطراف الفلسطينية ومآل جهودها المتصلة بمـستقبل          في كل األحوال، وبصرف النظر      

المنظمة، والمصالحة عموماً، فإن ثمة ضرورة لنقل ملف النقاش والجدل المتعلق بإعادة ضخ دماء جديدة               
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في شرايين منظمة التحرير، وإعادتها إلى بؤرة الضوء كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلـسطيني، مـن                
ظمات والفصائل السياسية، إلى فضاء الـشارع الفلـسطيني وتعبيراتـه االجتماعيـة             دهاليز القوى والمن  

وألن األبرز، واألكثر تداوالً في األوساط السياسية والشعبية الفلسطينية، هو مفهوم اإلصـالح             . المختلفة
ات العميق والشامل الذي يقود إلى تفعيل منظمة التحرير وتطوير دورها وأدائها، فإن معظـم االجتهـاد               

تنصب في هذا االتجاه الذي تتطلب مقاربته إجراء مراجعة نقدية جريئة ألداء المنظمة على المـستويات                
كافة، وتشخيص الواقع السياسي واالجتماعي الفلسطيني القائم راهناً، بحيث يتم أخذ المـستجدات التـي               

لها وجود وتمثيل في    طرأت على هذا الصعيد بنظر االعتبار، سواء من حيث ضم فصائل جديدة لم يكن               
منظمة التحرير، أو إضافة نخب شبابية ومنظمات مجتمع مدني وجمعيات فئوية ومهنية جديدة إلى هياكل               
المنظمة وهيئاتها المختلفة، فضالً عن ضرورة أن يكون اإلصالح شامالً للتنظيم الهيكلي والمؤسـساتي،              

ي وسواه، وأن يشّيد على أسـس ديمقراطيـة         والميثاق، والبرنامج السياسي، والخطاب السياسي واإلعالم     
سليمة تستند إلى مبدأ الشراكة الحقيقية البعيدة كل البعد عـن التهمـيش أو االحتكـار أو اإلقـصاء، أو                    

، فضالً عن تقبل اآلخر، واحترام رأيه، واالبتعـاد عـن ثقافـة    ”حماس”و” فتح“المحاصصة بين كل من  
  .خرالتكفير والتخوين في التعامل مع هذا اآل

سياسـي  : على هذه األرضية، ال بد من أن تنتظم عملية إصالح منظمة التحرير فـي اتجاهـات ثالثـة                 
أما األول، فيتـصل برزمـة مـن العنـاوين          . وتنظيمي، وشكل وطبيعة العالقة مع السلطة الفلسطينية        

لثوابـت الوطنيـة    األساسية أهمها، تأكيد تعزيز الوحدة الوطنية والمجتمعية والسلم األهلـي؛ االلتـزام با            
الفلسطينية المجمع عليها؛ فتح نقاش فلسطيني موسع وعام عن الميثاق الوطني الفلسطيني ومدى استجابة              
بنوده للمستجدات الداخلية واإلقليمية والدولية عشية العبور إلى نظام عالمي جديد؛ التوافق على برنـامج               

، ووضع اآلليات الالزمة لذلك، والفـصل بـين         وطني فلسطيني يتعلق باألهداف االستراتيجية والتكتيكية     
وإنهاء ثنائية االنقسام الفلسطيني ما بـين تيـار مقـاوم وتيـار             . األهداف واآلليات المستخدمة لتحقيقها     

مفاوض، وتأكيد دور منظمة التحرير باعتبارها مرجعية وطنية عليا، وممثالً شـرعياً ووحيـداً للـشعب       
  .الفلسطيني

” حمـاس “متعلق بالجوانب التنظيمية، ينبغي السعي الجاد والفعلي إلى ضم حركتـي            في االتجاه الثاني ال   
. ، إلى منظمة التحرير الفلسطينية على األسس اآلنفة الذكر، ووفق آليات متفق عليها              ”الجهاد اإلسالمي ”و

فـي  والسعي كذلك إلى إعادة النظر في نسب تمثيل الفصائل والمنظمات الشعبية والمهنيـة، والجاليـات                
المهاجر والشخصيات الوطنية والفعاليات، في المجلس الوطني، في ضوء المتغيرات والمستجدات علـى             
الصعد كافة، ولمصلحة أوسع تمثيل حقيقي لماليين الفلسطينيين في الوطن والشتات، ومن ثم التحـضير               

تخابـات، حيثمـا    إلجراء انتخابات لهذا المجلس الذي يجب تجديد شبابه بشكل دوري عن طريق هذه االن             
أمكن ذلك، وفق قانون التمثيل النسبي، ومع التوافق على نسبة الحسم، وضمان أوسع مشاركة وطنية في                
رسم آلية اختيار أعضاء المجلس الوطني في المناطق التي تضم تجمعات فلـسطينية يـصعب إجـراء                 

 على عدد أعضائه، من قبل      على أن يتبع ذلك انتخاب مجلس مركزي جديد يتم التوافق         . االنتخابات فيها   
أعضاء المجلس الوطني، ومن ثم انتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية، بما يضمن أوسع مـشاركة للفـصائل                

  .والمنظمات والشخصيات المستقلة
ويبقى االتجاه الثالث واألخير الذي يتمحور على العالقة بين منظمـة التحريـر الفلـسطينية والـسلطة                 

اراً كارثياً خالل السنوات الماضية، أدى إلى تهميش المنظمة وتحويلها إلى أداة            الفلسطينية التي اتخذت مس   
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إذ ال بد من إعادة التأكيد، وبشكل قانوني ومؤسساتي         . استعمالية بحتة يمكن إشهار رايتها وقت الضرورة      
يهما وعملي، أن منظمة التحرير الفلسطينية هي مرجعية السلطة الفلسطينية، وفك االرتباط بـين رئاسـت              

ومؤسساتهما وهياكلهما، ووضع ضوابط قانونية تحدد العالقة بينهما على أساس التكامـل، كمـا تحـدد                
  .صالحيات كل منهما

  12/1/2012، الخليج، الشارقة
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  12/1/2012الوطن اون الين، 

  


