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***  

  
  باستثناء اثنتين  الجاري26لن نذهب إلى أي منظمة دولية قبل : عباس .1

 الجاري، باستثناء اثنتين؛ 26 قال الرئيس محمود عباس، إننا لن نذهب إلى أي منظمة دولية قبل :رام اهللا
مر في جهودنا في مجلس األمن، وسنستمر في الذهاب إلى جنيف من أجل معاهدة جنيف الرابعة، سنست

  . صوتا يؤيدنا164ألننا أخدنا قرارا بـ
وأوضح في كلمة له خالل أعمال المجلس االستشاري لحركة فتح، الذي انعقد بمقر المقاطعة في مدينة 

ى على المحتل، الذي يخالف اتفاقية جنيف، والباقي نريد أن نرفع هناك شكو"رام اهللا، اليوم الخميس، 
، وهو موعد انتهاء المهلة التي حددتها الرباعية الدولية لنفسها لبذل 1-26يمكن أن نؤخرهم لما بعد 

  ."الجهود لتقريب وجهات النظر الفلسطينية واإلسرائيلية
لتفاوض، وإذا لم يكن هناك إذا كان هناك أرضية متفق عليها نذهب ل: وحول العودة للمفاوضات، قال

 26أرضية على ماذا سنتفاوض، ولهذه اللحظة ال يوجد أي اتفاق على األرضية، ومع ذلك معنا لغاية 
الجاري، وال مانع إذا حصلنا على شيء مطمئن نوافق عليه، فنحن مستعدون، وإذا لم يحصل شيئا، لدينا 

 وتفتح األغوارنفيذية والمركزية تناقش وتسبر لجنة اسمها اللجنة السياسية تضم أعضاء من اللجنة الت
  .1-26األفاق لمعرفة ماذا علينا أن نعمل بعد 

سنذهب إلى لجنة المتابعة العربية لنتشاور وتقول لنا ما هو رأيها في هذه المعضلة التي : وأضاف
  .نعيشها
ضات وقبول لن نذهب إلى المفاوضات دون االتفاق على أرضية تكون صالحة لبدء المفاو: وتابع

إسرائيل لمبدأ حل الدولتين بشكل واضح، ووقف االستيطان، وأضفنا إلى ذلك إطالق سراح أسرى حسب 
اتفاق بيننا وبين رئيس الوزراء اإلسرائيلي السابق أيهود أولمرت وهو اتفاق رسمي؛ على انه مجرد أن 

ليط، هذا في النص، إضافة إلى انتهت قضية شاليط، سيقدم لنا عددا أكثر وبمواصفات أحسن مما قدمه لشا
ذلك أن الرئيس أوباما قدم لنا طلبات سماها إجراءات بناء الثقة، من سنة ونصف ولغاية اآلن لم نرى 

  .إطالق سراح أسرى
، إلى أن ضغوطا هائلة مورست على القيادة حتى الدقائق األخيرة، قبل أن نقدم الطلب عباسوأشار 

ننا رفضنا وذهبنا إلى مجلس األمن، وال زال الطلب موجوداً عند مجلس لالمين العام لألمم المتحدة، ولك
  .األمن، مؤكدا أن القيادة ال تريد أن تسحبه
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لكن إذا أردنا أن نصوت في مجلس األمن فسنقدم أو سنطلب من إحدى الدول األعضاء أن تقدم : وأضاف
وهذا يمكن أن يحصل في أي وقت،  سيدخل للتصويت، "بلو برنت"المشروع بالورقة الزرقاء عندما يقال 

  .ونحن اآلن نقيس كل األمور وندرسها لنرى ماذا يمكن أن نعمل
 إننا نريد أن نستمر في المصالحة حتى النهاية، وهناك  عباسوحول موضوع المصالحة، قال الرئيس

أشخاص في أي مكان ال أريد أن أحدد األمكنة ال يريدون المصالحة، ولكن هناك ناس يريدون 
لمصالحة، المهم المصالحة يجب أن تستمر ونحن لن نسمح ألي أحد أن يقف في وجهنا إذا وصلنا إلى ا

أرضية جيدة، ولآلن أقول أننا وصلنا ألرضية جيدة، إذن موضوع المصالحة ال جدال وال نقاش فيه، وال 
  .نريد أن نتوقف عند قضية

فة كما تنطبق على غزة،، ولكن تهريب السالح  أنه تم االتفاق على أن الهدنة تنطبق على الضعباسوقال 
إلى الضفة أو المال أو المتفجرات سيكون ممنوعا وكل من يرتكبه يعتقل ويذهب إلى القضاء، وهذا ال 
يعتبر سجين سياسي، هذه قضية السالح على أي كان من فتح أو ديمقراطية، وهذا ليس له دعوة بقضية 

  .التهدئة
المقاومة السلمية الشعبية، وافقوا على أن الدولة الفلسطينية على حدود كما تم االتفاق على : وأضاف
  . من هذا العام5-4والشيء الرابع اتفقنا على االنتخابات في . 1967

القدس لم تتعرض بحياتها لخطر التهويد بمقدار ما تتعرض له اليوم، : واختتم حديثه حول القدس، قائال
 مليون 500، القمة العربية التي عقدت في سرت األولى قرروا في شغل وكل الناس تتغني بالقدس وما

نص  ولالطالع على . مليون دوالر فقط37 اإلسالمي شهور الذي وصل إلى الصندوق 6دوالر، بعد 
  : أمام المجلس االستشاري عباسكلمة الرئيس

http://www1.wafa.ps/arabic/index.php?action=detail&id=121692 
  12/1/2012، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

  
  عباس حاول منع الدول العربية من استقبالي :هنية .2

 هنية النقاب عن محاولة رئيس السلطة محمود عباس منع قادة إسماعيلكشف رئيس الوزراء الفلسطيني 
  . موضحا أن قادة الدول لم يكترثوا لتلك المحاوالت, ل العربية من استقباله لدى جولته األخيرةالدو

وقال هنية في كلمة له خالل جلسة خاصة مع نواب المجلس التشريعي وقادة الفصائل بمدينة غزة ظهر 
لي، فرد أبلغت من قبل األخوة في تونس أن عباس أرسل رسالة لمنع استقبا: ُ،2012-1-12الخميس 

عليه الرئيس التونسي أن تونس دولة قانون وتستقبل هنية على أنه رئيس وزراء شرعي وفق القانون 
  ". الفلسطيني لحين يأتي رئيس يلي حكومته

 مليون دوالر أخذت منه شخصيا 35 أوضح أنه تحدث مع جامعة الدول العربية عن ،في سياق آخر
غزة، ولفت إلى أنه طالب بتلك األموال ألنها من حق خالل جولته األخيرة قبل فرض الحصار على 

  .الشعب الفلسطيني
وشدد هنية على عدم وجود أي اتفاق بين حماس والسلطة على تسليم األموال الفلسطينية المخصصة 

  .نافياً التصريحات التي أدلى بها عزام األحمد عن وجود مثل هذا االتفاق, لإلعمار للحكومة في رام اهللا
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 : التي افتعلها قادة حركة فتح على أحد حواجز األمن قرب معبر بيت حانون بالقولإلشكاليةاوانتقد 
 الخارجي والرسائل التي قالتضييوصبرنا على الحصار وعلى , لقد صبرنا عليهم كثيراً.. ليصبروا قليالً"

  ".ورغم ذلك مازلنا مصرين على المصالحة, أرسلت للدول
ل إجماع الشعوب العربية من خالل اللقاءات الرسمية والشعبية، وأوضح أنه وجد قضية فلسطين مح

  .نختلف في كل شيء لكننا متفقين على قضية فلسطين:مستشهدا بقول الشيخ راشد الغنوشي بتونس 
مشبهاً نفس , وبين هنية أن األمة تمر في مرحلة جديدة في متابعة األوضاع وتفاصيل القضية الفلسطينية

وجدنا ": وتابع .س الذي عاشته األمة فترة الخمسينات عندما تخلصت من االستعمارالثورة الحالي بالنف
الدول العربية على استعداد عالي من أجل فلسطين والعمل لكسر حصار غزة وتقديم العون بكل الوسائل 

  ".لدعم الصمود ولتعزيز قدراتنا في مواجهة االحتالل
  12/1/2012موقع فلسطين أون الين، 

  
  بالدولة الفلسطينية أوروبا التخاذ خطوات ذات مغزى من خالل االعتراف فياض يدعو .3

، وكيل أمس سالم فياض في مكتبه بمقر رئاسة الوزراء في رام اهللا .د استقبل رئيس الوزراء :رام اهللا
، وذلك بأولي فيها باتريس األوسط والشرق إفريقياوزارة الخارجية الفرنسية ورئيس دائرة شمال 

  .صل الفرنسي العام فريدريك ديزنيوبحضور القن
واعتبر فياض أن استمرار هذه األعمال العدوانية، إنما يؤكد مدى استهتار الحكومة اإلسرائيلية، وعدم 
جديتها في التقدم نحو تحقيق السالم، األمر الذي يتطلب قيام المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته السياسية 

قبل العملية السياسية من مخاطر السياسة اإلسرائيلية، وبما ُيلزم إسرائيل والقانونية واألخالقية إلنقاذ مست
بقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها الوقف الفوري والتام لكافة األنشطة 

عيق االستيطانية في األرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وإلغاء كافة اإلجراءات التي تُ
قدرة السلطة الوطنية من استثمار مواردها، بما يشمل إلغاء نظام التحكم والسيطرة عن شعبنا، ورفع 
الحصار عن قطاع غزة، باإلضافة إلى دور المجتمع الدولي في ضمان إنهاء االحتالل اإلسرائيلي عن 

  .1967األرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 
يجب أن تلعبه أوروبا إللزام إسرائيل بوقف هذه االنتهاكات، وشدد فياض على الدور الخاص الذي 

والقيام بخطوات جدية ذات مغزى إزاء حق الشعب الفلسطيني بتجسيد استقالله الوطني في دولته المستقلة 
  .1967وعاصمتها القدس الشرقية من خالل االعتراف بدولة فلسطين على حدود عام 

 3/1/2012الحياة الجديدة، رام اهللا، 
  

   "احتلوا جبال السلط بالمرة" : رداً على نتنياهوعباس .4
كشف مسؤول كبير رافق الرئيس الفلسطيني محمود عباس أثناء لقاءاته األخيرة مع رئيس : رام اهللا

سبتمبر من /  وقبل توقف المفاوضات في شهر أيلول2009الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو في العام 
هو رفض بشكل قاطع التنازل عن شبر من أراضي غور األردن التي تعتبر السلة أن نتنيا"العام نفسه 

تشكل بعداً أمنياً وإستراتيجياً ) مناطق غور األردن(بأنها أي " الغذائية لألراضي الفلسطينية، متذرعاً 
  ".بالنسبة لدولة إسرائيل
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رة منذ توقف المفاوضات  تكشف ألول م"وكالة قدس نت لألنباء"وقال المسؤول في تصريحات خاصة لـ
اللقاء األخير الذي جمع الرئيس أبو مازن مع رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو " أن 2009عام 

" غور األردن"في مدينة القدس حمل رفضاً إسرائيلياً مطلقاً بالتنازل أو التفريط بشبر واحد من منطقة 
وفر األمن إلسرائيل، نظراً لعدم استقرار النظام الهاشمي لن نتنازل عن غور األردن كونه ي" وقال حرفياً

  ".في المملكة األردنية، واألوضاع في العراق، وكذلك التهديد النووي اإليراني
هذا الرفض من نتنياهو والذرائع التي ساقها للتمسك بمنطقة "وأضاف المسؤول المقرب من أبو مازن  أن 

  ).احتلوا جبال السلط بالمرة(در للرد على ذلك بالقول جعلت الرئيس أبو مازن يبا"غور األردن 
  12/1/2012وكالة قدس نت، 

  
   جولة أوروبية تشمل بريطانيا وألمانيا وروسيايبدأعباس : أبو ردينة .5

 يبدأ الرئيس الفلسطيني محمود عباس األحد المقبل جولة أوروبية تشمل بريطانيا : أ ف ب-رام اهللا 
يصل األحد إلى لندن "ناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة أن عباس وأعلن ال .وألمانيا وروسيا

ليلتقي االثنين رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون وعدداً من المسؤولين ليطلعهم على آخر 
المستجدات السياسية في المنطقة وسيتوجه بعدها إلى ألمانيا للقاء المستشارة أنغيال ميركل ليزور بعدها 

  ."يا الخميس للقاء الرئيس ديميتري ميدفيديفروس
  13/1/2012الحياة، لندن، 

  
  هنية يلتقي السبت وفدين من حماس وفتح لبحث المصالحة: األشقر .6

إن رئيس الحكومة الفلسطينية ) 1-12(قال النائب عن حركة حماس إسماعيل األشقر الخميس : غزة
  .وفتح لبحث المصالحةماس حإسماعيل هنية سيلتقي السبت وفدين من حركتي 

 12/1/2012المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

   تغلق األبواب أمام انطالقة جدية للمفاوضات"إسرائيل": "الخارجية الفلسطينية" .7
وأكدت ,  أدانت وزارة الخارجية بشدة الجرائم والممارسات اإلسرائيلية في األرض الفلسطينية:رام اهللا

 لممارساتها االستفزازية اإلسرائيليةميس، أن مواصلة الحكومة  الخأمس أصدرتهالوزارة في بيان، 
وعدوانها االستيطاني ضد القدس واألراضي الفلسطينية المحتلة، وتمعنها في االستهتار بإرادة المجتمع 
الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وبالمبادرة األردنية األخيرة، وباستجابة القيادة الفلسطينية لها، يدمر 

 عملية إلنقاذ الفرص ويغلق األبواب أمام انطالقة جدية للمفاوضات، ويفشل كافة الجهود الرامية كافة
  .السالم

  3/1/2012الحياة الجديدة، رام اهللا، 
  

  عّمان تستضيف اجتماع لجنة متابعة تفعيل المنظمة األحد القادم: الزعنون .8
) 1-12(تصريح صحفي له الخميس أكد رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون في : عمان

 في مقر 15/1/2012انعقاد اجتماع لجنة متابعة تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية األحد القادم الموافق 
  .رئاسة المجلس في العاصمة األردنية عمان
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وأضاف الزعنون إن هذا االجتماع سيعقد بمشاركة ممثلين عن كل الفصائل والقوى الفلسطينية الموقعة 
  .ى اتفاق المصالحة الفلسطينية في أيار من العام الماضي في القاهرةعل

يأتي ترجمة وتنفيذًا لبنود اتفاق المصالحة "وأكد رئيس المجلس أهمية انعقاد هذا االجتماع باعتباره 
الفلسطينية، والذي يأتي مترافقًا مع اجتماعات بقية اللجان األخرى حسبما ورد في قرارات لجنة تفعيل 

  ".22/12/2011ة التحرير الذي عقد في العاصمة المصرية بتاريخ منظم
وأشار رئيس المجلس إلى أن هذا االجتماع سيبحث سبل تفعيل منظمة التحرير وإعادة تشكيل المجلس 
الوطني الفلسطيني، والنظام االنتخابي للمجلس الذي سينظم العملية االنتخابية ألعضائه في الداخل 

  .والخارج
بلغت حركة الجهاد اإلسالمي بموافقة األردن رسميا للمشاركة باجتماع لجنة اإلطار القيادي إلى ذلك ُأ

المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية المزمع عقده بالعاصمة األردنية عمان، بعد قرار سابق بعدم الموافقة 
  .على دخول وفد الجهاد لألردن

  12/1/2012المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

  بمرسوم رئاسيننتظر تحديد موعد االنتخابات ": النتخابات المركزيةلجنة ا" .9
قال رئيس لجنة االنتخابات المركزية حنا ناصر إن تحديد موعد االنتخابات الرئاسية : الضفة الغربية

 .والتشريعية يتم بمراسيم رئاسية، مؤكًدا أن لجنة االنتخابات ملتزمة وفقا لقانون االنتخابات بهذه المواعيد
وأضاف ناصر في تصريحات صحفية أمس الخميس أن اللجنة تعكف حالًيا على إعداد الخطط العامة 

  .والتشغيلية إلجراء االنتخابات لالستجابة للمرسوم الرئاسي فور صدوره
  13/1/2012السبيل، عمان، 

  
  إلعادة النظر في سياستها المالية وآلية فرض الضرائب والرسومنواب يدعون السلطة  .10

دعا نواب وممثلون عن عدد من الفصائل والمؤسسات، أمس، السلطة الوطنية إلى إعادة  :أبو فرحةسائد 
النظر في سياستها المالية، وآلية فرض الضرائب والرسوم، مؤكدين في الوقت ذاته، أن قانون ضريبة 

 مع األوضاع الدخل الجديد يضيف الكثير من األعباء على كاهل المواطنين، وال ينسجم إقراره وتنفيذه
  .االقتصادية الصعبة التي تلقي بظاللها على األراضي الفلسطينية

بيسان "، نظمته شبكة المنظمات األهلية، ومركز "قانون ضريبة الدخل"جاء ذلك خالل اجتماع حول 
، وذلك في مقر األخير برام اهللا، وتم خاللها تشكيل لجنة لمتابعة موضوع الضرائب "للبحوث واإلنماء

  .وم مع األطراف ذات الصلة، بما يخفف من األعباء على المواطنينوالرس
  13/1/2012األيام، رام اهللا، 

  
   نفق في غزة لم تلب حاجات سكان القطاع من البضائع1400 : وزير االقتصاد بغزة .11

 حكومة حماس لم تستطع تنفيذ إنعالء الرفاتي . قال وزير االقتصاد الوطني د:  سمير حمتو-غزة 
 ا االقتصادي بسبب الحصار الذي فرض على القطاع سواء على المستوى السياسي أوبرنامجه

  .االقتصادي والمالي
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إن الحصار ما زال  ":"الدستور"وفي تقييمه لألوضاع االقتصادية في قطاع غزة قال الرفاتي في حديثه لـ
وشدد الرفاتي  ."موجودا وان التخفيف على الحصار حصل بعد مجزرة أسطول الحرية قبل نحو عامين

على أن هناك شيئا من التطور البسيط بعد عملية تخفيف الحصار مما ساهم بتحقيق بعض االنتعاش لعدد 
من القطاعات منها قطاعات الصناعة والخدمات واالعمار، وبين الرفاتي أن حركة االعمار زادت بشكل 

يلة في حين يقدر حجم العاملين في هذا ملموس في اآلونة األخيرة بسبب إدخال مواد البناء ولو بكميات قل
  . ألف عامل ومهني15-12القطاع بحوالي 

 مصنع 1400 مصنع من أصل 700وحول تقييمه لواقع القطاع الصناعي أشار الرفاتي إلى أن حوالي 
تم تدميرها عادت للعمل لكن تواجهها مشكلة في دخول المواد الخام وعدم توفر قطع غيار للصيانة 

  .يعرقل تطور القطاع الصناعيلآلالت مما 
وشدد الرفاتي على أن الحكومة ماضية قدما في عملية ضبط أنفاق التهريب حيث شكلت لجنة إلدارتها 
بحيث سيتم العمل بنفس اآللية التي يتم العمل بها في المعابر الرسمية حتى نتحكم بالبضائع التي تأتي من 

  .الجانب المصري بما ال يضر بصناعاتنا الوطنية
 نفق واألنفاق 1400وقال يصعب تقدير حجم البضائع الداخلة لقطاع غزة عبر األنفاق بسبب وجود نحو 

 .هي وسيلة كانت للصمود في وجه الحصار ولن تستطيع األنفاق أن تغطي حاجة القطاع من كل السلع
 ألف 200 نحتاج إلى 2020 ألف وحدة سكنية وحتى 100واعتبر أن غزة بحاجة إلى ما يقرب من 

  .وحدة سكنية وهذا يحتاج لسنوات طويلة من العمل ورؤوس أموال كبيرة
  13/1/2012الدستور، عمان، 

  
  "العربية المفتوحة"منح جامعية للفلسطينيين في سفارة فلسطين في لبنان تعلن عن  .12

 صندوق الرئيس محمود عباس لمساعدة الطالب"أعلنت السفارة الفلسطينية في بيان أصدرته أمس، أن 
الفلسطينيين يوفّر حالياً عدداً من المنح الجامعية، للفصل الثاني من الموسم الجامعي في الجامعة العربية 

  :لالطالع عليها. لبعض الشروطالمفتوحة وفقاً 
http://www.assafir.com/Article.aspx?EditionId=2049&ChannelId=48678&ArticleId=988&Author= 

  13/1/2012السفير، بيروت، 
  

   دون ممارسة حقنا السياسيلألردنلن نعود : حماس .13
حركة حماس أعربت عن ، أن كمال عليان نقالً عن مراسلها 12/1/2012 الرسالة، فلسطين، ذكرت

ت رئيس الوزراء األردني التي إشترط فيها عودة قادة الحركة لألردن بعدم رفضها القاطع لتصريحا
  .ممارسة أي نشاطات سياسية، مبينة أن العمل السياسي حق ال يمكن إسقاطه

موسى أبو مرزوق أن من حق حماس أن يكون لها تواجد . وأكد نائب رئيس المكتب السياسي للحركة د
  .ردن ألن جلهم يحمل الجنسية األردنيةفي كافة العواصم العربية ال سيما األ

ال يستطيع أحد أن يمنع قادة : "]أمسٍ [صباح اليوم" الرسالة نت"وقال أبو مرزوق في تصريح خاص لـ
، متمنيا أن تعيد األردن "حماس من ممارسة العمل السياسي ألنه يهدف لحماية حقوق الشعب الفلسطيني

  ".قرارها في هذا الشأن
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على األردن لمنع زيارة مشعل اعتبر أبو " اسرائيلية"ي تحدثت عن ضغوط أمريكية وحول األنباء الت
ليس " :وأضاف أبو مرزوق .مرزوق أن ذلك لم يكن مستبعدا، وأنه أمر كان متوقعا من قبل قيادة الحركة

، داعيا الواليات "غريبا أن تعترض الواليات المتحدة على زيارة مشعل ألنها سياستهم ولن يغيروها
 .لمتحدة إلى تغيير طريقة تعاملها مع القضية الفلسطينية في ظل التغيرات في الدول العربيةا

حماس صـالح   في  القيادي  أن   ،نادية سعد الدين   نقالً عن مراسلتها   13/1/2012الغد، عمان،   وأضافت  
اقتصادياً، ولكن  الحركة ال يمكن أن تمارس ما يهدد مصلحة األردن سياسياً أو أمنياً أو              "البردويل قال إن    

  ".وجودها سيكون باسمها كحركة مقاومة ذات أهداف سياسية وطنية يجب مراعاتها
حماس تستطيع القيام بدورها السياسي الوطني دون المساس "من األراضي المحتلة ان " الغد"وأضاف لـ 

ية أردنية ، وذلك في معرض تعقيبه على تصريحات رسم"باألردن، وإنما بما يخدم المصلحة المشتركة
  ". بدراسة إقامة أفراد من حماس وعائالتهم في األردن شريطة عدم ممارسة أي نشاط سياسي"

المسألة ليست قضية إيواء حيث يستطيع قادة الحركة، إيجاد مكان لهم في أي بقعة "وأوضح البردويل ان 
  ".في األردنمن العالم، ولكنهم حريصون على التالحم بالقضية الفلسطينية من خالل الوجود 

األردن دولة متميزة بعالقتها بالشعب والقضية الفلسطينية، ولها مساس مباشر بالقضية، وهناك "وبين أن 
مخاطر على األردن في ظل غياب الصوت العالي الذي تطلقه حماس ضد التوطين وحل القضية 

اسم مع حماس حيال تلك مصلحة القيادة األردنية التق"واعتبر أن من  ".الفلسطينية على حساب األردن
وجود حماس، بالمعنى السياسي، في األردن يشكل دعامة وحماية للمشروع "، الفتاً إلى أن "القضايا

الوطني الفلسطيني وللدولة األردنية، فحماس تقبل بوجودها في األردن ضمن اقتناع القيادة األردنية 
  ".بذلك

  
   اإلعالن عن استبعاد عقدهاليس من صالحيات مدير لجنة االنتخابات: أبو النجا .14

انتقد إبراهيم أبو النجا عضو وفد حركة فتح في لجنة المصالحة المجتمعية في :  أشرف الهور-غزة
تصريحات مدير لجنة االنتخابات المركزية التي استبعد فيها إمكانية ' القدس العربي'تصريحات خاصة لـ

المقبل، وكشف عن اتصاالت بدأت بين مسؤولين ) مايو(إجراء االنتخابات في موعدها المقرر في ايار 
  .كبار تبحث في تشكيل حكومة التوافق المقررة نهاية الشهر

في رده على سؤال عن آخر مستجدات عملية المصالحة في ظل ' القدس العربي'وقال أبو النجا لـ 
) مايو(ة في شهر ايار استبعاد المدير التنفيذي للجنة االنتخابات هشام كحيل إجراء االنتخابات التشريعي

  .'الحديث بالمطلق عن موعد االنتخابات) كحيل(ال يحق له وليس من صالحياته 'المقبل 
وأشار أبو النجا إلى أن كحيل استبعد األمر قبل أن يبدأ في أي خطوات عملية على األرض، مشيراً إلى 

 تقريرا تتحدث عن الوقت الممكن أنه كان من األحرى أن يبدأ عمله، ثم ترفع اللجنة العليا لالنتخابات
  .إلجراء هذه االنتخابات، لتحدده اللجنة المختصة

 13/1/2012القدس العربي، لندن، 
  

  فتح تتهم حماس في غزة بالعمل على تعزيز االنقسام .15
، بعض األطراف في حركة المقاومة اإلسالمية "فتح"اتهمت حركة التحرير الوطني الفلسطيني  :رام اهللا

  .ها ال تعمل بجدية من أجل تعزيز المصالحةبأن" حماس"
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نسخة عنه اليوم " قدس برس"في بيان صحفي تلقت " فتح"وتساءل أحمد عساف، الناطق اإلعالمي لحركة 
كيف لنا أن نفهم الجهود الكبيرة التي يبذلها األردن " في رده على تصريحات البردويل ) 12/1(الخميس 

ات عملية السالم بأنها خطر يدمر اتفاق المصالحة وفق تعبيرات في محاولة إلزام إسرائيل باستحقاق
  !".حماس؟

إن دعاة االنقسام في حماس يصرون على تغليب مصالحهم الخاصة التي جاءت "وأضاف عساف يقول 
عبر االنقسام، وعلى حساب معاناة وحصار أهلنا في غزة من خالل تجارة األنفاق والتمسك بالمواقع التي 

  ".ؤالء اإلنقسامين عبر االنقالب وعلى حساب وحدة الوطناغتصبها ه
  13/1/2012قدس برس، 

  
  مذكرتان لألمين العام لألمم المتحدة لمناسبة زيارته إلى لبنانتوجه الجبهة الديمقراطية  .16

مذكرة إلى األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون، » الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين«وجهت 
 بعودة جميع الالجئين الفلسطينيين 194العمل لتطبيق القرار «يارته إلى لبنان، طالبت فيها بـلمناسبة ز

 بقوة القتل واإلرهاب الصهيونيين، دفع الدول 1948إلى ديارهم وممتلكاتهم التي هجروا عنها عام 
مة لألونروا، والسعي المانحة لزيادة مساهماتها المالية، بما ينعكس إيجابا على مستوى زيادة الموازنة العا

لدى الحكومة اللبنانية من أجل إقرار الحقوق اإلنسانية، مضاعفة نسبة مساهمة األونروا في العمليات 
الكبيرة كالقلب والسرطان واألمراض العصبية وغسل الكلى والتحاليل المخبرية والعمل على بناء 

 التقديمات المخصصة للعائالت الفقيرة، مستشفى خاص بالالجئين، وبناء جامعة خاصة بالالجئين، وزيادة
ومعالجة شبكات البنى التحتية وتوفير مياه الشفة وتنظيم شبكة المياه والكهرباء وترميم المنازل اآليلة 

  .»للسقوط في كافة المخيمات
 جهود األمم المتحدة في«مذكرة إلى األمين العام لفت فيها إلى أن » مركز التنمية اإلنسانية«كذلك، وجه 

  .»دعم احتياجات الفلسطينيين الالجئين الى لبنان تشهد تراجعا خطيرا
 13/1/2012السفير، بيروت، 

  
   في السودان وتطوير عالقتها بأحزابهوجودهافتح تسعى لتفعيل  .17

أنها تبذل جهوداً حثيثة لضمان عودتها إلى الساحة السودانية وتفعيل دورها " فتح"أكدت حركة  :الخرطوم
في الخرطوم شرع " فتح"وذكر أمين سر الحركة في السودان، نزار األخرس، أن إقليم  .في الجمهورية

مؤخراً بإجراء سلسلة لقاءات مع األحزاب الوطنية السودانية، وذلك انسجاماً مع توجهات اللجنة المركزية 
عيد لها على الساحة السودانية بما ي" فتح"استنهاض عمل "للحركة ومفوضية األقاليم الخارجية بشأن 

  .، كما قال"دورها الريادي والطليعي
  13/1/2012قدس برس، 

  
   مسؤول شعبي واعالمي في صورعضويةفتح تجمد  .18

قرارا بتجميد عضوية مسؤول شعبي واعالمي بارز في منطقة صور " فتح"اتخذت قيادة حركة : البلد
وكادت توقع " فتح" في حركة وتخفيض رتبته بعدما تبين انه يقف وراء بيانات كانت تهاجم قيادات بارزة
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مشاكل عاصفة بينهم، وقد تم اقفال مكتبه وتشكيل لجنة تحقيق داخلية خلصت الى ضرورة اتخاذ هذا 
  .القرار الحاسم وباسرع وقت

  12/1/2012موقع الجئ نت، 
  

   لحركة حماس حول أوضاع الالجئين الفلسطينيين في لبنانالثانيالتقرير السنوي  .19
ض الالجئون الفلسطينيون في لبنان من معاناة إنسانية، تزداد كل يوم وتكبر وتتسع إزاء ما يتعر: خاص

 مؤتمراً صحافياً طرحنا فيه بعض القضايا الملحة 2010من العام ) أبريل( نيسان 28دائرتها، عقدنا في 
ئين واألزمات الطارئة التي عانينا منها كالجئين، عبر تقرير يتضمن مطالبنا لتحسين أوضاع الالج

  .الفلسطينيين في لبنان
وها نحن اليوم نعقد المؤتمر الصحافي السنوي الثاني، لنلفت إلى أن بعض القضايا التي طرحناها في 

قد جرى حلّها، ولنعرض ما استجد من قضايا ملحة مع الالجئين ) 2010نيسان (المؤتمر الصحفي األول 
قد زادت عن المؤتمر السابق، والسبب يعود إلى وستالحظون أن هذه المشاكل . الفلسطينيين في لبنان

غياب األسس السليمة في التعامل بين الجهات الرسمية اللبنانية والالجئين الفلسطينيين في لبنان، 
  ..واستمرار القوانين الظالمة بحق الالجئين الفلسطينيين

الت في المديرية العامة معاناة إنجاز المعام: طرحنا في المؤتمر الصحفي األول ثالث قضايا فقط، هي
لشؤون الالجئين الفلسطينيين، ومنع المؤسسات الفلسطينية من العمل والنشاط في المخيم الجديد في نهر 

جرى ) المعاناة في دائرة الشؤون السياسية(القضية األولى . البارد، وقضية إعادة إعمار مخيم نهر البارد
جرى ) ن العمل والنشاط في المخيم الجديد في نهر الباردمنع المؤسسات الفلسطينية م(حلّها، والثانية 

  .تفكيكها، أما قضية إعادة إعمار مخيم نهر البارد فما زالت تتفاقم، ومستقبلها ال يبشر بخير
األسس غير السليمة التي نتحدث عنها هي التعامل اللبناني الرسمي مع وجود الالجئين الفلسطينيين 

أو التجاهل، والتواصل غير .. والجهل بموقف الالجئين منه»  التوطينبعبع«كمصدر شبهة، والخوف من 
المتوازن مع الجهات السياسية الفاعلة في مجتمع الالجئين، والتعامل مع المخيمات الفلسطينية كملف أمني 
قبل أن يكون سياسياً واجتماعياً وإنسانياً، وإصرار معظم القوى السياسية اللبنانية على عدم مناقشة 

  .قوانين الظالمة لالجئين مثل منع التملك ومنع العمل، ونقص الخدمات الصحية والتعليميةال
أما القضايا والعقبات واألزمات التي استجدت، وأصبحت ملحة في هذا العام وباتت تهدد حياة الفلسطينيين 

ا جميعاً تسليط  حماس، أن من مصلحتن–فقد وجدنا نحن، في حركة المقاومة اإلسالمية . وتؤرق عيشهم
وذلك . الضوء عليها، من أجل تداركها واإلسراع في معالجتها، ألن كل تأخّر يزيد من تفاقم هذه القضايا

حرصاً منا على تحقيق أعلى درجات التنسيق والتعاون بين الفلسطينيين واللبنانيين، وسعياً منا لبناء 
ء واألمن واالستقرار، ومن أجل إزالة مظاهر  لبنانية في أجواء من التفاهم والهدو-عالقات فلسطينية 

الخلل كافة من هذه العالقة، وإيجاد مناخات من التالقي والتحاور والتفاهم بين اللبنانيين والفلسطينيين، بما 
  ..يحقق المصالح الفلسطينية اللبنانية المشتركة

* * *  
على القوانين المتعلقة بحق  في المجلس النيابي 2010) أغسطس( آب 17رغم التعديل الذي جرى في 

كذلك، فإنه ما زال محروماً من . العمل، فإن الالجئ الفلسطيني في لبنان ال يزال ممنوعاً من حق العمل
وهنا نؤكد أن فزاعة التوطين . حق التملك ويعاني من التمييز في اإلجراءات والمعامالت والقوانين
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ل التضييق على الفلسطينيين ومحاصرتهم، في أصبحت عنواناً مضلالً يستخدمه بعض الجهات من أج
  .سبيل تحقيق أهداف فئوية وخدمة مشاريع واضحة

وقد وعدتنا الحكوماتُ اللبنانيةُ المتعاقبةُ بإيالء أوضاعِ شعبنا الفلسطيني في لبنان اهتماماً من أجل تحسين 
 تماماً، فإلى اليوم لم نجد أية غير أن الواقع كان مخالفاً. مستوى معيشتنا وإنهاء معاناتنا في هذا البلد

بل . خطوات أو إنجازات عملية لتحسين أوضاعنا كالجئين فلسطينيين مقيمين في لبنان على أي صعيد
إن الوضع ذاهب باتجاه التفاقم، والمؤشرات على ذلك عديدة، حيث أشارت دراسات أكاديمية جادة 

من الالجئين الفلسطينيين في لبنان % 66 إلى أن )الجامعة األمريكية في بيروت بالتعاون مع األونروا(
  .هم تحت خط الفقر، وفق المعايير الدولية

إن سياسة لبنان الرسمية تجاه الالجئين الفلسطينيين المقيمين على أراضيه ظهرت بشكلها السلبي المزعج 
 تقرير حين رفضت الجهات الرسمية اللبنانية اثنتي عشرة توصية من أصل ثماني عشرة توصية في

الصادر عن مجلس حقوق اإلنسان في جنيف، وهذه التوصيات هي ) االستعراض الدوري الشامل(
مطالب إنسانية عادلة تتعلق بحق العمل والتملّك والتنقّل، ولقد فوجئ ممثلو الهيئات اإلنسانية الدولية 

  .برفض لبنان لهذه المطالب دون تقديم أي مبررات
* * *  

ينا، أن نطرح في هذا المؤتمر الصحفي معاناتنا كالجئين فلسطينيين في لبنان، من من هنا، نجد لزاماً عل
  :خالل القضايا الملحة التالية

  حقوق الالجئين: أوالً
فيما يتعلق بحق العمل، فإنه لم يحدث حتى اآلن أي تقدم، بل إن القرارات والتعديالت والقوانين التي 

ي المجلس النيابي كانت شكلية وخالية من أي مضمون،  ف2010أغسطس من العام /جرت في شهر آب
  .ولم تسهِم مطلقاً في نيل الالجئين حقّهم في العمل

أما حق التملك، فإن الالجئ الفلسطيني ال يزال ممنوعاً من تملّك العقارات والشقق السكنية، والقيود 
ل إليه، وتصدر قرارات تزداد، وإجراءات المنع تتسع، والتضييق يتم على كل تخفيف يجري التوص

  .إدارية رسمية تمنع التخفيف عن الالجئين
وال يزال الالجئ الفلسطيني في لبنان ممنوعاً من نقل ملكية منزله أو أرضه التي اشتراها سابقاً وفق 
القوانين اللبنانية، وممنوعاً من توريث أمالكه، وهذا ما ُيعتبر مخالفة واضحة للحقوق اإلنسانية ولقانون 

  .حوال الشخصية المعمول به في لبناناأل
  أداء الحكومة اللبنانية الحالية: ثانياً

منذ أن تولّت الحكومة اللبنانية الحالية مهامها لم تتخذ أية خطوة إيجابية لتحسين أوضاع الالجئين 
 والعبارات التي صيغت في البيان الوزاري في الشأن الفلسطيني لم. الفلسطينيين في لبنان وتطويرها

، أظهرت لنا 14/11/2011وزيارتنا األخيرة لدولة الرئيس نجيب ميقاتي في .. تُحول إلى واقع ملموس
حسن نوايا رئيس الحكومة في مقابل غياب اآللية اإلدارية الرسمية في توصيل الصوت إلى الحكومة 

طوة جيدة، إال ونحن نعتبر أن ما جاء في البيان الوزاري عن تحسين أوضاع الالجئين هو خ. ورئيسها
  .أنها غير كافية
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والمفاجأة كانت في حدث مثير لالستغراب كاد ُيمرر في مجلس الوزراء من خالل وجود بند على جدول 
، وتبين أنه كان يهدف التخاذ إجراءات أمنية حول 2/8/2011أعماله الذي كان مقرراً أن ينعقد في 

  . لوال تداُرك المعنيين لألمرالمخيمات تحت عنوان السماح باإلعمار، وكاد يمرّر
  اإلجراءات األمنية حول المخيمات: ثالثاً

ال تزال السلطات اللبنانية تتخذ إجراءات أمنية مشددة حول المخيمات الفلسطينية في لبنان، وتقوم بأعمال 
تفتيش قاسية وغير مبررة عبر الحواجز المنتشرة، وتُخضع جميع األهالي والسيارات للتفتيش بشكل 

  .حق األذى والضرر بالالجئينيل
ورغم الكثير من المطالبات التي نادينا بها، ال نلمس استجابة جدية في هذا األمر، ونلمس إصراراً على 

  .االستمرار بها، والمعالجات تتم لكل حالة على حدة
 في مخيمات ويندرج في هذا البند أيضاً منُع دخول مواد البناء إلعمار البيوت اآليلة للسقوط أو ترميمها

  .الجنوب اللبناني
  مخيم نهر البارد: رابعاً

من غير المعقول، منطقياً وإنسانياً، استمرار الحالة العسكرية واألمنية التي تمنع تحسين األوضاع وال 
  .يعزز الثقة بين الطرفين، بل إنه يؤدي إلى تشنج العالقة بينهما

ريرات واألسباب في التأخر في إعمار مخيم نهر األعذار والتب» تفهُّم«ومن غير المقبول أن يستمر 
فالجهات الرسمية لم تبذل جهداً كافياً لجذب الدعم من المانحين، لمتابعة وتيرة اإلعمار بالسرعة . البارد

  .وقد تم تسليم رزمة واحدة فقط، مع أن المخطط كان يفترض زمنياً البدء بالرزمة الثالثة. المناسبة
وضاع االقتصادية الصعبة، بسبب التهجير والحصار األمني والبطالة وقوانين ونسجل هنا أن تفاقم األ

حيث .. العمل اللبنانية تشكل عامالً إضافياً وفاعالً في مضاعفة أزمة أهلنا في مخيم نهر البارد المنكوب
 ما زال أهلنا في المخيم يعانون من فرض التصاريح األمنية عليهم وعلى زوارهم، ويسألون عن مصير

الموقوفين من أبنائهم في السجون اللبنانية منذ أكثر من أربع سنوات، ويتخوفون من عملية إخالء منطقة 
البركسات بالقوة من دون بدائل الئقة، كذلك فإن قضية طريق المدارس الطويلة على الطالب أخذت 

كل ذلك، . حد ساكناًبالتفاقم والتدهور مع حلول الشتاء والعواصف والمطر الغزير، من دون أن يحرك أ
ورفض تسليم العقارات إلى أصحابها الذين اشتروها )  برايمA(من دون أن ننسى قضية مصادرة منطقة 

  .بطريقة شرعية من أصحابها قبل منعهم من التملك
من التقصير الحاصل في قضية إعادة إعمار المخيم، مما ينعكس تأخيراً » األونروا«وال نبرئ هنا وكالة 

  .م المنازل إلى أصحابهافي تسلي
  المطلوبون والموقوفون: خامساً

أصبح عدد المطلوبين الفلسطينيين للجهات األمنية اللبنانية كبيراً، وبات ُيلقَى ثقُل هذه القضية على 
وقد تبين لنا بالدراسة الميدانية أن الغالبية العظمى من هؤالء المطلوبين، ُسطّرت بحقهم . المخيمات

باإلضافة إلى أن كثيراً .  بسبب تقارير أمنية قد تكون في كثير من األحيان تقارير كيديةمذكرات الجلب
وقد بات من الضروري والُملح . من الشكاوى ال تصل إلى صفة الجنحة، وبعضها سقط بمرور الزمن

جهود ونقوم ب.. إيجاد حّل لكل هذه القضايا والتقارير وتنظيف ملفات المستحقين بشكل هادئ وإيجابي
  .حثيثة مع قيادة الجيش اللبناني لمعالجة قضية المطلوبين، وقد بدأنا خطوات عملية في هذا الشأن
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أما الموقوفون، فمن الُمعيب استمرار مأساة الموقوفين في السجون اللبنانية ومعظمهم من مخيم نهر 
فتح «يم، فُحسبوا على تنظيم  موقوفاً، وهم الذين سلّموا أنفسهم كي ال يبقوا في المخ31البارد، وعددهم 

، حيث إن القضايا التي اتهموا بها تعود إلى ما قبل حرب نهر البارد، وقد سلّموا أنفسهم بناًء »اإلسالم
وكل ما نطالب به محاكمة عادلة وسريعة، واإلفراج عن . على ضمانات ووعود من الجهات المعنية

  .البريء منهم
  طينيلجنة الحوار اللبناني الفلس: سادساً

خالل السنة األخيرة، وبسبب التغيير اإلداري المستجد، لم تقم لجنة الحوار بتنفيذ مشاريع أو أعمال 
  .مميزة، واقتصر أداؤها على متابعات روتينية ودراسات بحثية

كذلك فإن هذه اللجنة ال تملك سلطة إجرائية، بل إن دورها يقتصر على االستشارات، وهو األمر الذي 
  .ا على اتخاذ القرار، ناهيك عن بطء السير بقرارات متخذة سابقاًيقلّص قدرته

لذلك نطالب الحكومة اللبنانية بمنح اللجنة سلطات أوسع في اتخاذ القرار وتنفيذه، من أجل تسهيل التعامل 
  .مع اللجنة وتسهيل تنفيذ القرارات المتفق عليها

  رفْض لبنان تطبيقَ توصيات مجلس حقوق اإلنسان: سابعاً
 برفض لبنان عشرات المقترحات التي تقدمت بها جهات أوروبية ومنظمات إنسانية 2011تميز العام 

  .لتحسين أوضاع الالجئين الفلسطينيين، ومن ذلك حق العمل بالكامل وحق التملك والتنقل
ة ، لدى انعقاد جلسته النهائي»االستعراض الدوري الشامل«وقد شهد مجلس حقوق اإلنسان في جنيف في 

، رفض لبنان الثنتي عشرة توصية من أصل ثماني عشرة توصية تتعلق 2011) مارس( آذار 14في 
  .بأوضاع الالجئين الفلسطينيين في لبنان

  دائرة شؤون الالجئين واألمن العام: ثامناً
دائرة الشؤون « ال بد، قبل عرض قضايا هذا البند، من التأكيد على ضرورة تعيين مدير أصيل في -
، ألن عدم وجوده يعرقل عملها تجاه بعض الحاالت اإلدارية، مما يزيد من أزمات »ياسية والالجئينالس

الالجئين الفلسطينيين في لبنان ويعرقل حياتهم، كما هو الحال مع قضية الطفل جالل مصطفى عابد 
ر المسجلين ، غي)2009 –مخيم عين الحلوة (والطفلين محمد وأحمد أبو سعيد )  سنة11-مخيم شاتيال (

  .وتسجيلهم يحتاج إلى مدير أصيل، وهو أمر من صالحيات الحكومة.. »الشؤون«في 
 معاناة فاقدي األوراق الثبوتية لم تنته بعد، وما زالت الحلول مجتزأةً، وال بد من تقنين وجودهم ليصبح -

 تزيد عن السنة شرعياً، ال أن يكون بطريقة التفافية على وجودهم، كما أن مدة جوازات سفرهم ال
  .الواحدة، األمر الذي يفقدهم األمان واالستمرارية في حق التنقل والسفر

 ما زالت بطاقات الهوية الخاصة بالالجئين الفلسطينيين في لبنان ووثائق الوالدة والزواج والطالق -
تعرقل حياة والوفاة غير ممكننة، وما زالت األخطاء البشرية الملحوظة في كتابة األسماء واألرقام 

  .الالجئين ومعامالتهم الرسمية
 بخالف جوازات السفر في أنحاء العالم، ما زالت وثائق سفر الفلسطينيين في لبنان كبيرة الحجم وغير -

ُممكننة وتُكتب بخط اليد، مما يسبب للمسافرين الفلسطينيين في لبنان معاناة إضافية في المطارات بسبب 
  . فيها أخطاء أحياناً، وتكون غير واضحة أحياناً أخرىالكتابة اليدوية التي يكون

* * *  
  :أهّم المطـالب الفلسطينية في لبنان
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  . إقرار الحقوق المدنية واالجتماعية وعلى رأسها حق العمل والتملك بشكل واضح ونهائي وكامل-1
الحكومة إلى الوقوف وندعو ..  العمل على تحسين العالقة بين الحكومة اللبنانية والالجئين وتحصينها-2

  ..عند مسؤولياتها في حّل قضايا الالجئين والتعاون مع المجلس النيابي إلزالة الظلم عنا في لبنان
  . إزالة الحالة األمنية حول المخيمات وباألخص مخيم نهر البارد-3
  . اإلسراع في إعمار مخيم نهر البارد ووضُع سقف زمني لالنتهاء من اإلعمار-4
  . جذري وعاجل لمشكلة المطلوبين والموقوفين إيجاد حل-5
 تسريع اإلجراءات الرسمية، وتسهيل عمل لجنة الحوار وتوسيعه، لتحاور كل األطراف ومنحها -6

  .صالحيات أوسع في اتخاذ القرار
 منح فاقدي األوراق الثبوتية مستندات تسمح لهم بالتنقل واإلقامة والعمل وحق الرعاية الصحية -7

  .والتعليم
 مكننة المديرية العامة لشؤون الالجئين الفلسطينيين لتصبح قادرة على حفظ ملفات الالجئين بشكل -8

  .أفضل، وإصدار بطاقات الهوية وإخراجات القيد وغيرها بشكل حديث
* * *  

مع تأكيدنا أن شعبنا الفلسطيني في لبنان متمسك بحق العودة الكاملة والواضحة، ويرفض مشاريع 
الماضي، عندما قدم كوكبة ) مايو( أيار 15تهجير، وقد أكّد ذلك عملياً في مسيرة العودة في التوطين وال

فإننا، إزاء كل هذه القضايا، . من الشهداء والجرحى، على حدود فلسطين المحتلة في مارون الراس
لدينا القدرة على مستعدون للتعاون في سبيل حلّها وإيجاد المخارج المالئمة لألزمات، وحّل العالق منها، و

المهم أن نجد أفق التعاون مفتوحاً لتصبح حلول كل هذه القضايا . تحقيق إنجازات نوعية في هذا الشأن
  .متاحة وممكنة

وهذا وعد منا وسنلتزم به، .. ومع وجود النيات الصادقة والصافية، سُيثمر التعاون أداًء جيداً ونتائج طيبة
 .ق هذه المطالبوندعو كل األطراف للتعاون لتحقي

  12/1/2012موقع الجئ نت، 
  

   من غزة خطأ تاريخياالنسحاب: ليبرمان .20
نـواب مـن    برفقة عدد من ال    وزير الخارجية اإلسرائيلي المتطرف أفيغدور ليبرمان        قام: القدس المحتلة 

 أنه  وأشار إلى  .بعض المستوطنات والمدن في المنطقة المحيطة بقطاع غزة       بزيارة  " إسرائيل بيتنا "حزب  
  .التي يقطنها سكان سابقون من المستوطنات المخالة في قطاع غزة" نافي"زار مستوطنة 

 هي الرد المالئم على الخطأ التاريخي المتمثل بإخالء مـستوطنات           "نافي"مستوطنة  وأضاف ليبرمان أن    
  مستوطنة مزدهرة وحصلت بالمقابـل علـى الهجمـات         21الحكومة قامت بإخالء    "وتابع   ".قطاع غزة 

 ".الصاروخية الفلسطينية
 13/1/2012، وكالة سما اإلخبارية

 
   تصادق على قانون يمزق عشرات آالف العائالت الفلسطينية"لإسرائي"المحكمة العليا في  .21

صادقت أعلى هيئة قضائية في إسرائيل، الليلة قبـل الماضـية، علـى قـانون               :  نظير مجلي  - تل أبيب 
فـي إسـرائيل مـن      ) 48فلسطينيي  (ن العرب في إسرائيل     عنصري يرفض االعتراف بزواج المواطني    

فإما الرحيل،  : مواطنين من الضفة الغربية وغزة واألردن ومصر، ويضع هذه العائالت أمام أحد خيارين            
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وإما تمزق هذه العائالت وإجبار أحد الزوجين على فسخ عقد الزوجية وترك األوالد والبيت الـذي بنـاه    
  .بشقاء العمر

، 2003 العدل العليا اإلسرائيلية هذا القرار بعد مسيرة قضائية طويلة متواصلة منذ سـنة    واتخذت محكمة 
. عندما سن الكنيست اإلسرائيلي قانونا يقضي بمنع لم شمل عائالت فلسطينية على طرفي الخط األخضر              

ضفة، وفي حينه أرادت حكومة آرييل شارون وقف ظاهرة الزواج بين مواطنيها من العرب وفلسطينيي ال              
  .وذلك في إطار تهويد البالد وتقليص عدد العرب فيها إلى الحد األدنى

، )شـاس (لكن حكومة شارون ووزارة الداخلية بقيادة إيلي يشاي، رئيس حزب اليهود الشرقيين المتدينين              
، وبـادرت   »مدمرة إلسرائيل وتمس بطابعها اليهودي    «وغيرهما من قوى اليمين، اعتبرت هذه الظاهرة        

 قانون خاص يمنع لم شمل تلك العائالت ويجبر من ال يحمل الجنسية على مغادرة إسرائيل، غير                 إلى سن 
فهناك عائالت تضم أوالدا غالبيتهم أطفال، وهنـاك عقـود عمـل إذا             . آبه بوضعه العائلي واالقتصادي   

 إال  ولم يستثن القـانون   . نقضت تؤدي إلى خسارة التعويضات، وهناك قروض إسكان لبيوت تم شراؤها          
  .حاالت خاصة يبت في شأنها وزير الداخلية

 13/1/2012، الشرق األوسط، لندن
 

   إخالء بؤرة استيطانية في الضفة الغربيةيرفضرئيس الكنيست  .22
أعلن رئيس الكنيست اإلسرائيلي رؤوفين رفلين أمـس الخمـيس، رفـضه            : برهوم جرايسي  - الناصرة

لضفة الغربية المحتلة، رغـم أنهـا قائمـة علـى ارض            في وسط ا  " ميغرون"إخالء البؤرة االستيطانية    
فلسطينية بملكية خاصة، وحتى أن المحكمة العليا اإلسرائيلية أصدرت قبل أكثر من عام قرار بإخالئهـا،                

  . حسب تعبيره" بنية طيبة"واعتبر رفلين أن عصابات المستوطنين ليسوا غزاة، واستوطنوا 
ؤرة االستيطانية التي تستوطن فيها واحدة من أشرس عـصابات          وبادر رفلين أمس الخميس إلى زيارة الب      

المستوطنين اإلرهابية، وعبر عن دعمه لإلرهابيين هناك، وقال إنه في حال تم العثور على أصحاب هذه                
األرض، حسب تعبيره، فإنه بإمكان حكومة االحتالل أن تدفع لهم تعويضا عن األرض، بـدال مـن أن                  

  ". للساكنينبغبن"تخلي المكان وتتسبب 
اإلسرائيلية تصريحات رفلين وقالت إن المستوطنين فـي بـؤرة ميغـرون            " السالم اآلن "وانتقدت حركة   

استولوا على ارض فلسطينية بملكية خاصة، وأن المحكمة العليا اإلسرائيلية أقرت بـضرورة إخالئهـم،               
  ".نينووظيفة رئيس الكنيست أن يساند القانون، حتى وإن كان المخالفون مستوط"

 12/1/2012الغد، عّمان، 
  

  القضاء اإلسرائيلي خاضع بالكامل لألجواء العنصرية": برسقدس "الزعبي لـ  .23
استنكرت النائب العربي في البرلمان اإلسرائيلي حنين الزعبي، مصادقة المحكمـة اإلسـرائيلية             : عمان

ينيين في األراضي المحتلّة عام      العليا على تشريع قانون جديد يقضي بمنع لم شمل عائالت مواطنين فلسط           
 متزوجين ممن ال يحملون الجنسية اإلسرائيلية أو من مواطني الـدول التـي يـصنّفها الجانـب                  1948

  ".دول عدو"اإلسرائيلي على أنها 
أن هذا  ) 12/1(أدلت بها اليوم الخميس     " قدس برس "واعتبرت النائب الزعبي في تصريحات خاصة لـ        

المحكمة تبـدو خاضـعة بالكامـل       "ارات الخطيرة التي صدرت مؤخراً، وأضافت       القرار يعتبر من القر   
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ألجواء اليمين العنصري اإلسرائيلي، حيث أصدرت سلسلة من األحكام والقـرارات لـشرعنة قـوانين               
  .، حسب تعبيرها"عنصرية وبذلك فإنها أثبتت والءها لعنصرية اليمين الصهيوني

ان اإلسرائيلي على القيام بما من شأنه وقف هذا القـانون، قالـت             وحول قدرة النواب العرب داخل البرلم     
إن النواب العرب يشكلون أقلية داخله وأن اللعبة البرلمانية لعبة محسومة للطرف اآلخر             "عضو الكنيست   

القضية ليست برلمانية والنضال ليس داخل البرلمان وإنما هو         "، مشيرةً إلى أن     "لذلك المناورة ضعيفة جداً   
سياسي وشعبي، ويجب رفع الوعي السياسي والوطني لدى الفلسطينيين داخل إسرائيل والتوضيح            نضال  

على أن الدولة تعاملهم كأعداء وأنهم لن يقبلوا سوى بحقوق كاملة، والمطلوب منهم هو فضح ممارسات                
 .، وفق رأيها"الدولة ومحاربتها سياسيا

 12/1/2012، قدس برس
 

   سمح لجنود بدخول االقصى بزيهم العسكري أنهيعترفالجيش االسرائيلي  .24

 سـنوات، دخـل جنـود    10 اقر الجيش االسرائيلي بأنه للمرة االولى منذ : من المحرر السياسي   -القدس
اسرائيليون ساحات المسجد االقصى المبارك بزيهم العسكري بعد ان كان محظورا عليهم ذلك منذ بدايـة                

  .االنتفاضة الثانية
 جنود من لواء المظليين سمح لهم بدخول المسجد يرافقهم قائـد       10ائيلية الى ان    واشارت المصادر االسر  

بعد الزيارة، التي استغرقت نحو ساعة، تجول       : "، وقالت "وحدة االماكن المقدسة، المقدم شرطة آفي بيتون      
الجنود حول مسجد االقصى وقبة الصخرة وتلقوا ايضا ارشادا عن الحرم من مدير مدرسة السياحة فـي                 

  ".معهد الندر عامي ميتاف، وخرجوا من النطاق عبر باب المغاربة
 12/1/2012، القدس، القدس

  
   جنود خالل اسبوعينة عن محاوالت خطف أربعيكشفجيش االسرائيلي ال .25

كشفت معطيات للجيش اإلسرائيلي الليلة الماضية أنه مع بداية العـام الحـالي تعـرض               : القدس المحتلة 
 جنـدياً خـالل العـام       11ئيليين لمحاوالت خطف متعددة، بينما تعرض حوالي        حوالي أربعة جنود إسرا   
  .الماضي لمحاولة اختطاف

ـ            فإن العديد  " المقلق جداً "وبحسب التقرير الذي نشره قسم العمليات في الجيش اإلسرائيلي والذي وصفه ب
ـ             ن قبـل عناصـر     من الجنود اإلسرائيليون تقدموا ببالغيات تشير إلى تعرضهم لمحاوالت اختطـاف م

  .مجهولة
وأشار التقرير إلى أن معظم عمليات االختطاف تركزت في محطة الحـافالت المركزيـة فـي مدينـة                  

، وفي المعسكر المركزي للجيش اإلسرائيلي داخل مدينة        "إسرائيل"الخضيرة القريبة من مدينة حيفا شمال       
  ".هرتسيليا"تل أبيب، باإلضافة إلى محاوالت أخرى في مستوطنة 

في أعقاب نشر التقرير أعلن الجيش اإلسرائيلي عن حملة لرفع حالة الـوعي األمنـي لـدى جنـوده،                   و
  .ومعاقبة كل جندي يستقل الحافالت العامة خالل عملية تنقله

  13/1/2012، وكالة سما اإلخبارية
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  2011نسبة البناء في المستوطنات سجلت رقما قياسيا في ": سالم االن" .26
 سـجل   2011االسرائيلية، اليوم الثالثاء، ان العام المنـصرم        " سالم االن "ا حركة   كشفت معطيات نشرته  

في البناء في المستوطنات محطما بذلك رقمـا قياسـيا جديـدا فـي حجـم البنـاء            % 20ارتفاعا بنسبة   
  .االستيطاني

 فـي   650، بينها   2010 عام   1550، مقابل   2011 مباشرة بناء عام     1850المعطيات تشير الى تسجيل     
 وحدة استيطانية بوشر    3500مستوطنات عشوائية تقع خارج الجدار الفاصل، بالمقابل تواصل البناء في           

   .2011العمل بها قبل عام 
يديعون "التابع لصحيفة   " موقع واينت "ياريف اوفنهايمر، قال في تصريح نقله       " سالم االن "سكرتير حركة   

طانية غير قانونية اصبحت اليوم قانونية في ظل هذه         ، ان ما كانت تعتبر في السابق بؤرة استي        "احرونوت
الحكومة، واضاف، ان األرقام الحقيقة هي اكبر من ذلك ألن المعطيات التي تستند الـى صـور جويـة                   

  .وزيارات ميدانية، جرت في األشهر الثمانية االولى من السنة الفائتة
حدة استيطانية مـن قبـل الحكومـة         و 1577ان طرح مناقصات لبناء     " سالم االن "هذا واعتبرت حركة    

 11 هو رقم قياسي ايضا، ناهيك عن ان الحكومة شرعنت خالل الـسنة الفائتـة                2011االسرائيلية عام   
  .بؤرة استيطانية

التقرير افرد حيزا خاصا لالستيطان في القدس، حيث بينت المعطيات التي عرضت خالل مؤتمر صحفي               
 وحدة استيطانية في حين ما زالـت        3690دت المصادقة على بناء     عقد اليوم، بينت، ان السنة الفائتة شه      

 وحدة استيطانية أخرى ضمن الئحة      2057 وحدة قيد اجراءات المصادقة، ناهيك عن االعالن عن          2660
ويهدد استمرار االستيطان بهذه الوتيرة أي حل يقوم علـى اسـاس            . المناقصات التابعة لوزارة االسكان   

  .دولتين
  11/1/2012، 48موقع عرب

  
   الصين محطة جديدة للعمل االستخباري الصهيوني:االمنيموقع المجد بخاص  .27

نشر جهاز الموساد الصهيوني على موقعه االلكتروني على شبكة االنترنت إعالناً عن وظائف شـاغرة               
ينية هذا األمر يثير تساؤالت عدة أهمها لماذا اللغـة الـص          , لمتحدثين باللغة الصينية والعربية والفارسية    

بالتحديد؟ هل للكيان مطامع في الصين أم أنها محطة مناسبة للتجنيد؟ أم أنها ستكون قاعدة لتنفيذ المهـام                  
  .قيادة العمق التي أعلن عنها"االستخبارية والعمليات الخارجية ضمن 

امـة  يرى بعض المحللون أن دولة الكيان تريد  تشغيل متحدثين باللغة الصينية لعدة أهداف من ضمنها اق                
في ظل كون الصين  , مركز استخباري في الصين بهدف تجنيد عمالء من تجار الدول العربية واالسالمية           

ويشير المحللين إلى أن اشتراط الموساد على اجادة المتقدم          .محط أنظار جميع التجار العرب واالسالميين     
بما يسهل  ,  الموساد ضد ايران   للغة الصينية والعربية والفارسية له عالقة مخططات استخبارية يسعى لها         

  .تجنيد عمالء من التجار االيرانيين
 10/1/2012موقع المجد االمني، 
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  تمتلك قائمة بأسماء العلماء اإليرانيين وأماكن وجودهم" إسرائيل" .28
 محرر الشؤون العربية في التلفزيون اإلسرائيلي، عوديد غرانوت،         لمح: لندن - نظير مجلي    - تل أبيب 

ال يمكن تنفيذ هذا العدد الكبير من عمليات        «رائيل تملك قائمة بأسمائهم، وأماكن وجودهم وقال        إلى أن إس  
االغتيال الناجحة ضد خمسة علماء ذرة إيرانيين من دون أن تتوفر لدى منفذيها معلومـات دقيقـة عـن         

ا وتفاصـيل عـن   مشروع التسلح النووي اإليراني وعدد العلماء الباحثين فيه وقائمة بأسمائهم فردا فـرد         
وأكد أن هناك اختراقا كبيرا واضـحا       . »تحركاتهم وأماكن سكنهم وسياراتهم وطرق تحركهم وعالقاتهم      

ولكن غرانوت رفض القول إن إسرائيل هـي التـي          . إليران على أعلى مستويات مؤسسات السلطة فيها      
  .إيران ويريد معاقبتهاتقف وراء هذا االغتيال، وقال إن هناك أكثر من العب في المنطقة يتضرر من 

ويقول الخبير العسكري يوسي ميلمان، إن أجهزة المخابرات في الدول الغربية وجدت قاسما مشتركا في               
كانوا علماء باحثين بالفعل وكانوا يحاضرون في الجامعات،        «حوادث اغتيال العلماء الخمسة، حيث إنهم       

ك، أن كافـة المـصابين فـي االغتيـاالت، حـسب            واألهم من ذل  . وقسم منهم تابع للحرس الجمهوري    
المعلومات الموجودة بحوزة وكاالت المخابرات، كانوا يعملون من أجل المرحلة األخيرة واألكثر أهميـة              

وهي . في تركيب القنبلة  ) WEAPONIZATION(» تصنيع األسلحة «في البرنامج النووي الذي يسمى      
طارية إلى مرفق القنبلة باإلضافة إلى مواد متفجـرة، ويـتم           مرحلة الدمج التي يدخلون فيها المادة االنش      

  .الدمج فيما بينها من أجل الحصول على سلسلة من التفجيرات
 13/1/2012، الشرق األوسط، لندن

 
  اأجهزة المخابرات اإلسرائيلية تحقق أكبر اختراق لها في سوري": أسرائيل" .29

بمشاركة ضباط من   , "الموساد"خابرات اإلسرائيلي   أن فريقا من ضباط جهاز الم     , كشفت مصادر إسرائيلية  
وحـصل  , اجتمع مع العميد السوري الهارب مصطفى أحمد الشيخ في تركيا         , "أمان"المخابرات العسكرية   

ويسد فجوة كبيرة في    , كنز هائل كانت إسرائيل تبحث عنه منذ سنوات       "منه على معلومات ووثائق بمثابة      
  ".وبرامج الصواريخ بعيدة المدى المرتبطة بها, ر الشامل السوريةمعلوماتها عن برامج أسلحة الدما

جند لصالح االستخبارات اإلسـرائيلية منـذ       "ونقل عن مصادر إسرائيلية مطلعة قولها إن العميد الهارب          
  .أربعة أشهر على األقل عن طريق ضابط في االستخبارات التركية ينحدر من الطائفة اليهودية

احتوت على رسوم تخطيطية وهندسية وبيانـات ومعـادالت         "ألقراص المدمجة   وأضافت المصادر ان ا   
خـالل  , تتعلق بجميع المراحل التي مر بها برنامج تطوير صواريخ سكود سي ودي           , رياضية وكيميائية 

تتعلق بالبيانات الرياضية والفيزيائية المتعلقـة بمراحـل        "كما تضمنت معلومات    , العشرين سنة األخيرة  
التي كان توصـل إليهـا      , الخاصة بهذه الصواريخ  , والطيران اآللي ,  التوجيه جي بي أس    تطوير أنظمة 

  ".خبراء من الدول المشار إليها لتحسين دقة إصابتها أهدافها
 13/1/2012، السياسة، الكويت

 
  "إسرائيل"رسائل تهدئة خليجية لتجنّب حرب قراصنة إنترنت مع : "يديعوت" .30

النقاب عن اتفاق بين إسرائيل وبعض دول الخلـيج         » وت أحرونوت يديع«كشفت صحيفة   : حلمي موسى 
وجاء هذا االتفاق إثر التصعيد الكبيـر       . العربي على التعاون فيما بينها لمحاربة ظاهرة قرصنة االنترنت        

 400سعودي على نشر معلومات عن بطاقات ائتمان وبريد إلكتروني لحـوالى            » هاكر«الذي مثّله إقدام    
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يبدو أن التعاون المشار إليه ليس مجديا، حتى اآلن على األقل، ألن الهاكر السعودي بدأ               و. ألف إسرائيلي 
  .ينشر تباعا معطيات جديدة عن بطاقات االئتمان اإلسرائيلية

إلى أن المعركة على الشبكة العنكبوتية بين قراصنة انترنت عرب وإسرائيليين قادت            » يديعوت«وأشارت  
وردت إسـرائيل مـن جانبهـا       .  إسرائيل والدول الخليجية عبر طرف ثالث      إلى تبادل نادر للرسائل بين    

بالعمل على منع أية نشاطات غير قانونية من جانب قراصنة إسرائيليين ضد شبكات االنترنت فـي دول                 
  .الخليج

ويبدو أن القلق في الجانبين اإلسرائيلي والخليجي من تصاعد الحرب االفتراضية وإضـرارها المحتمـل               
المصارف وشل البنى التحتية المرتبطة بصناعات الطاقة دفعهمـا          د السوق عبر ضرب حواسيب    باقتصا

  . وفسرت دول خليجية تهديدات أيالون بأنها إعالن حرب إسرائيلية على السعودية .إلى تبادل الرسائل
إننا «الون قال   ورفضت الخارجية اإلسرائيلية تأكيد أو نفي أمر تبادل الرسائل مع الدول الخليجية ولكن أي             

ندعو اإلسرائيليين إلى عدم أخذ القانون بأيديهم والعمل كحرس مدني، فإننا نطلب مـن مواطنينـا عـدم                  
  .»التدخل في الرد على الهجوم السيبرنتيكي

 13/1/2012، السفير، بيروت
 

   الغربية مستوطنة عشوائية في الضفةتخليالشرطة اإلسرائيلية  .31
 الشرطة اإلسرائيلية صباح الخميس عشر عائالت مستوطنين يقيمون في           أجلت : أ ف ب   -القدس المحتلة   

  .بؤرة استيطانية عشوائية قرب الخليل جنوب الضفة الغربية
قوات الشرطة أجلت هذه العائالت العشر الموجودة في        «وقال المتحدث باسم الشرطة ميكي روزنفيلد إن        

وأضـاف أن   . »ع وتم هدم المباني الموجـودة     مستوطنة عشوائية غير قانونية قرب مستوطنة كريات ارب       
وال يعترف المجتمع الدولي بالمستوطنات المقامة      . »بهدوء ومن دون مواجهات أو حوادث     «العملية تمت   

  . التي بنيت بمعارضة أو بموافقة الحكومة اإلسرائيلية1967على األراضي المحتلة منذ العام 
 13/1/2012، الحياة، لندن

 
  ة تخالف الشرطة الفلسطينية قرب القدسالشرطة اإلسرائيلي .32

أوقفت الشرطة اإلسرائيلية، يوم الخميس، ثالث مركبـات عـسكرية تابعـة للـشرطة              : القدس المحتلة 
الفلسطينية قرب بلدة حزما شمال شرق مدينة القدس المحتلة، فيما فرضت مخالفة مرورية وذلك بحجـة                

  .لبلدةقرب المدخل الرئيسي ل) عدم التوقف على إشارة قف(
 12/1/2012، وكالة قدس نت

  
   تهمة عرقلة عمل الشرطة والتجمهر غير القانونيمنتبرئة الشيخ رائد صالح  .33

 الشيخ 1948برأت محكمة الصلح االسرائيلية في القدس امس رئيس الحركة اإلسالمية، في أراضي عام 
، ما 2007آب من عام رائد صالح من تهمة عرقلة عمل شرطي وعدم االلتزام بأمر قانوني في شهر 

وقرر القاضي تبرئة الشيخ صالح بعد فشل النيابة في إثبات التهم ضد . ”سطح الحلواني“عرف بملف 
  .الشيخ صالح، والذي يحاكم في قضايا أخرى منها التحريض

وأفاد المحامي حسين ابو حسين بأن محكمة الصلح برأت الشيخ صالح خالل جلسة عقدت قبل ظهر 
المحكمة في نهاية ” :شيخ رائد صالح المتواجد في بريطانيا، وقال المحامي ابو حسينامس، بغياب ال
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المطاف قررت انها لن تقبل ادعاء النيابة العامة، انه كان على عالقة بين االجتماع المحظور، حسب 
 منظور الشرطة في فندق الكومودور في القدس، وبين العشاء الذي تم على سقف الحلواني ولذلك فإن

  .االمر الذي اصدرته الشرطة بتفريق التظاهرة كان غير قانوني، وتمت تبرئة الشيخ على هذه الخلفية
  12/1/2012، 48موقع عرب

  
  االقصى االحتالل ينصب كاميرات مراقبة في محيط المسجد": مؤسسة األقصى" .34

ر مشفوع بالصو في تقرير صحافي" مؤسسة األقصى للوقف والتراث"كشفت : اسعد العزوني
أن االحتالل االسرائيلي قام في االيام االخيرة بنصب شبكة من كاميرات المراقبة والرصد ، الفوتوغرافية

والتصوير في الجهات المطلة على المسجد االقصى المبارك من الجهة الشرقية والجنوبية الشرقية، حيث 
الطور، كما قام االحتالل قام بتركيب عشرات الكاميرات في منطقة طلعة حي راس العامود، وعلى جبل 

  الواقع على قمة جبل -" فندق االقواس السبعة "مؤخرا بإضافة عدة كاميرات مراقبة كبيرة على سقف 
  وهذه الكاميرات بالذات هي كاميرات متحركة، وذات قدرة على التقريب والتبعيد  بحسب -الطور 
  .خبراء

  13/1/2012، العرب اليوم، عّمان
  

  تطوراً خطيراً بلباسهم العسكري للمسجد األقصى جنود االحتالل اقتحامعّد ت" مؤسسة األقصى" .35
اقتحمت مجموعة من جنود االحتالل مكونة من خمسة عشر جنديا بلباسهم العسكري، امس، : محافظات

المسجد األقصى المبارك من جهة بوابة المغاربة برفقة حمايات وحراسات شرطية معززة وبرفقة أحد 
كما استباحت مجموعات كبيرة من جنود االحتالل البلدة القديمة بالقدس  .االحتاللضباط مخابرات 

  .المحتلة وانتظمت بمجموعات استكشافية في أسواقها وأحيائها وسور بلدتها القديمة
 االمر تطوراً خطيراً والفتاً للنظر، يحمل في طياته استفزازاً ومساً بعقيدة  أن مؤسسة األقصىتعتبروا

وما سبقه من نشر لصور المسجد االقصى دون قبة  ليار ونصف مليار مسلم في العالم،أكثر من م
 8الصخرة من قبل الحاخامية العسكرية في جيش االحتالل، وبالنظر ان الفرقة التي اقتحمت االقصى في 

ه  يحمل في طيات-م 1967 وهي الفرقة نفسها التي احتلّت االقصى عام –الجاري هي من فرقة المظليين 
دالالت تصعيدية في خطوات االحتالل ومحاوالته تحقيق مشروعه الصهيوني وحلمه االسطوري بإقامة 

  .الهيكل المزعوم على حساب المسجد االقصى المبارك
  13/1/2012، الحياة الجديدة، رام اهللا

  
  هدم بركسات وحظائر أغنام في االغوار االحتالل ي .36

س منشآت زراعية في األغوار الشمالية، بمحاذاة حاجز هدمت جرافات االحتالل صباح أم: محافظات
االحتالل المعروف باسم حاجز الحمرا، بحجة البناء دون ترخيص، مع العلم أن سلطات االحتالل ترفض 
منح أية تراخيص للبناء في هذه المنطقة، وفي أراضي األغوار، الفراغها من سكانها، وتحويلها لصالح 

لمنشآت التي تم هدمها ليست مباني، ولكنها حظائر لألغنام، وبركس زراعي مع العلم أن ا. المستوطنين
  .يستخدم مخزنا للمواد واألدوات الزراعية

  13/1/2012، الحياة الجديدة، رام اهللا
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   على االعتقاالت السياسية احتجاجااعتصام بالخليل  .37
جنوب الضفة الغربية وذلك اعتصم العشرات ظهر الخميس على دوار ابن رشد في مدينة الخليل : الخليل

بدعوة من لجنة أهالي المعتقلين السياسيين ورابطة الشباب المسلم في الضفة احتجاًجا على استمرار 
  .االعتقاالت السياسية واالستدعاءات والفصل الوظيفي على خلفية االنتماء السياسي

 28والذي يعد الـ" ياتمطالبنا من لجنة الحر"وأكد المشاركون باالعتصام الذي كان تحت عنوان 
التي أطلقتها عدة مجموعات شبابية قبل أيام، وطالبت عبرها لجنة الحريات " مطالبنا"استمرارهم بحملة 

بالضفة بتطبيق ما تم االتفاق عليه والعمل على توفير الحريات العامة لكافة أبناء الشعب الفلسطيني، 
  .حرياتوعلى العمل على إنهاء جميع مظاهر اإلقصاء وقمع ال

  12/1/2012، )صفا(وكالة الصحافة الفلسطينية 
  

  جدران القدس الغربيةتغزو الغرافيتّية الرسومات  .38
صباح أمس، استيقظ المستوطنون في القدس الغربية على خرائط لفلسطين مطبوعة على : سناء الخوري

 الفصل إلى صفحة مشرعة في السنوات الماضية، تحول جدار! الجدران، كأنّها تعدهم باالنتفاضة القادمة
المعلّم البريطاني الذي أرسى قواعد الغرافيتي . أمام إبداعات فناني الشارع، وفي مقدمتهم بانكسي

  .االحتجاجي حول العالم
ونجحوا ! لكن حملة قوارير الرذاذ تسللوا هذه المرة خلف الجدار... الغرافيتي ليس جديداً على فلسطينً 

تسلل الفنانون مجهولو الهوية ليالً، . أربك سلطات االحتالل في القدس الغربيةأمس في تحقيق اختراق 
طبعوا رسوماتهم على الجدران، واألبواب، . لينشروا رسومات غرافيتي بالعربية في كّل أرجاء المدينة

من أهلها » تطهيرها«ومنشآت البناء في األحياء ذات الكثافة السكانية اليهودية التي عمل االحتالل على 
صوراً للرسومات التي » االنتفاضة اإللكترونية«ونقل موقع . 1948الفلسطيينين بنحو منهجي منذ عام 

  .تمركزت في قلب المدينة على طريق يافا وبالقرب من حي الطالبية
باألحرف العربية في محيط تطغى عليه » أنا«ونشر الفنانون خريطةً لفلسطين، كتب في وسطها كلمة 

كذلك طبعوا صورة لشابة تلفّ وجهها بالكوفية الفلسطينية، وقد . ات واإلشارات والرموز العبريةالكلم
  ).باألحرف الالتينية(» انتفاضة«، وكلمة »ثُوري«طُبعت تحتها كلمة 

  13/1/2012، االخبار، بيروت
  

  حاالت االجتماعيةونروا المساعدات المالية للاألالنصيرات احتجاجاً على تقليص بمخيم اعتصام : غزة .39
القاضية بتقليص " أونروا"أعرب مئات من الالجئين عن رفضهم قرارات وكالة الغوث  :محمد البابا

وتقليص خدماتها الصحية وإغالق الفترة المسائية % 30المساعدات المالية للحاالت االجتماعية بنسبة 
  .بعيادة الوكالة بالنصيرات بذريعة قلة الدعم المالي

ء في اعتصام جماهيري نظمته كتلة الوحدة العمالية اإلطار العمالي للجبهة الديمقراطية وشارك هؤال
لتحرير فلسطين أمام مقر التموين التابع للوكالة في مخيم النصيرات بالمحافظة الوسطى، أمس، احتجاجاً 

  .وقراراتها" أونروا"على سياسة 
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 تستجب الوكالة لمطالب الالجئين ونداءاتهم وهدد المشاركون في االعتصام بمواصلة الفعاليات إن لم
بتنويع وزيادة خدماتها بما يلبي احتياجات المخيمات وزيادة عدد سكانها، ورفعوا شعارات تندد بتقليصات 

  .أونروا
  13/1/2012، األيام، رام اهللا

  
  "حافظوا على إنسانّيتكم: غزة" بعنوان أريغونيأصدار كتاب للمناضل اإليطالي الراحل  .40

حافظوا على : غزة"ر المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات التّرجمة العربية الكاملة لكتاب أصد
باللّغة اإليطالية، ثم سرعان ما تُرجم " فيتوريو أريغوني"الذي وضعه المناضل األممي اإليطالي " إنسانيتكم

 احتوتها نصوص الكتاب، وبسبب المشاهدات إلى لغات أوروبية عدة بسبب الشّحنة اإلنسانية الكبيرة التي
  .المؤلمة التي وردت في صفحاته

ترجم الكتاب عن اإلنكليزية مالك ونوس، وقدم له المؤرخ اإلسرائيلي المعادي للصهيونية إيالن بابيه 
  نموذًجا محاكًيا لمدينة عربية في صحراء2004الذي كشف في تقديمه كيف أن إسرائيل شادت في سنة 

النّقب، ذات حجم يساوي حجم مدينة حقيقية، ثم عمدت إلى إطالق أسماء محددة على الشّوارع والمباني 
 صارت هذه المدينة مماثلة تماًما لمدينة غزة، 2006وفي سنة . والمساجد، وجعلت للسيارات أرقاًما

ي غزة حتّى قبل أن تنسحب وجرى تدريب الجنود على القتال فيها، أي أن إسرائيل كانت تعد للقتال ف
ووصف إيالن بابيه هذا الكتاب بأنّه يفتح نافذة صغيرة للعقول المغلقة التي تدعم . 2005منها في سنة 

  .إسرائيل من دون قيد أو شرط
  27/12/2011، المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات

  
  د الستئناف المفاوضات اإلسرائيلية تمه- الفلسطينيةاللقاءات:  األردنيوزير الخارجية .41

 حاليا واللقاءات التي تتم في      األردنقال وزير الخارجية ناصر جودة ان الجهد الذي يرعاه          :  بترا –عمان  
 التي تتواصل في عمان خالل الفترة المقبلة تركز علـى           واإلسرائيليينإطاره بين المفاوضين الفلسطينيين     

ة تمهد الستئناف المفاوضات المباشرة حول قـضايا        المضمون والمحتوى وتشكيل نواة مضامينية مشترك     
 الفلسطيني ويجسد حل الـدولتين فـي        اإلسرائيليالحل النهائي كافة والوصول الى اتفاق ينهي الصراع         

  .سياق األطر والمرجعيات التي حددتها اللجنة الرباعية الدولية
 المعنية بما فيها الـدول  اإلطراف امس ان جميع) بترا(واضاف جودة في تصريح لوكالة االنباء االردنية        

االعضاء في اللجنة الرباعية الدولية متوافقون على أن أي حديث او تصريح او إفادة لمختلـف وسـائل                  
 متروك امر توليه بـشكل حـصري وكامـل          اإلسرائيلية حول ما يجري في اللقاءات الفلسطينية        اإلعالم
  . فقطلألردن

13/1/2012، الدستور، عّمان  
  

   مواطنا من المخيمات فقط تقدموا للتجنيد في القوات المسلحة261:  األردنياخليةوزير الد .42
 مواطنا من سكان المخيمات     261كشف وزير الداخلية محمد الرعود عن أن        :  حسان التميمي  - الزرقاء

 فقط تقدموا للتجنيد في القوات المسلحة منذ أن أمر الملك بفتح باب التجنيد أمام أبنـاء المخيمـات فـي                   
  .النصف الثاني من العام الماضي
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وأضاف خالل لقائه في محافظة الزرقاء أمس أعضاء مجلسيها االستشاري والتنفيذي ورؤساء بلـدياتها              
خاضع للكثير من اللغط بعضه بعيد كل البعد عن الحقـائق، مـشيرا         " سحب الجنسيات "ونوابها، أن ملف    

ت لمواطنين من حملة البطاقة الصفراء جاء دورهم        الى أن بعض الحاالت التي تم سحب الجنسية منها كان         
للخدمة في الجيش العربي فرفضوا، بحجة أنهم مواطنون فلسطينيون وطلبوا تسليمها والحـصول علـى               

  .بطاقة خضراء
وأضاف أنه وبعد طلب منظمة التحرير فك االرتباط تم التعامل بشكل واحد وواضح وهو أن المقيم على                 

 فلسطيني ويمنح الكرت األخضر، فـي حـين إن    1988) يوليو( تموز   13اريخ  األرض الفلسطينية قبل ت   
  .الفلسطيني المقيم في األردن منذ ذلك التاريخ منح بطاقة صفراء أي أنه مواطن أردني

13/1/2012، الغد، عّمان  
  

   على تجنيب الفلسطينيين التجاذبات الداخلية والعربيةلبنانيإجماع : بهية الحريري .43
) أشـد (ت النائب بهية الحريري في مجدليون وفدا من اتحاد الشباب الديمقراطي الفلسطيني             استقبل: اصيد

وضم الوفد أعضاء قيادة االتحاد وممثليه فـي الجامعـات          . برئاسة رئيس االتحاد في لبنان يوسف أحمد      
  .والمعاهد اللبنانية

هجير، لكنه في الوقت نفـسه       الشباب الفلسطيني متمسك بحق العودة وبرفض التوطين والت        أن أحمد   أكدو
  . يرفض استمرار سياسة التمييز بحق الفلسطينيين في لبنان

وأكدت الحريري أن العمل من اجل اعطاء الحقوق المدنية واالنسانية للفلسطينيين في لبنان هـو مـسار                 
ب اللبنـاني   المظلومية ال تقع فقط على الفلسطينيين، فلبنان كله وأغلبية الشع         : وقالت. تراكمي وله آليات  

يجب أن تتابعوا كفلسطينيين في تثبيت االستقرار والهـدوء فـي المخيمـات وعـدم               : ضافتوأ. ضحية
 لبناني على النـأي بالفلـسطينيين       إجماعهناك  . الفلسطيني-االنجرار الى اي نوع من التصادم الفلسطيني      

اني للفلسطينيين وهذا طرح على     وهناك اجماع على الحق االنس    .  والعربية عن التجاذبات اللبنانية الداخلية   
واعتبـرت أن   . وموضوع السالح الفلسطيني له سكته للمعالجة وهذا يتابع من قبل الدولة          . طاولة الحوار 

المصالحة الفلسطينية التي تمت في القاهرة ممتازة، ويحاول األخوة الفلسطينيون أن يعكسوها في لبنـان               
  .وهذا امر مهم 

13/1/2012، المستقبل، بيروت  
  

  وفد أمني مصري يتوجه األسبوع المقبل الى الضفة وغزة لمتابعة المصالحة: "الحياة" .44
عن توجه وفد أمني مصري رفيع إلى كل        » الحياة«كشف مصدر مصري لـ     :  جيهان الحسيني  –القاهرة  

من الضفة الغربية وقطاع غزة األسبوع المقبل لمتابعة قضايا المصالحة عن كثـب، ورأى أن المحـك                 
ولفت . قي لمدى صدق النيات واإلرادة الجادة في كسر حلقة االنقسام هو تشكيل حكومة توافق وطني              الحقي

المصدر إلى أن هناك إصراراً من جانب مصر على ضرورة انجاز المصالحة بشكل واقعي يجسد علـى        
واء في  لى دائرة الحدث س     ولذلك نحن حريصون تماماً على التوجه إ      «األرض يلمسه الشارع الفلسطيني،     

غزة أو الضفة للمساهمة بشكل عملي وفعال على إزالة االنقسام، فنحن ال نقبل بأن يظل الحـديث عـن                   
ورأى المصدر أن المحك الحقيقي لمدى صـدق النيـات واإلرادة           . »المصالحة مجرد كلمات على ورق    

ب أن تحترم سواء    تواريخ يج «الجادة في كسر حلقة االنقسام هو تشكيل حكومة توافق وطني، مشيراً الى             
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، معرباً عن أملـه بـأن يـرى حكومـة           »بالنسبة الى تشكيل الحكومة أو بالنسبة الى خوض االنتخابات        
  .فلسطينية جديدة تعكس التوافق في نهاية الشهر الجاري كما تم االتفاق في شأنها

از هذا الملف   وعما إذا يمكن أن تشكل مسألة الشخصية التي سترأس الحكومة أزمة تؤدي إلى تعطيل انج              
إذا اردنا إنهاء االنقسام حقاً فيجب تقديم التنازالت من أجل مصلحة الـشعب         «: كما حدث في السابق، قال    

، مشيراً الى أن رئيس الحكومة سالم فيـاض ليـست لديـه             »الفلسطيني بل والقضية الفلسطينية برمتها    
ون طرفاً معطالً في انجاز ملـف       اشكالية في أن يرأس الحكومة أي شخصية أخرى، وأنه ال يقبل أن يك            

  .الحكومة
وعلى صعيد المفاوضات االستكشافية التي جرت في العاصمة االردنية عمان أخيراً بـين الفلـسطينيين               

كان «، وزاد   »نحن نثمن المبادرة األردنية التي تقف خلف هذه المفاوضات        «واإلسرائيليين، قال المصدر    
 ال يتهموا بأنهم الطرف المعطل، على رغم أنهـا لـم تحقـق       يجب على الفلسطينيين التجاوب معها حتى     

  .»شيئاً
  13/1/2012الحياة، لندن، 

  
  "إرهاب منظم"اعتداء المستوطنين على المساجد بالضفة ": التعاون اإلسالمي" .45

ما أقدم عليه المستوطنون اليهود     ) منظمة المؤتمر اإلسالمي سابقًا   (أدانت منظمة التعاون اإلسالمي     : جدة
عتداء على مسجد في قرية فلسطينية قرب مدينة نابلس بشمال الـضفة الغربيـة المحتلـة، محملـة                  باال

  .االحتالل تبعات استمرار مثل هذه االعتداءات
إننا ندين بشدة ما قام به مستوطنون متطرفون من         "وقال األمين العام للمنظمة أكمل الدين إحسان أوغلو،         

الضفة الغربية، وكتابة شعارات معادية وعنصرية علـى جدرانـه،          اعتداء على مسجد بلدة ديراستيا في       
  ". باإلضافة إلى إحراق عدد من المركبات الفلسطينية في قرى مجاورة

، هـذه   )12/1(واعتبر أوغلو، في تصريح صحفي نشره الموقع الرسـمي للمنظمـة اليـوم الخمـيس                
رائيليون ضد الشعب الفلسطيني ومقدسـاته      إرهاباً منظماً وخطيراً يمارسه المستوطنون اإلس     "االعتداءات  
المسؤولية الكاملة عن تبعات استمرار مثـل هـذه االعتـداءات           "، محمالً االحتالل اإلسرائيلي     "وممتلكاته

  ". اإلجرامية الخطيرة التي تعد انتهاكاً جسيماً للقرارات والمواثيق الدولية
التحرك العاجـل   " الدولي والمجتمع الدولي إلى      ودعا األمين العام لمنظمة التعاون اإلسالمي مجلس األمن       

من أجل وضع حد لهذه االنتهاكات وتوفير الحماية للمقدسات، ومنع تكرار هذه الجرائم اإلسرائيلية التـي                
  .، على حد تعبيره"تغذي العنف والتوتر

  12/1/2012قدس برس، 
  

  "إسرائيل" إليها ما تنظروك النووية اإليرانية بنفس األهمية للقضيةظر نن: السفير األمريكي .46
قال السفير األميركي في تل أبيب، دان شبيرو، بـأن بـالده باتـت تنظـر                 :نظير مجلي لندن  : تل أبيب 

» معـاريف «وقال السفير شبيرو، في مقابلة تنشرها صحيفة        . للموضوع اإليراني بذات العين اإلسرائيلية    
وأضاف فـي   .  جاهزة لكافة الخيارات ضد إيران     ، إن بالده  )الجمعة(اإلسرائيلية في عددها الصادر اليوم      
، أن الواليات المتحدة تستعد فعليا لكـل الخيـارات          »غير المعهودة «تصريحات وصفتها الصحيفة بأنها     

وفي معرض رده على سؤال حول      . وتعمل بشكل فعلي على أن تكون هذه الخيارات واقعية وقابلة للتنفيذ          
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أن القوات األميركية تجري تدريبات على تنفيذ هذه الخيارات، قـال          ما إذا كان االستعداد األميركي يعني       
  .»ال توجد حاجة لتدريبات كثيرة يوجد لنا وجود عسكري مكثف في الخليج«: السفير

وحول ما يقال في واشنطن بأن الرئيس األميركي سيمتنع عن فرض عقوبات علـى البنـك المركـزي                  
 ولـن   2012) تشرين الثـاني  (هتم بما يجري حتى شهر نوفمبر       اإليراني لمنع ارتفاع أسعار النفط، وال ي      

إن هذا القول واالعتقـاد غيـر صـحيح         «: يفرض عقوبات ولن يخرج لضربة عسكرية، أجاب شبيرو       
والواليات المتحدة تنظر للقضية النووية اإليرانية بنفس األهمية وكما تنظر إليها إسرائيل التي ترى بحق               

وأنا أقول لك بأن قدرات     . ذا الخطر الوجودي يهدد دوال أخرى في المنطقة       أن القضية تتعلق بالوجود وه    
  .»نووية إيرانية تشكل تهديدا للواليات المتحدة أيضا

  13/1/2012، الشرق األوسط، لندن
  

   الفلسطينية اإلسرائيلية في عّماناللقاءاتندعم : كلينتون تتصل بعباس .47
ة االميركية هيالري كلينتون للرئيس الفلسطيني محمود       اكدت وزيرة الخارجي  : عبدالرحيم حسين، وكاالت  

عباس في اتصال هاتفي مساء امس االول دعم االدارة االميركية للقاءات الفلـسطينية االسـرائيلية فـي                 
وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة في بيان نشرته وكالة وفا الرسمية إن هيالري                . عمان

استمرار دعم الواليات المتحدة االميركية للجهود التي تجري فـي          “صالها بعباس   كلينتون اكدت خالل ات   
ان الرئيس عباس اكد على عملية سالم جادة تقوم على أساس حل الـدولتين              “وأضاف ابوردينه   . ”عمان

، ووقف االستيطان وفق بيان اللجنة الرباعيـة، وهـو قـرار            1967وعلى مرجعية واضحة على حدود      
  .”يةالشرعية الدول

  13/1/2012، االتحاد، أبو ظبي
  

  "إسرائيل" إلى جانب ستقف األمريكيةالواليات المتحدة : رومني .48
انتقد ميت رومني الذي يتصدر السباق للفوز بترشـيح الحـزب           : )رويترز) (فلوريدا(ويست بالم بيتش    

من إسـرائيل يـوم     الجمهوري لخوض انتخابات الرئاسة األمريكية القادمة الرئيس باراك أوباما لموقفه           
وأضـاف رومنـي     ".فسوف نقف مع أصدقائنا   "الخميس وقال أمام حشد في فلوريدا انه اذا انتخب رئيسا           

هذا الرئيس وجد انه من الحكمة أن يكون        "أمام حشد ببلدة بالم بيتش يضم كثيرا من الناخبين اليهود قائال            
  ."منتقدا الصدقائنا

 الـف   20لم يقل أي شـيء عـن        . قد اسرائيل لبناء المستوطنات   لقد ذهب الى االمم المتحدة وانت     "وقال  
  ."سوف نقف مع أصدقائنا... صاروخ أطلقتها حماس على اسرائيل

 يناير كانون الثاني صـدى      31ولقيت رسالة رومني التي أعلنها قبل االنتخابات التمهيدية في فلوريدا في            
  .أخرى في الواليةلدى الحاخام شولوم سيمنت من بوكا راتون وهي بلدة غنية 

اقدر حقيقة انه قطع عهدا بالوقوف بفخر الى جانب اسرائيل          "وقال سيمنت الذي يعتزم التصويت لرومني       
  ."خالل االعوام الماضية لم تحظ اسرائيل بمعاملتها كحليف موثوق به له مكانتها التي تستحقها. اليوم

 12/1/2012، وكالة رويترز لألنباء
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  2011ت علمّية كبرى خالل العام العالم سّجل اكتشافا .49
جزيئيات أسرع من الضوء، كوكب شبيه باألرض، الصقة جلدية إلكترونية، جسيمات : مالك مكي

، زرع العضو الصناعي األول في اإلنسان، تطوير لقاحات ضد المالريا والتهاب الكبد »بوزون هيغز«
خبار المحلية أو التوقّعات الفلكية، بل تشكّل ال تندرج تلك الالئحة ضمن عناوين األ... ، »ج«من النوع 

 في مختلف أنحاء العالم، وهي تغير نوعية حياتنا، وإن 2011أبرز االكتشافات العلمية التي سجلّها العام 
  . كانون الثاني من كل عام31كانت ال تحتفي بها الشاشات في ليلة 

  13/1/2012، السفير، بيروت
  

  إقليمية ومطالبات بترميم الثغرات األمنيةتقدير صهيوني باندالع حرب  .50
، "ستيف روتمـان  "قال عضو الكونغرس األمريكي     : ترجمة مركز دراسات وتحليل المعلومات الصحفية     

تدفع مصالح الواليات   " إسرائيل"عضو لجنة شؤون الجيش، إن برامج المضادة للصواريخ التي تطورها           
ألن االنتشار الكبير لصواريخ وقذائف في أنحاء العالم، بـدء          المتحدة في الشرق األوسط قدماً إلى األمام،        

من إيران وحزب اهللا ومرورا بغزة وسوريا، وقدرة الفتك المتزايدة لها، تشكّل تهديدا مباشرا على األمن                
القومي للواليات المتحدة، وأعداءنا يعلمون أنهم ال يستطيعون مواجهة القوة المشتركة المؤلفة من القـوة               

ة األكثر تفوقا الوحيدة في العالم، وأقوى قوة عسكرية في الشرق األوسط، ما يعني أن المساعدة                العسكري
  .تجسيد فعلي لمستوى التعاون العسكري واإلستخباري الذي ال مثيل له بين دولتين" إسرائيل"األمريكية لـ

يدي أمام اسـتعراض    من جهتها، قالت أوساط عسكرية صهيونية إن المنظومة األمنية لن تقف مكتوفة األ            
العـصا  "السالح الذي تقوم به إيران وسوريا، مما دفعها للتسريع بوتيرة تطوير منظومة الدفاع الجـوي                

، وقد صـنعت باألسـاس      "إسرائيل"، العتراض الصواريخ طويلة المدى في حال أطلقت على          "السحرية
ـ   العتراض القذائف والصواريخ طويلة المدى الموجودة لدى الجيشين الس         زلـزال  "وري واإليراني، كـ

التي تمتلكانها، القادرة على حمل رؤوس متفجرة من شأنها أن تـصل            " كروز"، وإحباط صواريخ    "وفجر
  . وسط الكيان، وأماكن حساسة أخرى

  المالجئ والتحصينات
بعد ، أن الجبهة الداخلية ال تزال       "ميخا ليندشتراوس "في ذات السياق، أكد تقرير مراقب الدولة الصهيوني         

 سنوات من العمل المتواصل، غير جاهزة لمواجهة أي حرب في المستقبل، مـشدداً علـى أن                 5مضي  
الوقت المتاح للعمل قصير، محذراً من تنصل األجهزة الملقاة عليها من مسؤولية إعداد السلطات المحلية،               

ة المحليـة واألجهـزة     وعدم اتخاذ القرارات المطلوبة، في ضوء الفجوات النوعية في التنسيق بين السلط           
وانتقد ليندشـتراوس وزارة الداخليـة لعـدم تحمـل          . الحكومية المسئولة عن إعداد الجبهة وقت الحرب      

المسؤولية، رغم أنها الجهة الوحيدة المالكة لصالحيات إصدار تعليمات للسلطات المحلية حـول كيفيـة               
ولويات محدد، كما أن قيادة الجبهة تفتقـر        االستعداد، مشيراً إلى أنها لم تعد خطة سنوية مفصلة مع سلم أ           

  . لمعطيات حول المالجئ، وأعدادها وأماكنها، ووضع كل واحدة منها
، المؤرخ الصهيوني والمتخصص في تاريخ الصراعات العسكرية،        "آرييه يتسحاق "يأتي ذلك، وسط توقع     

 يتطلب من تل أبيب تجهيـز  ما"اندالع حرب مع الدول العربية، وعلى رأسها مصر خالل الفترة المقبلة،      
ـ              عاماً الماضية، تبـين     50نفسها فوراً، ألنه بعد بحث دقيق قام به ألداء المنظومة االستخباراتية خالل ال

لتهديدات إستراتيجية، لم تتوقعها االستخبارات، ولم تقم بتحليل        " إسرائيل" حالة، تعرضت فيها     12أنه في   
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لربيع العربي، لتؤكد فشل االستخبارات التي لم تتنبأ بها في          الوقائع بشكل صحيح، ولذلك جاءت ثورات ا      
" إسرائيل"تل أبيب، سواء االستخبارات العسكرية، أو الموساد والشاباك، واستناداً لذلك، فإن الحرب بين              

من جهة، ومصر والدول العربية من جهة أخرى، باتت محتملة في أقرب وقت، في ظـل تنـامي دور                   
  ". للحكماإلسالميين، ووصولهم 
  اإلستراتيجية العسكرية

من جهتها، عبرت تقديرات عسكرية صهيونية عن قلقها من تبعات الخطة العسكرية التي أعلنها الرئيس               
لتقليص الجيش األمريكي، وتقضي بتقليص القوات المسلحة بنصف مليون جندي، وستركز           " باراك اوباما "

سيا بقيادة الصين، رغم أنها ستحتفظ بقوة تـضمن         على مكافحة اإلرهاب، ومواجهة تحديات صاعدة في آ       
ـ     80لها تفوقها على منافسيها، ما يعني أن خفض القوات سيقلل الوجود األمريكي في أوروبا المقـدر بـ

ألف جندي، مقابل إجراء تحول في اإلستراتيجية األمريكية لمواجهة صعود الصين كقوة عظمى عسكرية              
لى أوروبا والشرق األوسط، خاصـة وأن ميزانيـة وزارة الـدفاع            محتملة، وبالتالي تراجع تركيزها ع    

ـ  2013المقترحة لعام   ) البنتاغون(  دول  10 مليار دوالر تفوق الميزانيات الدفاعية ألكبر        662 المقررة ب
في العالم تلي أمريكا كقوى عسكرية، في وقت يعاني فيه اقتصادها من التباطؤ، وزيادة عجز الميزانيـة،                 

   .وعبء الديون
  القناة السابعة للمستوطنين

  12/1/2012، مركز دراسات وتحليل المعلومات الصحفية، 2443الترجمات العبرية 
  

  انقسام واقتسام: المشهد الفلسطيني .51
  أسعد عبد الرحمن. د

ما يحدث في الساحة الفلسطينية ليس فقط خالفات وإشكاالت بين سلطتين مختلفتين أيديولوجياً وسياسـياً               
فحسب، بل أزمة صعبة ومعقدة تخص كل فلسطيني يغار على قضيته بعد أن بـات مـصيره                 وتنظيمياً  

، حركتـان   "حمـاس "و" فـتح "والفصيالن الفلسطينيان الكبيران،    . وحقوقه الوطنية الثابتة في خطر شديد     
تريدان التحرر من االحتالل، لكن السبل تفرقت بهما في اختيار وسائل هذا التحرير، وفي عمليـة إدارة                 

  .كل منهما لبرنامجه ضمن الظروف المتاحة وما يراه مناسباً
واقع الحال في منظمة التحرير الفلسطينية يحكي عن افتقارها لإلجماع الوطني الذي انقسم بحدة منذ عام                

" الـصاعقة "و" فـتح "، في مواجهة تحـالف      "الجبهة الشعبية " جراء التسوية السياسية، حيث قادت       1974
وبغض النظر عن المسميات ومن كـان يقـود فريـق           ". جبهة الرفض "، ما سمي    "يةالجبهة الديمقراط "و

" المفاوضـات "الرفض أو فريق التسوية، لم يكن الخالف بين الفريقين على األسلوب، أي بـين نهجـي                 
أم " التحريـر "، بل على الهدف ذاته، وعما إذا كان هو          )الشكل وطريقة الوصول إلى الهدف    " (المقاومة"و
مـع تأسـيس    " حماس"و" فتح" وفي موضوع شبيه أيضاً، انطلقت جوالت عديدة من الحوار بين            ".الدولة"

 40آنذاك مطلبها األساسي والمتمثل بالحصول على       " حماس"، طرحت فيها    1987الحركة اإلسالمية عام    
ومع انطالقة االنتفاضة األولى، حالت األوضـاع دون اسـتقطاب          . في المئة من مقاعد المجلس الوطني     

متوازياً مـع   " الربيع العربي "اليوم، ومع ما بات يسمى      ". القيادة الموحدة لالنتفاضة  "إلى حضن   " حماس"
، تعاد صياغة المعادلة مـن جديـد،        "ضعف المقاومة "، مقترناً مع    "عملية السالم "الفشل الكبير لما يسمى     

في تأكيد االلتزام بتطبيقه فـي      متواكبة مع توقيع اتفاق المصالحة الوطنية في الرابع من مايو الماضي، و           
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حيث ساهم كل ما سبق وغيره فـي بلـورة          )  ديسمبر 22 و 20 و 18(االجتماعات التاريخية في القاهرة     
بالدفع نحو المصالحة سعياً إلنهاء االنقسام واسـتعادة الوحـدة          " حماس"و" فتح"مصلحة مشتركة لكل من     

" اإلطار القيادي المؤقـت للمنظمـة     "النضواء في   ا" الجهاد اإلسالمي "و" حماس"من هنا، قررت    . الوطنية
حيث أعلن عن والدته بعد طول انتظار، والشروع في وضع مقترحات لتفعيل دور المنظمـة، وإعـادة                 
هيكلتها، حيث جرى توزيع مقترح على األمناء العامين للفصائل حول قانون انتخابات منظمة التحريـر،               

الوعاء "المنظمة  "نتصف الشهر الجاري، مع التأكيد على كون        على أن تدرسه الفصائل وتقدم ردها قبل م       
الوطني الذي يضم كل القوى واالتجاهات والشرائح الفلسطينية، باعتبارها الممثـل الـشرعي والوحيـد               
للشعب الفلسطيني، مع إغراء الفصائل جميعها بأنه بعد تشكيل المجلس الوطني الجديـد سـتكون هنـاك                 

  .ائل في أطره القياديةمشاركة مباشرة من كل الفص
ورغم كل التطور الجميل السابق، تؤشر الوقائع إلى أنه رغم وجود عدة فصائل معروفة فاعلة بشكل أو                 

، بمعنى  "حماس"و" فتح"ستكون لحركتي   ) وأيضاً في إطار خشية الفصائل    (بآخر، فإن كلمة الفصل واقعياً      
  ".اماقتس" بحالة 2007استبدال حالة االنقسام السائدة منذ 

المتوقعة بين الحركتين لكعكـة منظمـة       ) وربما االستئثار (وإن كنت شخصياً أستطيع فهم حالة االقتسام        
التحرير، فإنه من الضروري التأكيد على وجوب إشراك اآلخرين، حتى تكون االنطالقة الجديدة للمنظمة              

والمأمول أن دخـول حركتـي      . بمثابة بداية حقيقية لمرحلة جديدة من لم الشمل وترتيب البيت الفلسطيني          
إلى اللجنة القيادية العليا المؤقتة للمنظمة، سيعطي دفعة مهمـة لمؤسـسات المنظمـة              " الجهاد"و" حماس"

ويعمق المصالحة ويعزز وحدة الشعب الفلسطيني على كافة المستويات، خاصة مـع اسـتمرار حـرب                
وقطاع غـزة، دون أن     ) بالذات في القدس  و(إسرائيل المفتوحة على الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية         

  .تجد من المجتمع الدولي اإلرادة الكافية لوقف هذه االستباحة المباشرة لحياة الفلسطينيين وأرضهم
وإن كنا ال نرغب بأن نكون من المتشائمين، مثلما ال نرغب في إعطاء الخطوات األخيرة على طريـق                  

أن تكون المصالحة خطوة ارتكازيـة فـي        ) مع آخرين ( نأمل   إنهاء االنقسام قيمة أكبر مما تستحق، فإننا      
طريق بناء وترسيخ الدولة الفلسطينية المستقلة، مثلما نأمل في تالشي الخوف مـن أن يكـون مـصير                  

فعلى صعيد اإلفراج عن المعتقلـين، مـثالً، مـا زالـت            ). مجرد ديكور (االجتماعات الحالية كسابقاتها    
. مستمرة، سواء عبر مزاعم متبادلة عن التعذيب أو االستدعاءات للتحقيق         " حماس"و" فتح"المناكفات بين   

ورغم أننا لسنا من الداعين لجلد الذات، عبر الدعوة إلى إجراء مراجعة نقدية شاملة للحركتين اللتين، في                 
في القدس الشرقية والضفة، فـإن االتفـاق علـى          ) االستعماري(ظل انقسامهما، زاد التغول االستيطاني      

نامج سياسي للمرحلة المقبلة، يحدد ما هو المطلوب بدقة ويعيد التأكيد علـى اسـتراتيجية مـشتركة                 بر
للنضال الوطني الفلسطيني، هو السبيل الحقيقي لتأكيد حسن النية لدى الحركتين للخروج مـن االنقـسام                

 مواقفهما من الملفـات     وليس االكتفاء بمجرد إدارة االنقسام، خاصة وأن كال الحركتين لم تعلنا تغيراً في            
األمر الذي يستعيد   ) مثال إعادة بناء األجهزة األمنية وكيفية تعاملها وتنسيقها مع قوات االحتالل          (الرئيسية  

  .التي قادت في الماضي إلى االقتتال واالنقسام" حماس"و" فتح"كوابيس سياسات سابقة لدى كل من 
وعية والذاتية الدافعة إلى االقتسام، فـإن المطلـوب         وإن كنت أعلنت أنني يمكن أن أفهم العوامل الموض        

تكثيف المساعي على درب تأسيس شراكة وطنية ومجتمعية واسعة، شراكة تضمن وتكفل كافة أشـكال               
فالعقلية االحتكارية التي قـادت فـي       . البناء، وصوالً إلعادة بناء اإلنسان الفلسطيني ومؤسساته الشرعية       

قصائية مركزة على نهج المحاصصة السابقة، فرضت تداعيات خطيـرة          مرحلة معينة إلى الممارسات اإل    
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بين " هدنة"على الشعب الفلسطيني وقضاياه، كما أن الخوف يكمن في أن يتحول إنهاء االنقسام إلى مجرد                
سلطتان األولى في الضفة والثانية في القطاع، فيصبح االقتسام         : مع استمرار بقاء جوهر المشكلة    " حربين"

لنا به على مضض اقتساماً للصالحيات والنفوذ يعزز االنقسام فعلياً ولو دون صـراع إعالمـي                الذي قب 
  .مكشوف

أما إن كان بديال عـن المـصالحة التـي    . وإذا كان االقتسام مرحلة، مجرد مرحلة قصيرة األجل، فليكن 
 تزيد الموقـف    يريدها الشعب الفلسطيني، أي تلك التي تفضي إلى شراكة حقيقية على أسس ديمقراطية،            

الفلسطيني قوة في مواجهة االحتالل، فإن ما سنشهده عندئذ سيكون بمثابة عملية إغالق لآلفاق المستقبلية               
" االقتـسام "والتهويد من خـالل     ) االستيطان(الواعدة وطنياً، مع تكريس شيطاني لمساع تعزز االستعمار         

ليس مرحلة تفضي إلـى المـشاركة الوطنيـة         القديم الجديد و  " االنقسام"المستجد، مجرد مرحلة لتكريس     
الديمقراطية من خالل إشراك كل الفصائل والقوى التي تثبت وجودها من خالل صناديق االقتراع وليس               

  .من خالل االدعاءات الجوفاء بالوجود والفاعلية
  13/1/2012، االتحاد، أبو ظبي

  
  لماذا يلعب األردن دور العراب الفاشل؟ .52

  عيدة المطلق قناة.د
 اإلسرائيلية  –في التوصل إلى اتفاق حول سبل استئناف المفاوضات الفلسطينية          » الرباعية«رغم إخفاقات   

 إسرائيلية فـي    –، بعقد لقاءات فلسطينية     2012إالّ أن مبادرة أردنية نجحت في الرابع من كانون الثاني           
جهد دبلوماسـي   «جتماعات ثمرة   عمان برعاية الرباعية، وخرج علينا وزير خارجيتنا مبشراً بأن هذه اال          

كسر الجمود الذي يعتري عملية السالم ومساعدة السلطة في الخروج مـن نفـق              «هدفه  » أردني مكثف 
، خاصة بعد أن أعلنت جميع األطراف وفاتهـا ووصـفتها بالفاشـلة             »استعصاء المفاوضات ومراوحتها  

ليز التهويد وابتالع القدس وجدار الفصل      فالتسوية كانت قد انتهت، منذ أمد بعيد وغابت في دها         ! والعبثية
العنصري والطرق االلتفافية، والتوسع المنهجي للكتل والبؤر االستيطانية العشوائية مرورا ببناء الجدران            
األسمنتية على الحدود اللبنانية واألردنية، وإلى ماهنالك من إجراءات على األرض ال تحترم المعاهـدات               

  !وال القرارات وال الشرعيات
فكان من الطبيعي أن يتّسم هذا الحدث بالعديد من المفارقات كان من أبرزها أنّه في نفس اليوم الذي انعقد                   

مشاريع «: محملة بالعناوين ذات الداللة على غرار     » الفلسطينية«فيه اللقاء األول خرجت معظم الصحف       
 وحدة سكنية 300 خططا إلقامة   االحتالل يعلن «،  » سنوات 3للتوسع االستيطاني، ومليون مستوطن خالل      

حفريات فـي   «،  » وحدة استيطانية بالقدس   312عطاءات لبناء   «،  »جديدة في مستوطنات القدس والضفة    
  !»سلوان بالقرب من البلدة القديمة بالقدس

أما على صعيد السلطة الفلسطينية فهي تعلن جهارا نهارا منذ فترة طويلة بأنّها لـن تعـود للمفاوضـات                   
ولكن مـا أن    ! 67ما لم يتم تجميد كامل لالستيطان وما لم يتم تحديد مرجعية االنسحاب لحدود              واللقاءات  

قانونيـة  «تم التلويح لها بلقاء حتى وافقت دونما شروط بل وحتى دون المطالبة بإعالن واضـح حـول                  
 نوع مع  قبل الشروع في أي مفاوضات من أي      » االستيطان في األراضي الفلسطينية بما فيها شرق القدس       

               اللقاءات مع  «الجانب اإلسرائيلي، أما قمة الغرائبية في هذا المشهد العبثي أن تعلن السلطة الفلسطينية بأن
  .»اإلسرائيليين ليست مفاوضات
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مصير هذه المحاولة لن يكون أفضل من مصير سابقاتها، ما عجزت عنه واشنطن وأوروبا والرباعيـة                 
ردنية على تحقيقه، وستظل الفجوة التي أسقطت مفاوضات السالم قبـل           الدولية، لن تقوى الدبلوماسية األ    

عاصـمة الـشعب    (ماضية في االستيطان وتهويـد القـدس        » إسرائيل«. لقاء عمان، على اتساعها بعده    
، وأن عشرين عاماً من المبادرات والمفاوضات والمؤتمرات، لـم          )اليهودي وليس الدولة اليهودية فحسب    

ضاً حررنا وال دولةً أقمنا، وال الجئاً أعدنا، فهل نعود لذات الرهانات نعيـد اختـراع       يتحقق شيئا، فال أر   
  العجلة؟

ال أحد يمكن أن يعطي لطرف حقاً يطلبه باالستجداء والتنازل تلو التنازل، ولن يتحقق أي انسحاب عبـر                  
نـسحاب قـد    التفاوض، مهما كانت براعة المفاوضين وإخالص الرعاة وأصحاب المبادرات، ولكـن اال           

يتحقق حين يصل المحتلون إلى قناعة بأن لدينا، كفلسطينيين وكأمة، خياراتنا وبدائلنا الحقيقية، ومـا لـم                 
تتأكد من جديتنا النضالية لتحقيق أهدافنا بالتحرر وكنس االحتالل بأيدينا ودمائنـا، لـيس بالمفاوضـات                

  .ية أو العلنيةوالكاميرات والشاشات واللقاءات المغلقة أو المفتوحة السر
أما بالنسبة لألردن، فعلى الصعيد الشعبي هناك ما يشبه اإلجماع باعتبار المبادرة األردنية هـي عقيمـة                 
وعديمة الجدوى والفائدة، كما قوبلت بكثير من الرفض والتنديد وإطالق جملة من التوصيفات منها أنّهـا                

لعـب فـي الوقـت    »و» لوطنية الفلـسطينية خطيئة سياسية توجه ضربة كبيرة لجهود استعادة الوحدة ا       «
لقاءات سرية يكتنفها الغموض وتفتقر     «، وأنّها   »إعادة درامية لمسلسل المفاوضات العبثية    «وأنّها  » الضائع
مستمرة باالستيطان وتهويد   » إسرائيل»ف! ، وأنّها مناورة خاسرة بل مصلحة إسرائيلية محضة       »للشفافية

  .لحقوق الفلسطينيةالقدس وترفض اإلقرار بأي حق من ا
  :كذلك فإن المبادرة وما حدث على ضفافها يحمل جملة من المالحظات لعل منها

المبادرة األردنية استفزازية بحيثياتها وتفاصيلها، يكفـي أن األردنيـين يعتبرونهـا مبـادرة إلنقـاذ                . 1
ثم أي حكمة   .  ومدان من ورطتها مع الربيع العربي، ودور األردن في عملية اإلنقاذ مرفوض          » إسرائيل«

  في هذه االستضافة األردنية الكريمة للصهاينة على أرضنا وفي هذا الظرف األردني بالذات؟
يعلن األردنيون أن ما يقومون به ليس وساطة، رغم كل ما بذلوه، على أعلى مستوى في الدولة، من                  . 2

يس وساطة فكيف يمكن تكييف     ضغوط مكثفة من أجل جمع األطراف، فإن كان كل هذا الجهد األردني ل            
هذا السلوك الدبلوماسي والسياسي األردني؟ أو ليس ما جرى مسرحية فاشـلة تقتـضي مـن األردن أن                  

  يخرج منها ال أن يظل العب كومبارس فيها؟
يقول وزير خارجيتنا أن هذه المبادرة هي مصلحة أردنية عليا، ونقول لقد نفّذ الصهاينة قبيـل وقـت                  . 3

على األرض األردنية، فأي دبلوماسية أو فهلوة سياسية في القيام بهذه المبادرة بعـد هـذا                قصير اعتداء   
االعتداء؟ ومن ثم أي مصلحة لألردن في لعب دور العراب في عملية فاشلة؟ أم أن العراب يكتفي مـن                   

  األمريكية واألوروبية؟  » اإلشادات»و» الثناءات«الغنيمة ببعض 
أليس من بديهيات إقامة عالقة سلـسة بـين         : ن النظام والشعب األردني نتساءل    على صعيد العالقة بي   . 4

االلتزام بـإرادة الـشعب     «النظام السياسي والشعب أن تنطلق كافة قرارات وسلوكيات النظام من قاعدة            
أليس من االستفزاز أن تنصرف الحكومة عن مشهد داخلـي          » واحترام مشاعره والتعبير عن مصالحه؟    

رة تزداد حدة التوتر فيه يوماً بعد يوم بمبادرات وممارسات ترفع حدة التوتر وتوسع الفجوة               مرتفع الحرا 
  بين النظام والشعب؟ أم أن هذا النوع من التصعيد هو بحد ذاته سياسة حكومية في هذا الظرف بالذات؟  
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رف عنـه فـي     وأما عن نكتة المصلحة الوطنية، فنقول أن الوضع الداخلي األردني أكبر من أن ننـص              
  .ممارسات عبثية، فمصلحة األردن تتحقق فقط بزوال هذا الكيان الغاصب

  13/1/2012، السبيل، عّمان
  

   الكبرى"إسرائيل"التقّدم المتواصل نحو  .53
  باتريك سيل

وجهت السنة الماضية صفعة قاسية أو ربما ضربة قاضية للمشروع الذي طالما دعمه المجتمع الـدولي                
وفي حين أبدت الواليات المتحدة عجزهـا       . الفلسطيني- الدولتين للنزاع اإلسرائيلي   والقاضي باعتماد حلّ  

عن وقف استيالء إسرائيل المستمر على األراضي، يبدو أن ال شيء وال أحد قادراً على كـبح جمـاح                   
  .»إسرائيل الكبرى«طموح إسرائيل بتوسيع حدودها بهدف بلوغ 

 الغياب المستمر للتدخّل الدولي الحازم، من المرجح أن تـسعى           ما الذي يخبئه المستقبل القريب؟ في ظلّ      
 في المئة من أراضي الضفة الغربية بما فيها وادي األردن، إمـا             40إسرائيل إلى تعزيز سيطرتها على      

وقد يتم عزل المدن األساسية التـي       . من خالل توسيع االستيطان أو عبر ضم األراضي لها بحرية تامة          
باً مثل نابلس وأريحا ورام اهللا على رغم أن إسرائيل قد تسمح لها بإقامة ممـرات إلـى                  تضم سكاناً عر  

  .»تنازل مؤلم«وستصف إسرائيل بالطبع المرحلة األولى من هذا المشروع على أنها . األردن
وفي حال نجحت إسرائيل في ذلك، قد تتألف المرحلة المقبلة من صفقة أكثر تشدداً يمكن أن تشمل طـرد             

 وذلك  1967 و 1948حة كبيرة من الفلسطينيين، على األرجح تحت غطاء الحرب، كما حصل عامي             شري
  .من البحر إلى النهر» إسرائيل الكبرى«من أجل إتمام إنشاء 

واستناداً إلى أحداث السنتين الماضيتين، لن يراود أحد أدنى شك في أن ائتالف رئيس الوزراء بنيـامين                 
قـد يـسمح بقيـام      . ماماً على منع قيام دولة فلـسطينية فـي الـضفة الغربيـة            نتانياهو اليميني عازم ت   

ومعروف عن نتانيـاهو تـأثّره      . لفترة من الوقت لكنه لن يسمح أبداً بقيام دولة فلسطينية         » بانتوستانات«
،  سنة والذي كان مستشاراً لزئيف جابوتنسكي      101العميق بوالده المؤرخ بنزيون نتانياهو الذي يبلغ حالياً         

لقـد  . كما أنه طالما كان مؤمناً شديداً بمـشروع إسـرائيل الكبـرى           . »مؤسس الصهيونية التصحيحية  «
 1947) نـوفمبر ( تشرين الثاني    29اعترض على خطة تقسيم فلسطين التي بادرت بها األمم المتحدة في            

  .هفهذا هو حلم. ألنّه على غرار أشخاص آخرين مثله، أراد أن تكون فلسطين كلّها لليهود
، فستكون المملكة   »فقط« في المئة منها     40وسواء استولت إسرائيل بالكامل على الضفة الغربية أو على          

األردنية الهاشمية هي الضحية المباشرة، ال سيما أن من المرجح أن تشهد تدفّق الفلسطينيين المـشردين                
ان اليهـودي فـي األراضـي       وكان أرييل شارون الذي يعد مدافعاً شرساً عن االسـتيط         . إلى أراضيها 

      وحاول األردن الذي يشعر بقلق كبيـر حيـال         . »األردن هو فلسطين  «الفلسطينية المحتلة يقول دائماً إن
مستقبله وهو محق في ذلك، إعادة إحياء عملية السالم المحتضرة من خالل عقد اجتماع في عمان بـين                  

لكن هذا االجتماع لم يجد     .  الرباعية غير الفاعلة   ممثّلين عن اإلسرائيليين والفلسطينيين في حضور اللجنة      
  .نفعاً

خالل السنة الماضية هي انهيار الـرئيس بـاراك         » عملية السالم «والصدمة الكبرى التي تلقتها ما سمي       
وبما أن أوباما أحيا آماالً بإمكان اعتماد سياسة أميركية جديدة أكثر اتزاناً            . أوباما في وجه تعنت نتانياهو    

حين رفضت إسرائيل تغيير موقفها، انسحب      .  اإلسرائيلي، بدت هزيمته أكثر إيالماً     -النزاع العربي تجاه  



  

  

 
 

  

            34ص                                     2379:                العدد13/1/2012الجمعة  :التاريخ

أوباما من دون إبداء أي حزم ومن دون اتخاذ إجراءات صارمة حيال إسرائيل، األمر الذي أمـل عـدد                   
أوباما على سجل   ويدل إخفاق   . كبير من مراقبي النزاع بمن فيهم اليهود األميركيون الليبراليون حصوله         

أميركا السيء لجهة احتكار عملية السالم على مر العقود القليلة الماضية والـذي قـدم غطـاًء للتوسـع                   
  .اإلسرائيلي

ويبدو أن المساعدة المالية والعسكرية والسياسية الهائلة التي تقدمها الواليات المتحدة إلسرائيل لم تمنحها              
إذ نجحت إسرائيل في رسم سياسة واشنطن       . فجاء التأثير معاكساً  . يليةأدنى تأثير على السياسات اإلسرائ    

ونادراً ما شهد التاريخ مثاالً صارخاً كهـذا علـى قلـب            . إزاء الشرق األوسط بدالً من حصول العكس      
  .موازين القوة

ويناضل زعماؤهم  . فقد أضعفهم الربيع العربي   . وليس العرب في وضع يسمح لهم بوقف توسع إسرائيل        
فهـم غيـر قـادرين علـى        . واء كانوا ثواراً أم ال لمعالجة العواقب الناجمة عن االنتفاضات الشعبية          س

وال يزال الفلسطينيون سواء كانوا تحت االحتالل أو تحت         . تخصيص الوقت أو الطاقة للقضية الفلسطينية     
ض وتبـدوان   تتشاجران مع بعـضهما الـبع     » حماس«و  » فتح«فيما ال تزال حركتا     . الحصار منقسمين 

  .عاجزتين عن تشكيل جبهة موحدة على رغم أن بلدهما يضمحل أمام عينيهما
كما أنهم يرون   . وال عجب في أن اإلسرائيليين المتشددين يشعرون بأن إسرائيل الكبرى باتت في قبضتهم            

 اليهـود   ويبدو أن ذلك ينطبق على المتطرفين     . أن خطوة كبيرة واحدة تفصلهم عن تحقيق هذا المشروع        
الذي يسعون إلى فرض مواقفهم المتشددة على المجتمع اإلسرائيلي فيما يتـولى أعـضاء تـابعون لهـم                  

كما ينطبق ذلك على القوميين الدينيين وعلى ناخبيهم من المستوطنين العنيفـين            . مناصب عليا في الجيش   
        دين مثل نتانياهو، الذين يعتبرون أندين وعلى السياسيين المتشدإضـعاف البلـدان المجـاورة       والمتشد 

واإلخالل باستقرارها واستغالل القوة األميركية لمصلحة هيمنتهم ال سيما حالياً ضـد إيـران، سيـسمح                
فال يشكّل السالم   . إلسرائيل باالستمرار في السيطرة على المنطقة بأكملها عسكرياً في المستقبل المنظور          

  .ن عقيدتهموالتنازل عن األراضي والتعايش السلمي جزءاً م
وكان بعض الزعماء مثل نتانياهو مسؤولين عن مراقبة التغيرات المهمة التي تحـصل فـي المجتمـع                 

وحتى لو أن الطبقات المتوسطة الليبرالية      . اإلسرائيلي بما فيها انتشار عدم التسامح والعنصرية والوحشية       
ر عن شكاوى اقتصادية، فيبدو أنها ال       في إسرائيل نصبت آالف الخيم خالل السنة الماضية من أجل التعبي          

  .تكترث للقمع المستمر الذي تمارسه إسرائيل بحق الفلسطينيين وسلبها أراضيهم
اإلسرائيلي إلى جانب المشكلة الفلسطينية التي تقع في صلبه بحـروب ومجـازر             -وتسبب النزاع العربي  

. د حالياً بتلويث القرن الحـالي أيـضاً    وهو يهد . وعدد كبير من الحوادث العنيفة على مر القرن العشرين        
 2009 وبدايـة عـام      2008ويبدو أن الهجوم القاسي الذي شنّته إسرائيل على قطاع غزة في نهاية عام              

  .ينذر بأحداث أكثر سوءاً في وقت الحق
الماضي، وصف الدكتور تـوني     ) أكتوبر(في خطاب ألقاه في كلية لندن لالقتصاد في شهر تشرين األول            

 5، وهو خبير بريطاني بارز في شؤون الشرق األوسط، ازدياد أعداد المستوطنين في إسرائيل من                كالغ
أطول اغتيال للدولـة فـي      « ألف مستوطن اليوم، على أنه       500آالف في بداية السبعينات إلى أكثر من        

حـضيراً إلجـراء    إما تجميد نمو المستوطنات ت    : إسرائيل تواجه اليوم خياراً صعباً    «وأعلن أن   . »التاريخ
مع تبادل متساوٍ لألراضـي،     ) يونيو(مفاوضات سريعة ومركّزة على أساس حدود ما قبل شهر حزيران           

  .»أو االستعداد لنزاع دائم وألن تكون إسرائيل دولة منبوذة
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لكن ال يوجد دليل علـى إمكـان        . هل تغيير النظام ممكن في إسرائيل؟ ال يمكن استبعاد حصول معجزة          
ألم يحن الوقت كي يفرض المجتمع الدولي حزمة        .  الشعبية الكبيرة المطلوبة لبلوغ ذلك     حصول الصحوة 

من العقوبات والحوافز التي من شأنها دفع إسرائيل إلى تغيير مسارها؟ يجب أال يكـون الهـدف إنقـاذ                   
إسرائيل من تدمير ذاتها فحسب بل تجنيب منطقة الشرق األوسط عواقب أفظع حرب قد تـشهدها فـي                  

  .يخها المعاصرتار
  13/1/2012، الحياة، لندن

  
    " إسرائيل"نبوءة باراك ورهانات  .54

  محمد السعيد ادريس
منذ أيام قليلة، وعلى ضوء ما يحدث داخل سوريا وما يدور حولها عربياً وإقليمياً ودولياً، تنبـأ إيهـود                   

يقترب “ وأن األسد    باراك بسقوط قريب للرئيس السوري بشار األسد ونظامه في غضون أسابيع معدودة،           
أكثر ما أثار اهتمام باراك بهذا الخصوص هو وضع الجيش السوري، فهـو الرهـان               . ” من نهاية حكمه  

األهم على ما يبدو، وبالتحديد ما يحدث من تفكيك لهذا الجيش، حيـث طـرح بـاراك باهتمـام بـالغ                     
جز العشرة آالف، والثانية    مالحظتين، األولى أن عدد القوات السورية التي انشقت عن الجيش تخطى حا           

اعتبرت هذين األمرين مؤشرين    ” هآرتس“صحيفة  . هي تزايد أعداد الهاربين من أداء الخدمة العسكرية         
مهمين على قرب انهيار النظام السوري، ما يعني أن وضع الجيش السوري سيكون محور اهتمـام إدارة          

ظام، أو أن هذا الوضع سـيكون علـى رأس          األزمة السورية من جانب األطراف الساعية إلى إسقاط الن        
  .األولويات، إضافة إلى أمور أخرى ال تقل أهمية

فعلـى المـستوى    . هذه األولويات تتعدد بين ما هو داخلي سوري وما هو عربي وإقليمي وما هو دولي                
ران، فتفـاقم   على تفاقم األزمة االقتصادية، وهو الرهان ذاته بالنسبة إلى إي         ” اإلسرائيليون“الداخلي يراهن   

من المواطنين الذين لم    ” الكتل الراكدة “األزمة االقتصادية تتم المراهنة عليه كورقة ضغط شعبية لتحريك          
ينخرطوا في التمرد على النظام، لكن هذا الرهان سالح ذو حدين في بعض األوقات، فهو وإن كان يمكن                  

د يستخدم أداة لزيـادة التماسـك الـوطني         أن يحرك جمود المواطنين الصامتين أو حتى الخائفين، لكنه ق         
على الشعب والدولة، لذلك    ” مؤامرة خارجية “والدفاع عن النظام، إذا ما نجح األخير في توظيفه باعتباره           

يأتي الرهان على تفاقم األزمة الداخلية بحذر وضمن حرص شديد على أن يأتي التوظيف فـي االتجـاه                  
 الرهان برهان آخر وهو زيادة قـوة المعارضـة الداخليـة            المرغوب وليس المعاكس، وهنا يرتبط هذا     

وتماسكها والحيلولة دون انقسامها، وهو رهان يصعب المراهنة عليه في ظل وجود انقسام حقيقي بين من             
يريدون إسقاط النظام، والحفاظ على سوريا موحدة من دون أي تدخل خارجي، لعـدم تكـرار التجربـة                

ن من يطالبون بالتدخل العسكري الخارجي إلسقاط النظام مـن دون اعتبـار   العراقية أو حتى الليبية، وبي    
للثمن الذي سوف يدفع جراء حدوث مثل هذا التدخل الذي من شأنه أن يحول سوريا إلى عراق آخـر أو                    

من هنـا تـأتي أهميـة       . طرفاً مباشراً في إدارة األوضاع داخل سوريا        ” إسرائيل“ليبيا أخرى، ويجعل    
يتابعون ما يحـدث اآلن مـن إحكـام         ” اإلسرائيليون”ف. رى العربية واإلقليمية والدولية     الرهانات األخ 

الذي لم يبق منه بعد العراق والسودان وليبيا غير إيران          ” محور الشر ”للحصار على ما سبق أن سمي ب      
  .في فلسطين” حماس“وسوريا وحزب اهللا وحركة 
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ويرون أن تزايد العـداء     ” محور الشر “ب اإلقليمي ضد    داخل الكيان يتابعون ما يصفونه بتنامي االستقطا      
إليران من جانب دول عربية، وانخراط هذه الدول ذاتها في العمل على إسقاط النظام السوري، حسب ما                 

على موقعها اإللكتروني، من شأنه أن يـؤدي إلـى          ” يديعوت أحرونوت “يرى المحلل العسكري لصحيفة     
 في مجمله، بحيث يؤدي االصطفاف ضد إيران إلى مزيد مـن            ”محور الشر “ضد  ” محور سني “تأسيس  

حـزب  “إضعاف النظام السوري، وأن إضعاف النظام السوري سيقود إلى إضعاف وربما انهيار كل من               
، وأن يؤدي إضعاف النظام السوري إلى إضعاف إيـران وإضـعاف حـزب اهللا               ”حركة حماس ”و” اهللا

قات تركيا اإلقليمية داعمة لهذا الرهان، فتركيـا تـزداد          ، وهنا تأتي التطورات في عال     ”حماس“وحركة  
عالقاتها سوءاً مع كل من سوريا وإيران، مع سوريا بسبب التطورات الدرامية لألزمة الداخليـة، ومـع                 
إيران بسبب أزمة الدرع الصاروخية األطلسية التي سوف يجري تركيبها على األراضي التركية وتراها              

تهديد، في الوقت الذي يزداد فيه التقارب التركي مع كل من مصر والسعودية من              إيران مصدراً حقيقياً لل   
  .خالل مؤشرات عديدة أبرزها المناورات البحرية التركية المشتركة مع كل من البلدين

وزيادة االنقسام بين الدول    ” المراقبين العرب “على إخفاق مهمة    ” إسرائيل“إذا أضفنا إلى هذا كله رهانات       
حول جدية المراقبين، وما يحدث من تشكيك في صدقية تقاريرهم عن األوضاع داخل سـوريا،               العربية  

” ممر آمن “وتزايد الضغوط الدولية من أجل فرض التدخل العسكري الدولي عبر البدء بالدعوة إلى توفير               
يس بشار  لدعم المعارضة السورية، فإن نبوءة إيهود باراك حول اقتراب موعد سقوط أو إسقاط نظام الرئ              

األسد تزداد صدقية، حسب ما يراه وما يؤيده فيه كبار المسؤولين العسكريين والسياسيين داخل الكيـان،                
كله، حيث  ” دومينو سقوط محور الشر   “وهي النبوءة التي يميل بعضهم إلى تصويرها على أنها قد تكون            

ي إيران أو على األقل إجبـاره       يجري العمل على إسقاط النظام في سوريا مع العمل على إسقاط النظام ف            
لقمـة  “إلـى   ” حمـاس “وحركة  ” حزب اهللا “على الخضوع واالستسالم، وما سوف يتبع ذلك من تحويل          

من الفلسطينيين  ” حماس“في لبنان وخصوم حركة     ” حزب اهللا “فقط، بل لخصوم    ” إسرائيل”ليس ل ” سائغة
  .المناوئين أيضاً

ي سوريا، حيث سيؤدي إسقاطه إلى مزيد من حماسة تركيـا           هذه الرهانات كلها محورها إسقاط النظام ف      
للعمل ضد إيران، وسيحفز بعض الدول العربية على مزيد من االنخراط في العمل ضد إيـران، ولهـذا                  

وإذا كان سـقوط النظـام      . ذلك بأنه سيضرب بقوة القدرات االستراتيجية اإليرانية        ” اإلسرائيليون“يفسر  
” إسـرائيل “الجبهة الشمالية وسيضع نهاية للوضع المأساوي الذي عاشـته          السوري من شأنه إنهاء خطر      

، فإنـه   ”حمـاس “ حيث كانت في مرمى صواريخ إيران وسوريا وحزب اهللا وحركـة             2011طيلة عام ،  
إلى تهيئة الظروف األفـضل لـشن       ” اإلسرائيليين“سيمهد، ومن وجهة نظر كبار المخططين العسكريين        

طرفاً فيها، ولعل هذا ما يعطي      ” حماس“كون سوريا أو حزب اهللا أو حركة        حرب على إيران، حيث لن ت     
ألول مرة في مناورات الجبهـة      ) الناتو(إلشراك قوات حلف شمالي األطلسي      ” إسرائيل“أهمية لترتيبات   

تـشرين األول المقبـل،     / ، وهي المناورات التي من المقرر أن تجري في أكتوبر         ”اإلسرائيلية“الداخلية  
  .”6 -نقطة تحول “سم مناورة وتحمل ا

منان فلنائي قبل ثالثة أسابيع إلى اتفاق بهذا الـشأن فـي            ” اإلسرائيلي“فقد توصل وزير الجبهة الداخلية      
بروكسل مع كالوديو بوزيناير ونائب األمين العام للحلف، حيث من المقرر أن تصل وحدات إسناد وإنقاذ                

كبير المفترض في المناورة التي كرسـت هـذه المـرة           من قوات الحلف لتتموضع في مناطق الدمار ال       
  .”إسرائيل“لالستعداد لمواجهة هزة أرضية كبيرة مركزها 
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لهجوم صاروخي  ” إسرائيل“ستكون جراء تعرض    ” المفترضة“المفترض أن هذه الهزة األرضية الكبيرة       
  .على إيران” ئيلإسرا“النووي رد فعل على حرب سوف تشنها ” مفاعل ديمونة“إيراني قد يصل إلى 

نبوءة باراك بهذا المعنى ال تقتصر على مجرد سقوط النظام في سوريا، لكنها تتسع لرهانات أهم بسقوط                 
، لكنه سقوط مازال محـتمالً وهـذا االحتمـال، دون           ”محور الشر “متتابع، يتصورونه، لما يسمى ببقايا      

  .اليقين، من شأنه أن يبقي النبوءة في إطار األحالم
 13/1/2012، الشارقةالخليج، 

  
  :كاريكاتير .55

  

  
  13/1/2012العرب اليوم، عّمان، 


