
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
  
  

    
  
  

  
  
  
  
  
   لن نتمم المصالحة ولن تُجرى االنتخابات يقول أنهلضميريا": لمركز الفلسطيني لإلعالما"

  نتنياهو ال يؤمن بالتسوية ويماطل في المفاوضات لكسب الوقت لتوسيع االستيطان: هآرتس
  شرطان للقاء نتنياهو واستئناف المفاوضات: عباس يحمل عبد اهللا الثاني رسالة ألوباما

  إصابة العشرات باالختناق خالل قمع االحتالل المسيرات األسبوعية في الضفة الغربية
  نصف مليون مستوطن يصادرون األرض ويهجرون الفلسطينيين: "أوتشا"تقرير لـ

 عن"تتنازل"تركيا": يديعوت"
وعن طلب " إسرائيل "دعواها ضد

سفينة  "االعتذار عن مهاجمة
  "مرمرة
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            ٢ص                                     ٢٣٨٠:                العدد١٤/١/٢٠١٢السبت  :التاريخ

    :السلطة
  ٤   لن نتمم المصالحة ولن تُجرى االنتخابات يقول أنهلضميريا": لمركز الفلسطيني لإلعالما.٢
 ٤  د برلماني إلى سويسراحملة إعالمية صهيونية شرسة إلجهاض زيارة وف: المصريمشير .٣
 ٥   مجددا ضرورة وقف االستيطانيؤكدعريقات .٤
 ٦  شرطان للقاء نتنياهو واستئناف المفاوضات: عباس يحمل عبد اهللا الثاني رسالة ألوباما.٥
 ٦  اليوم في عمان ثالث إسرائيلياجتماع فلسطيني .٦
 ٧  منح مسؤولي السلطة تصاريح إسرائيلية لشهرين.٧
 ٧   الجاري مفترق طرق ٢٦يوم : أبو ردينة.٨
 ٧  الجولة الخارجية لم تكلف الحكومة في غزة أي أموال : مستشار هنية.٩
 ٧  عباس يعتزم دعوة لجنة المتابعة العربية لالجتماع مطلع الشهر المقبل ١٠

    
    :المقاومة

 ٨    حالة االنقسامبإنهاء يؤكد تمسك حركة فتح األحمد.١١
 ٨  لمحجوزة للسلطةسنسائل الجامعة العربية عن تسليم أموال غزة ا: البردويل.١٢
 ٩   من حماس وتستدعي آخريناثنينالسلطة تعتقل .١٣
    

    :اإلسرائيليالكيان 
 ٩  ٢٠٠٧ عام" حزب اهللا"الجيش اإلسرائيلي استعد لهجوم من سوريا و: آيزنكوت.١٤
 ٩   يؤمن بالتسوية ويماطل في المفاوضات لكسب الوقت لتوسيع االستيطاننتنياهو ال: هآرتس.١٥
١٠  في االنتخابات األميركية" إسرائيل"حزب الليكود يسعى إلنجاح مرشح متعصب لـ.١٦
١٠  األمان في مفاعل ديمونة متدن: خبراء غربيون.١٧
١٠  لتجنيد منظمة سنية ضد ايران" سي اي ايه"مالء الموساد انتحلوا هويات ال ع: يديعوت.١٨
١١   تمنح جنود الحرب األولى على لبنان أوسمة شرف"إسرائيل".١٩
١١  األسلحةخطط إسرائيلية مكثفة لشراء ": جينز ديفنس ويكلي"مجلة .٢٠
١٢  اليهود الشرقيون واإلثيوبيون يتحركون ضد مظاهر العنصرية في المجتمع اإلسرائيلي.٢١
    

    :األرض، الشعب
١٢  مؤشر على الحقيقة وليس الحقيقة ذاتها..استطالعات الرأي: هاني المصري.٢٢
١٣   للضفة الغربية٤٨ـ ألفاً من فلسطينيي ال٧٠يعني ترحيل قانون المواطنة اإلسرائيلي .٢٣
١٣  إصابة العشرات باالختناق خالل قمع االحتالل المسيرات األسبوعية في الضفة الغربية.٢٤
١٣  ءاتهم على الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربيةالمستوطنون يواصلون اعتدا.٢٥
١٤   لالشتباه في انضمامهما إلى حركة حماس٤٨ـاثنين من فلسطينيي اليعتقل االحتالل .٢٦
١٤  ربيةالضفة الغ جنود االحتالل يجبرون فلسطينيين على التعري عند أحد حواجز.٢٧
١٤  بقصف مدفعياالحتالل يصيب فلسطينيين في غزة .٢٨
١٤  نصف مليون مستوطن يصادرون األرض ويهجرون الفلسطينيين": أوتشا"تقرير لـ.٢٩



  

  

 
 

  

            ٣ص                                     ٢٣٨٠:                العدد١٤/١/٢٠١٢السبت  :التاريخ

   
   : لبنان
١٥  "إسرائيل" معاهدة السالم مع "اإلخوان"سليم الحص يستغرب احترام .٣٠
١٦   الفلسطينية-محاوالت لتفجير العالقة اللبنانية : بهية الحريري.٣١
١٦  األمم المتحدة تمتثل لألوامر األميركية واإلسرائيلية: مواقف تنتقد زيارة كي مون للبنان.٣٢
   

   :عربي، إسالمي
١٦  "سفينة مرمرة "وعن طلب االعتذار عن مهاجمة" إسرائيل" عن دعواها ضد"تتنازل"تركيا ": يديعوت".٣٣
١٦   لدفع عملية المصالحة على األرض الى فلسطين القاهرة تتجه إلرسال وفود:ياسر عثمان.٣٤
١٦  الفلسطينية تتجه لبناء مؤسسات الدولة السلطة: عة العربيةالجام.٣٥
١٧   فلسطينيين٦٠٣منح الجنسية المصرية لـ: وزير الداخلية المصري.٣٦
   

   :دولي
١٧ أوباما يحث نتنياهو على منع انهيار المفاوضات مع الفلسطينيين.٣٧
١٧ إن السالم واالستقرار في لبنان لهما انعكاساتهما على عملية السالم برمتها": الحياة"بان لـ.٣٨
١٨  بشأن المستوطنات" إسرائيل"بريطانيا تصعد الحرب الكالمية مع ": جويش كرونيكل".٣٩
١٨ عبئا" إسرائيل"معيين األميركيين يعتبرون من الطالب الجا % ٤٠.٣٣
١٩  مليون يورو لدعم إعادة بناء القطاع الخاص في غزة١,١االتحاد األوروبي يقدم .٤١
١٩  وفد أسقفي يدعو من القدس للعدالة من أجل السالم.٤٢
    

    :حوارات ومقاالت
١٩    صالح النعامي .. واستهداف العمق العربي"إسرائيل".٤٣
٢٢  نقوال ناصر.. "دعوا الرباعية تموت".٤٤
٢٥  طالل عوكل.. لقاءات استكشافية أم مفاوضات عبثية؟.٤٥
    

 ٢٧  :كاريكاتير
***  

  
  "سفينة مرمرة "وعن طلب االعتذار عن مهاجمة" إسرائيل" عن دعواها ضد"تتنازل"تركيا ": يديعوت" .١

اإلسرائيلية أمس، عن مصادر رفيعة " يديعوت أحرونوت«نقلت صحيفة :  أسعد تلحمي–الناصرة 
وز ضد جنود الكوماند" تركيا تنازلت عن دعواها« إن ،المستوى في وزارة الخارجية األميركية قولها

 التي كانت في طريقها ،التركية" مرمرة« سفينة ٢٠١٠عام ) مايو(اإلسرائيلي الذين اعترضوا نهاية أيار 
إلى قطاع غزة للتضامن مع أهله ضد الحصار اإلسرائيلي عليه، ما أدى إلى مقتل تسعة أتراك من ركاب 

راً لتركيا أو أن تلتزم دفع التركي تم من دون أن تقدم إسرائيل اعتذا" التنازل«وأضافت أن . السفينة
  .تعويضات مالية لذوي القتلى، كما اشترطت أنقرة للمصالحة مع الدولة العبرية
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وكتب المعلق العسكري في الصحيفة أليكس فيشمان، أن المدعي العام في تركيا أصدر تعليماته بتجميد 
للجنود بالسيطرة على اإلجراءات القانونية ضد جهات عسكرية وسياسية إسرائيلية أعطت أوامرها 

  .السفينة، وضد الجنود الذين قاموا بالتنفيذ
وربطت المصادر بين هذه التعليمات وبين الجهود التي تبذلها اإلدارة األميركية أخيراً لخفض حدة التوتر 

وأشار المعلق إلى أنه في موازاة هذه ". إنهاء العداء المتواصل«بين إسرائيل وتركيا، التي تتيح لهما 
  .جهود ينشط أيضاً الوسيط اإلسرائيلي المعين ديفيد ميدان في االتجاه ذاتهال

 تعكس حقيقة تعزيز ،ورأى المعلق أن الموافقة التركية على تجميد اإلجراءات القانونية ضد إسرائيل
العالقات بين تركيا والواليات المتحدة على خلفية مصالح إقليمية مشتركة لهما تجاه كل من سورية 

  . ران والعراقوإي
وتابع نقالً عن جهات أميركية، أنه في إطار خفض التوتر بين البلدين عملت الواليات المتحدة جاهدةً من 

  ".وهذا ما يحصل في الفترة األخيرة«أجل تخفيف حملة الهجوم التي يشنها القادة األتراك على إسرائيل، 
  ١٤/١/٢٠١٢الحياة، لندن، 

  
  الضميري يقول أنه لن نتمم المصالحة ولن تُجرى االنتخابات: "المركز الفلسطيني لإلعالم" .٢

إن  "،قال اللواء عدنان الضميري في تعميم على األجهزة األمنية التابعة للسلطة الفلسطينية: رام اهللا
، مشددا على "المصالحة الفلسطينية هي أداة للضغط على االحتالل، للحصول على مرادنا من المفاوضات

  ".ازلوا  لحركة حماس عن أي شيءلن يتن"أنهم 
إن الضميري المفوض السياسي ": المركز الفلسطيني لإلعالم"وأكدت مصادر خاصة ومطلعة لمراسل 

بأننا دخلنا : "العام لألجهزة األمنية قال في تعميم مقروء على جميع مراتب األجهزة األمنية في الضفة
 ولتحصيل مرادنا من المفاوضات، ولن نكمل المصالحة الفلسطينية للضغط على الجانب الصهيوني،

  ".مستحقاتها
وقال تعميم الضميري، في محاولة تطمينية لعناصر األجهزة األمنية من تغير زمام القيادة الفلسطينية 

بأنه لن تحدث انتخابات رئاسية وال تشريعية، وأنه لن يتم تفعيل ": "حماس"إلى " فتح"باالنتخابات من 
  ".المجلس التشريعي

أن الوضع المالي للسلطة مستقر ال خطر عليه وال على "وأضاف فيما فيما يتعلق بوضع السلطة المالي 
 . بحسب مزاعمه" استمرار رواتبكم

  ١٣/١/٢٠١٢المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  
  حملة إعالمية صهيونية شرسة إلجهاض زيارة وفد برلماني إلى سويسرا: المصريمشير  .٣

أمين سر كتلة التغيير واإلصالح في المجلس التشريعي -ير المصري كشف النائب مش: القاهرة
 لعرض قضية ، عن محاوالت صهيونية إلجهاض زيارة وفد برلماني فلسطيني إلى سويسرا-الفلسطيني

  .النواب المختطفين والمبعدين أمام البرلمان الدولي
لبرلمان الدولي في العاصمة  إن ا،"المركز الفلسطيني لإلعالم"وقال المصري في تصريحات خاصة لـ

 في إطار التواصل ،السويسرية جينف وجه الدعوة لوفد برلماني فلسطيني للقاء في مقر البرلمان بجينيف
 بشأن قضية النواب المختطفين ،المشترك بين المجلس التشريعي الفلسطيني وبين البرلمان األوروبي
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فلسطيني بصفته رئيسا للحملة الدولية لالفراج عن والمهددين باالبعاد، مشيرا إلى أنه يرأس الوفد ال
  .النواب المختطفين من قبل االحتالل الصهيوني

 بأن اللوبي الصهيوني في ،وأكد المصري أن الوفد البرلماني الفلسطيني فوجئ قبيل خروجه من غزة
بنشر صور سويسرا شن حملة إعالمية للحيلولة دون وصول الوفد إلى سويسرا، مشيرا إلى أنه قام 

هؤالء اإلرهابيون ال "أعضاء الوفد الفلسطيني في الصفحات األولى لكبرى الصحف السويسرية بعنوان 
  ".ينبغي لهم زيارة سويسرا

إن زيارتنا لسويسرا تأتي لتوضح من هو : "وعقب المصري على ما نشرته الصحف السويسرية بقوله
 وأن مرحلة التضليل الصهيوني للعالم يجب أن  وأن الحقائق يجب أن تكون جلية،،اإلرهابي الحقيقي

  ".تنتهي، وأن شن مثل تلك الحمالت اإلعالمية لن تثنينا عن الزيارة
وشدد على أن االحتالل الصهيوني يسعى بالتعاون مع قوى خارجية لفرض العزلة السياسية على ممثلي 

أن من قام باختياره الشعب الشعب الفلسطيني خاصة من حركة حماس، وأن هذه الزيارة تأتي لتؤكد 
يجب تمثيله دوليا أمام المحافل، ويجب وضع العالم في إطار تطورات القضية الفلسطينية؛ لمساندة 

  .الشعب الفلسطيني في مواجهة الغطرسة الصهيونية
  ١٣/١/٢٠١٢المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
   مجددا ضرورة وقف االستيطانيؤكدعريقات  .٤

ضو اللجنة المركزية لحركة فتح رئيس الوفد الفلسطيني لمفاوضات الوضع صائب عريقات ع. أكد د
 ان استئناف المفاوضات حول قضايا الوضع النهائي يتطلب وقف كافة النشاطات االستيطانية بما ،النهائي

جاءت أقوال عريقات اثناء لقائه نائب . ١٩٦٧يشمل القدس الشرقية، وقبول مبدأ الدولتين على حدود 
خارجية الفرنسي لشؤون الشرق األوسط وشمال إفريقيا باتريس باولي يرافقه القنصل الفرنسي وزير ال

 والقنصل األميركي العام دانيال روبنستين، وممثل هولندا لدى السلطة بريجيتا ،العام فردريك ديساجنيوس
 والتنمية ريتزاال، وممثل الدنمارك الرس ادم ريهوف، ومدير عام مؤسسة األمم المتحدة للتطوير

»U.N.D.P «فروديه مورينغ، وممثل اليابان هاشيموتو، وممثل ألمانيا غوتس ليننثال، كل على حدة.  
، أي قبل دخول ٤/٥/١٩٩٤وشدد عريقات على وجوب اإلفراج عن األسرى خاصة الذين اعتقلوا قبل 

 القادة مروان البرغوثي االتفاق االنتقالي حيز التنفيذ، واإلفراج عن النساء واألطفال والمرضى، وكذلك
  .وأحمد سعدات وفؤاد الشوبكي وغيرهم

 يوما الذي حدده بيان اللجنة الرباعية ٩٠وأعاد عريقات إلى األذهان بأن السقف الزمني لفترة الـ 
 الجاري، مضيفا أنه ال يرى إمكانية االستمرار ٢٦، سينتهي في ٢٣/٩/٢٠١١الدولية الصادر في تاريخ 

كشافية في األردن إذا ما أصرت الحكومة اإلسرائيلية على االستمرار في النشاطات في اللقاءات االست
  .١٩٦٧االستيطانية ورفض مبدأ الدولتين على حدود 

  ١٤/١/٢٠١٢الحياة الجديدة، رام اهللا، 
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  شرطان للقاء نتنياهو واستئناف المفاوضات: عباس يحمل عبد اهللا الثاني رسالة ألوباما .٥
حمل الملك األردني عبد اهللا الثاني رسالة من الرئيس الفلسطيني محمود عباس للرئيس ي ضياء الكحلوت

األميركي باراك أوباما تتعلق برؤيته الستئناف المفاوضات مع الجانب اإلسرائيلي، حسبما ذكر مسؤول 
  .فلسطيني بارز

ثاء الماضي خالل أن ملك األردن تسلم رسالة من عباس الثال» السفير«وكشف المسؤول الفلسطيني لـ
لقائهما في عمان سينقلها ألوباما خالل اجتماعهما المرتقب يوم الثالثاء المقبل في البيت األبيض في 

  .واشنطن
وأشار المسؤول الفلسطيني إلى أن عباس أبدى عدم معارضته للقاء رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين 

لتزام نتنياهو بإعالن علني يتضمن قبول مبدأ حل نتنياهو، موضحاً أن عباس يشترط لمثل هذا اللقاء ا
  .الدولتين، ووقف كل أعمال االستيطان في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وفق رسالته ألوباما

وأشار المسؤول الفلسطيني إلى أن الملك عبد اهللا أبلغ عباس نيته الطلب من أوباما تقديم إسرائيل خطوات 
  .راج عن معتقلين، وعدم عرقلة تحويل أموال الضرائب إلى السلطة الفلسطينيةلبناء الثقة، ومن بينها اإلف

وأكد المسؤول الفلسطيني وجود اتصاالت بين السلطة الفلسطينية وواشنطن، لكنها ليست بالحجم الذي 
كانت تجري فيه سابقاً، مشيراً إلى أن أكثر من تهديد أميركي وصل إلى السلطة في حال استمرار رهانها 

  .ى ملف االنضمام لألمم المتحدة والمنظمات الدوليةعل
وقال المسؤول إن رئيس دائرة المفاوضات السابق وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب 
عريقات التقى، مرتين في أقل من شهر، مستشار نتنياهو إسحق مولخو بوساطة أردنية في عمان، 

للجنة الرباعية، ويتوقع عقد لقاء آخر بينهما خالل األيام وبحضور مسؤولين في الحكومة األردنية وا
  .المقبلة

وتحدث المسؤول المقرب من عباس عن اتفاق فلسطيني إسرائيلي أردني على عدم إعالن أية نتائج 
  .للقاءات عريقات مولخو في الوقت الراهن، واالكتفاء بإطالع اإلدارة األميركية على فحوى ما يجري

لسطيني عن أن نتنياهو أبلغ أطرافاً دولية أن مولخو يمثل الرئيس اإلسرائيلي شمعون وكشف المسؤول الف
  .بيريز في لقاءاته مع عريقات، وال يمثل موقف أو وجهة نظر نتنياهو بالرغم من أنه مستشاره

  ١٤/١/٢٠١٢السفير، بيروت، 
  
   ثالث اليوم في عمانإسرائيلياجتماع فلسطيني  .٦

 أعلن مسؤول فلسطيني كبير ان اجتماعا فلسطينيا : وكاالت–عماد أبو سمبل  - أريحا -القدس المحتلة 
اسرائيليا سيعقد للمرة الثالثة في عمان اليوم لمواصلة الجوالت االستكشافية من أجل استئناف المفاوضات 

ان «وقال مسؤول فلسطيني مقرب من المفاوضات لوكالة فرانس برس . ٢٠١٠المجمدة منذ أيلول 
سيعقد في عمان برعاية اردنية بين الجانبين الفلسطيني واالسرائيلي بهدف مواصلة الجوالت االجتماع 

االستكشافية الستئناف المفاوضات الفلسطينية االسرائيلية المتوقفة بسبب رفض اسرائيل وقف 
  .»االستيطان

 تقدما بتقريب ان الجولتين السابقتين لم تحرزا«واضاف المسؤول الفلسطيني الذي فضل عدم ذكر اسمه 
ألننا نصر على وقف االستيطان وعلى مرجعية حدود (..) المواقف بين الجانبين وال تزال الهوة واسعة 
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 .» الستئناف المفاوضات وان يقدم الجانب االسرائيلي تصوره حول قضيتي األمن والحدود١٩٦٧عام 
  .»وقف االستيطانلكن الوفد االسرائيلي لم يقدم رؤيته حتى اآلن ولم يبلغنا ب«واضاف 

  ١٤/١/٢٠١٢الحياة الجديدة، رام اهللا، 
  
  منح مسؤولي السلطة تصاريح إسرائيلية لشهرين .٧

أصدرت سلطات االحتالل اإلسرائيلي، تصاريح خاصة لرؤساء أجهزة األمن الفلسطينية وكافة المسؤولين 
  .وزتهمالموجودة بح" VIP"في سلطة رام اهللا، وذلك بدال من تمديد مفعول بطاقات الـ

، فإن هذه التصاريح سارية ٢٠١٢-١-١٣ووفق اإلذاعة اإلسرائيلية العامة التي نشرت الخبر، الجمعة 
وكتب في  . أشهر٦التي كانت سارية المفعول لمدة " VIP"المفعول لمدة شهرين فقط خالفا لبطاقات الـ

  .التصاريح إنها مؤقتة بسبب القيود األمنية المفروضة على أصحابها
  ١٣/١/٢٠١٢لسطين أون الين، موقع ف

  
   الجاري مفترق طرق ٢٦يوم : أبو ردينة .٨

تاريخ السادس "على أن " األيام"شدد نبيل أبو ردينة، الناطق باسم الرئاسة، لـ :عبد الرؤوف ارناؤوط
والعشرين من الشهر الجاري ما زال مفترق طرق، فإما أن يحصل تقدم في اللقاءات االستكشافية وإال 

مطلوب من الواليات المتحدة األميركية بذل كل جهد مع الحكومة "وأضاف "  اتخاذ قراراتسنكون أمام
  ".١٩٦٧االسرائيلية حتى تقدم شيئاً، وأن توقف االستيطان، وتقبل بحل الدولتين على أساس حدود 

ية، وأشار أبو ردينة إلى أن تاريخ السادس والعشرين من الشهر الجاري جاء أساساً من اللجنة الرباع
  . أشهر لتحقيق تقدم٣التي حددت في بيانها، الصادر في الثالث والعشرين من أيلول الماضي، فترة 

  ١٤/١/٢٠١٢األيام، رام اهللا، 
  
  الجولة الخارجية لم تكلف الحكومة في غزة أي أموال : مستشار هنية .٩

في قطاع غزة، ” حماس“أكد مسؤول بارز في الحكومة الفلسطينية التي تديرها حركة  : رائد الفي-غزة 
  .أمس، أن الجولة الخارجية لرئيس الحكومة إسماعيل هنية لم تكلف خزينتها أي مصاريف 

مصاريف “وقال المستشار السياسي لهنية، يوسف رزقة، إن هنية وأعضاء الوفد لم ينفقوا سوى 
  .خالل الجولة التي شملت مصر والسودان وتركيا وتونس ” شخصية

اتهمت هنية بإهدار المال العام باستئجارة طائرة ” فتح“نية محسوبة على حركة وكانت مواقع الكترو
  . ألف دوالر، للسفر من القاهرة للخرطوم٥٠خاصة بتكلفة 

  ١٤/١/٢٠١٢الخليج، الشارقة، 
  
  عباس يعتزم دعوة لجنة المتابعة العربية لالجتماع مطلع الشهر المقبل  .١٠

 أن الرئيس الفلسطيني ابلغ اعضاء ،ية رسمية الجمعةاكدت مصادر فلسطين:  وليد عوض-رام اهللا 
المجلس االستشاري لحركة فتح في اجتماعهم الليلة قبل الماضية، بانه سيتوجه للجنة المتابعة العربية لعقد 
اجتماع لها لبحث الخطوة الفلسطينية القادمة، اذا ما فشلت لقاءات عمان االستكشافية الجارية بين كبير 
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لسطينيين الدكتور صائب عريقات ومستشار رئيس الوزراء اإلسرائيلي المحامي تسحاق المفاوضين الف
  .مولخو بحضور الرباعية والرعاية االردنية

ان يتم عقد اجتماع للجنة المتابعة العربية نهاية الشهر الجاري او ' القدس العربي'ورجحت المصادر لـ
شل الرباعية الدولية في استئناف المفاوضات، بسبب  لبحث التحرك الفلسطيني بشأن ف،مطلع الشهر القادم

  .اصرار اسرائيل على مواصلة االستيطان ورفضها اجراء مفاوضات جادة بشأن ملفي الحدود واالمن
  ١٤/١/٢٠١٢القدس العربي، لندن، 

  
  االحمد يؤكد تمسك حركة فتح بإنهاء حالة االنقسام .١١

لمركزية لحركة فتح عزام األحمد تمسك حركته بإنهاء أكد عضو اللجنة ا : عبدالرؤوف أرناؤوط-رام اهللا
رغم "وقال . حالة االنقسام، وعزمها قطع الطريق على الذين يسعون إلى تخريب المصالحة الوطنية

االعتداءات المفتعلة من قبل أجهزة حماس بحق كوادر وعناصر فتح، إال أننا تعاملنا معها بهدوء وصممنا 
خلفها لقطع الطريق على محاوالت لتخريب مسيرة المصالحة، ونحن على تجاوزها وعدم االنجرار 

وأضاف أن هناك الكثير من القضايا التي تم حلها ومنها موضوع ". ماضون في هذا المسلك حتى النهاية
  .الجوازات

  ١٤/١/٢٠١٢،الوطن اون الين، السعودية
  
  للسلطةسنسائل الجامعة العربية عن تسليم أموال غزة المحجوزة : البردويل .١٢

صالح البردويل أن المبالغ المالية التي احتجزتها " حماس"أكد القيادي في حركة المقاومة اإلسالمية  :غزة
وأودعتها في حسابات بنكية بأسماء أشخاص، والتي سلمتها جامعة الدول " حماس"مصر من قيادات في 

سجيل األموال بأسمائهم، وأنهم حق لقطاع غزة ولألشخاص الذين تم ت"العربية للسلطة الفلسطينية، هي 
  ".يسعون السترجاعها وفق القوانين التي تكفل لهم ذلك

أن األموال التي تم احتجازها في مصر، والتي " قدس برس"وأوضح البردويل في تصريحات خاصة لـ 
كانت موجهة إلعادة إعمار غزة وال يجوز التصرف فيها تحت أي ذريعة إال "أودعت بأسماء محددة، 

لقد فوجئنا بنبأ تسليم األموال التي احتجزتها السلطات المصرية قبل الثورة وأودعتها : "، وقال"وافقبالت
قبل أن تسلمها لجامعة الدول العربية، التي أبلغ أمينها العام " حماس"البنوك المصرية بأسماء من قيادات 

حتى من الناحية الشرعية نبيل العربي أنه تم تسليمها للسلطة، وهو عمل غير قانوني، وال يجوز 
  ".التصرف فيها تحت أي ذريعة

نحن نعتقد أن األموال : "متابعة األمر مع جامعة الدول العربية، وقال" حماس"وأكد البردويل اعتزام 
هي حقوق محفوظة " حماس"احتجازها من السلطات المصرية وتسجيلها بأسماء قيادات من  تم التي

ا تسليم أموال مسجلة بأسماء أشخاص محددين لجهات أخرى، وبالتالي نحن بالقانون، ألنه ال يجوز قانوني
سنسائل جامعة الدول العربية عن األمر والجهة التي قامت بتسليم األموال، وسنطالبهم بإعادتها إلى 

  .، على حد تعبيره"أصحابها، وإال فالقضاء بيننا
  ١٣/١/٢٠١٢قدس برس، 
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  ي آخرين من حماس وتستدعاثنينالسلطة تعتقل  .١٣
، األجهزة األمنية التابعة للسلطة ٢٠١٢-١-١٣اتهمت حركة المقاومة اإلسالمية حماس، الجمعة 

بمواصلة االعتقاالت في صفوف المواطنين، بعد اعتقال اثنين من أنصارها في نابلس، واستدعاء آخرين 
  .من طلبة جامعة بيرزيت في رام اهللا

نسخة عنه، أن جهاز األمن الوقائي في محافظة " نفلسطي"وذكرت حماس في بيان مكتوب وصلت لـ
نابلس اعتقل هزاع العموري بعد مداهمة بلدة عورتا جنوب شرق المدينة، وهو معتقل سابق عدة مرات 

وأضاف البيان أن األجهزة األمنية اعتقلت الطالب في جامعة النجاح أسامة يامين من  .لدى أجهزة السلطة
  .لةقرية تل بعد استدعائه للمقاب

  ١٣/١/٢٠١٢فلسطين أون الين، 
  
   ٢٠٠٧   عام"حزب اهللا"الجيش اإلسرائيلي استعد لهجوم من سوريا و: آيزنكوت .١٤

 ، خالل شهادته أمام محكمة    ،كشف القائد السابق للجبهة الشمالية للجيش اإلسرائيلي اللواء غادي آيزنكوت         
  ".حزب اهللا"ن جانب سوريا و لهجوم م٢٠٠٧عن أن الجيش اإلسرائيلي استعد في نهاية العام 

 أنه على الرغم من أن آيزنكوت لم يشر إلى أسباب التوتر بـين              ،االسرائيلية" معاريف"وذكرت صحيفة   
 إال أنه يرجح أن خلفية ذلك كان مهاجمة الطيران الحربي اإلسـرائيلي لموقـع ديـر الـزور                   ،الجانبين

  .٢٠٠٧ميره في شهر أيلول من العام السوري، الذي تقول إسرائيل إنه كان منشأة نووية، وتد
 إن الجيش اإلسرائيلي رفع حالة االستنفار في صفوف قواته بـشكل            ،ونقلت الصحيفة عن آيزنكوت قوله    

  .كبير جداً وأجرى تدريبات لقواته على سيناريو حربي
 كبيـر   احتمال اندالع حرب مع سوريا قائم، وال أقول إن هذا احتمال          " إن   ،وقال آيزنكوت خالل شهادته   

  ".جداً، لكن تقويماتنا وهذا تقديري أيضا، هي أننا قد نتدحرج إلى حرب في الجبهة السورية واللبنانية
قمنا بتغيير سلم األولويات وخطط التدريبات العسكرية المكثفة التـي           "٢٠٠٧وأضاف إنه في نهاية العام      

 ،"الحتياط في الجبهـة الـسورية     تجاوزت المستوى المخطط له، وكان التشديد بالنسبة لي على وحدات ا          
كانـت هنـاك    " وأنه   ٢٠٠٦ و ٢٠٠٠مشيراً إلى أن الجيش اإلسرائيلي قلل من التدريبات خالل العامين           

  ".حاجة لسد الفجوات
 ١٤/١/٢٠١٢، السفير، بيروت

  
  نتياهو ال يؤمن بالتسوية ويماطل في المفاوضات لكسب الوقت لتوسيع االستيطان: هآرتس .١٥

ي نظير م  - تل أبيب   خـالل الموقف الفلسطيني في الخـالف الـذي حـصل          " هآرتس"أيدت صحيفة   : جل
، وكتبـت   مسؤولين فلسطينين وإسرائيليين مؤخراً في العاصمة األردنية عمـان        اللقاءات التي عقدت بين     

هذه ليست المرة التي يماطل فيها نتنياهو ولن تكون األخيرة، عنـد البحـث فـي                "افتتاحية قالت فيها إن     
وذكرت بأن نتنياهو أفشل المفاوضات التي أدارهـا وأشـرف عليهـا            ".  التي تشكل لب الصراع    القضايا

 أيضا بالطريقة نفسها،    ٢٠١٠) أيار(جورج ميتشل، مبعوث الرئيس أوباما إلى الشرق األوسط، في مايو           
ها مـع   بعد أن تباحثوا في   (حيث امتنع عن إعطاء رد على المقترحات األمنية التي عرضها الفلسطينيون            

وأفشل نتنياهو المفاوضات عندما رفض طلب الرباعية الموافقة على أن تكون مرجعيتهـا             ). األميركيين
وأضافت الصحيفة أن نتنياهو ال يطلب مهلة إضافية من أجل التقـدم            . ١٩٦٧) حزيران( يونيو   ٤حدود  
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ـ              فهـو ال يـؤمن     . ةبمقترحات جديدة حول حجم انسحابه من الضفة الغربية، أو حول الترتيبـات األمني
ويماطل في المفاوضات ويستغل الوقت لتوسيع البناء       . بالتسوية، ولن يغير رأيه خالل ستة أسابيع المقبلة       

االستيطاني في الضفة والقدس بطريقة غير مسؤولة، يتجاهل فيها المتغيرات اإلقليمية ويزيد من عزلـة               
  .إسرائيل ويلحق أضرارا بمصالحها القومية

  ١٤/١/٢٠١٢، لندنالشرق األوسط، 
  
  في االنتخابات األميركية" إسرائيل" مرشح متعصب لـالليكود يسعى إلنجاح حزب .١٦

قالت مصادر حزبية إسرائيلية أمس الجمعة، إن حزب الليكود الحـاكم فـي   :  برهوم جرايسي  - الناصرة
 األميركـي   العالمية، يسعيان إلى إنقاذ المرشح في الحـزب الجمهـوري         " الليكود"إسرائيل، ومعه حركة    

لمنصب مرشح الحزب في االنتخابات الرئاسية األميركية نيوت غينغريتش، الذي يتلقـى الهزيمـة تلـو                
األخرى في انتخابات الحزب، سعيا لفوزه، بسبب مواقفه المتشددة ضد الشعب الفلسطيني، وتبينه المطلق              

  .إلسرائيل والحركة الصهيونية
العالميـة عـضو الكنيـست      " الليكود"عة، إن رئيس حركة      أمس الجم  ،"يديعوت أحرنوت "وقالت صحيفة   

اليميني المتشدد داني دنون، أعد زيارة خاطفة لغينغريتش إلى إسرائيل في األيام المقبلـة، قبـل إجـراء                  
االنتخابات في والية كاليفورنيا، التي فيها جمهور كبير من األميركان اليهود، وهذا مـن أجـل تـشجيع                  

  .على التصويت لغينغريتش) المسيحيين المتصهينين" (فنغاليةاال"اليهود وأنصار حركة 
وستكون الزيارة مرتبطة بنتائج التصويت في والية كاروالينا الجنوبية، ففي حال تلقى غينغريتش هزيمة              
أخرى، تنضم إلى الهزائم السابقة، فإنه سيعلن انسحابه من المنافسة، حتى قبل االنتخابات في كاليفورنيا،               

  .يلغي الزيارة إلى إسرائيلوحينها س
  ١٤/١/٢٠١٢، الغد، عمان

  
  األمان في مفاعل ديمونة متدن:  غربيونخبراء .١٧

 دولة تملك مواد نووية، أن      ٣٢ بين مسح دولي أجراه خبراء غربيون شمل         : برهوم جرايسي   - الناصرة
 إسـرائيل فـي     مستوى األمان في مفاعل ديمونة النووي اإلسرائيلي، في مستوى متدن جدا، وقد حلـت             

   %.٥٦ دولة تملك مواد نووية، وأن عالمة األمان فيها لم تتعد ٣٢ من اصل ٢٥المرتبة 
اإلسرائيلية التي نشرت التقرير، إن إسرائيل موجودة في أسفل جـدول األمـان             " هآرتس"وقالت صحيفة   

 دولة  ٣٢نه من أصل    العالمي للدول النووية، هذا ما يتبين من نتائج مشتركة لبحث أميركي وبريطاني، وأ            
ـ          ، غير بعيد عن إيران، مع عالمة تقدير        ٢٥في حوزتها مواد نووية، جاء تصنيف إسرائيل في المرتبة ال

  . أي بالكاد مرض١٠٠ٍ من اصل ٥٦عامة اجمالية بمستوى 
  ١٤/١/٢٠١٢، الغد، عمان

 
   ايرانلتجنيد منظمة سنية ضد" سي اي ايه"عمالء الموساد انتحلوا هويات ال : يديعوت .١٨

 ان  ،الصادرة في واشنطن  " فورن بوليسي "نقلت صحيفة يديعوت احرونوت االسرائيلية استنادا الى مجلة         
 C.I.Aعمالء الموساد االسرائيلي انتحلوا شخصية عمالء لوكالة االستخبارات المركزية االميركية الــ             

  .اقليم بلوشستان االيرانيبهدف تجنيد اعضاء في منظمة جند اهللا الباكستانية السنية العاملة في 
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وقالت المجلة في مقالة كتبها مارك فري، ان العمالء االسرائيليين استخدموا جوازات سفر امريكية خالل               
 أي فـي نهايـة عهـد الـرئيس          ٢٠٠٨ و ٢٠٠٧هذه النشاطات التي جرى معظمها في لندن في عامي          

  .ا عندما تم ابالغه بذلكواضافت ان الرئيس بوش استشاط غضب .االمريكي السابق جورج بوش
  ١٤/١/٢٠١٢، ٤٨موقع عرب

  
   تمنح جنود الحرب األولى على لبنان أوسمة شرف"إسرائيل" .١٩

اليوم الجمعة، إن وزير الدفاع االسرائيلي إيهود باراك، قرر األسبوع          " يديعوت أحرونوت "وقالت صحيفة   
نان األولى التي شنتها إسـرائيل      الماضي منح وسام حرب لبنان األولى للجنود الذين شاركوا في حرب لب           

مايو العام   / واحتلت خاللها جنوب لبنان، حتى انسحابها منه في أيار         ١٩٨٢يونيو من العام     /في حزيران 
 الذين خدموا أكثر من شهر في تلك الفترة، على غرار األوسمة            جنود الجيش  وهذه الوسمة تشمل  . ٢٠٠٠

  .ا في حروب أخرى خاضتها إسرائيلاألخرى التي منحها الجيش لجنوده الذين شاركو
يونيـو العـام     /وسيتم منح وسام حرب لبنان األولى للجنود الذين خدموا في جنوب لبنان منذ حزيـران              

  .٢٠٠٠مايو العام  /، وهو الموعد الرسمي الذي أعلنته إسرائيل لنهاية الحرب، وحتى أيار١٩٨٥
  ١٣/١/٢٠١٢، ٤٨موقع عرب

  
  ط إسرائيلية مكثفة لشراء األسلحةخط": جينز ديفنس ويكلي "مجلة .٢٠

العسكرية المتخصصة، أن الغموض حيال المستقبل في إسرائيل قـاد          " جينز ديفنس ويكلي  "ذكرت مجلة   
 بهدف تعزيز قوة تـل  ،حكومة رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى تطوير آليات حربية وأمنية       

في مقدمة هذه األليات خطط مكثفة لشراء األسلحة والمعدات         و. أبيب على خلفية تحالفاتها اإلقليمية الهشة     
وقعت إسرائيل ميثاقا حربيا جديداً مع اليونان، التي تحاول إسرائيل ترسيخ روابطها معهـا               كما   .الحربية

   .بدال من تركيا
ـ              ى والتوتر المستمر بين نتنياهو والرئيس األميركي باراك أوباما حول محاولة الفلسطينيين الحصول عل

اعتراف األمم المتحدة بدولة فلسطينية، لم يقطع العالقات العسكرية واالستخبارية الحساسة بين البلـدين،              
بل على العكس، تحسنت هذه الروابط مع وجود خطط لجوالت من المناورات المشتركة الجديدة في عام                

٢٠١٢.  
كديس قذائف وصواريخ بعيـدة     وتستمر إسرائيل في الزعم بأن حماس وحزب اهللا، يجريان سباق تسلح لت           

المدى، على الرغم من اتصاف السنة الماضية بالهدوء النسبي، وتقول إن بعض هذه األسلحة يشكل جزءا                
  .من ترسانة الرئيس الليبي السابق معمر القذافي

وتعتمد مشاريع المشتريات الخاصة بإسرائيل على مخصصات الموازنة التي تشهد صعوبات فـي ظـل               
صادية العالمية، ولكن الجيش اإلسرائيلي يقوم بتشكيل كتبية جديدة سـتعمل علـى تـشغيل               األزمة االقت 

ويخطط لنشر بطاريات صواريخ إضـافية      " ديفيد سلينغ "منظومة الصواريخ المتوسطة المدى من طراز       
بعيدة " ٣آرو  "، كما تمضي إسرائيل قدماً في تطوير منظومة         "أيرون دوم "لمنظومة الصواريخ من طراز     

  .لمدى من برنامج صواريخها متعدد الطبقاتا
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 والبالغـة   ٢٠١١ويتوقع سحب أصول نقدية من إيرادات صادرات األسلحة التي حققتها إسرائيل في عام              
 . مليارات دوالر، لإلنفاق على مشترياتها٧

  ١٤/١/٢٠١٢، البيان، دبي
  
  مع اإلسرائيلي الشرقيون واإلثيوبيون يتحركون ضد مظاهر العنصرية في المجتاليهود .٢١

 اليهود الشرقيين في إسرائيل ضد العنصرية الممارسة ضدهم، وذلك في وقـت             تعالت اصوات : تل أبيب 
. ، بسبب تفاقم العنصرية ضـدهم     )القادمين من إثيوبيا  (تستعر فيه حملة احتجاج في أوساط اليهود الفالشا         

 شركة استثمارات ألنه هـاجم      وكان غضب اليهود الشرقيين قد انفجر في أعقاب طرد مسؤول كبير في           
والمسؤول هو شلومو معوز، وهو يهودي مـن أصـل          . التمييز العنصري الذي يتعرض له في إسرائيل      

.. وجاءت تصريحاته هذه في محاضرة ألقاها في كلية تعليمية في الجنوب، يوم األربعاء الماضي             . عراقي
رنة مع السنوات األولى للدولة، ولكنه لم يصل        التعامل مع اليهود الشرقيين تحسن كثيرا بالمقا      "قال إن   إذ  

اليهـود مـن    (والنخبة األشكنازية   . وإن التمييز ضد اليهود الشرقيين ما زال قائما       .. بعد إلى حد المساواة   
  ".ما زالت مسيطرة على المجتمع اإلسرائيلي ومفاتيحه القيادية) أصل غربي

وقال . لميح إلى نظام األبرتهايد في جنوب أفريقيا      ، في ت  "البيض"وأطلق معوز على اليهود األشكناز لقب       
وقال تشارلي بيطون، عضو الكنيست األسـبق       . يمارسون عنصريتهم اليوم بوقاحة مذهلة    ) البيض(إنهم  

، التي قادت نضال اليهود الشرقيين ضد التمييز في سبعينات القـرن            "الفهود السود "وأحد مؤسسي حركة    
اإلسرائيليون بالصدمة كلما قام أحد بوضعهم أمام المرآة ليروا فيهـا           الماضي، إنه يستغرب لماذا يصاب      

إن العنصرية متجذرة داخل المجتمع اإلسرائيلي وتحتاج إلى عـالج جـذري            : "وأضاف. وجههم القبيح 
  ". ولكن الجميع يتهرب من هذا العالج

  ١٤/١/٢٠١٢، الشرق األوسط، لندن
  

  الحقيقة وليس الحقيقة ذاتهامؤشر على  ..استطالعات الرأي: هاني المصري .٢٢
ستراتيجية وصف مدير عام المركز الفلسطيني ألبحاث السياسات والدراسات اال: أحمد المصري - غزة

مؤشر "في الضفة الغربية هاني المصري، استطالعات الرأي األخيرة المتعلقة بالشأن الفلسطيني بأنها 
وشدد . البعض من اإلفصاح عن رأيه وتوجهاته، مرجعا ذلك لخشية "على الحقيقة، وليس الحقيقة كلها

، "فتح"على " حماس"المشيرة لتقدم األخير للمركز  ما بين نتائج االستطالع على أن هناك انسجاماً
ومجريات الوقائع الحسية على األرض، بسبب تراجع برنامج عملية التسوية والمفاوضات، ونجاح 

وذكر المصري أن من أهم الخطوات التي . سرىالبرنامج اآلخر في فرض معادلة إطالق سراح األ
، "الفاشلة"ستراتيجية جديدة بديلة عن االستراتيجيات اتكسب ثقة الجمهور في الضفة والقطاع هي بلورة 

متاهة اللجان، والحوار العقيم وتأجيله "وإنهاء حالة االنقسام السياسي، وبناء الوحدة الوطنية البعيدة عن 
إلى أن مكافحة الفساد في الحكومة وتحسين حياة المواطنين، وتشجيع العلم ونبه ". شهرا بعد شهر

والزراعة، والتقشف، واالعتماد على النفس، والصحة والضمانات االجتماعية لألفراد وعلى وجه 
توقع قد و. الخصوص لغير الموظفين، عوامل إضافية من شأنها أن تزيد من خطوات كسب الثقة والتأييد

ن هناك انخفاض في عدد المواطنين المؤيدين ضمن االنتخابات القادمة لكل من حركة المصري أن يكو
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، في حال التأخر في إبرام المصالحة، وإنهاء االنقسام، وعدم تحسين األمن الداخلي، "حماس"و" فتح"
  .ستيطانإلوتأكيد حقوق اإلنسان، والتفرغ للقضايا الوطنية كقضية تهويد القدس، وا

  ١٤/٠١/٢٠١٢، ن الينموقع فلسطين أو
  
   للضفة الغربية٤٨ ألفاً من فلسطينيي الـ٧٠قانون المواطنة اإلسرائيلي يعني ترحيل  .٢٣

  االسرائيليةمحكمة العلياالكشفت معطيات رسمية، أمس، أن مصادقة : ، وكاالت"الخليج" –القدس المحتلة 
 للضفة الغربية ٤٨ـن فلسطينيي ال ألفاً م٧٠ يعني ترحيل ،"منع لم شمل العائالت"على ما يعرف بقانون 

وكشفت وزارة الداخلية اإلسرائيلية . "قانوني"وهذا ما يعتبره الفلسطينيون مشروع تهجير جديد بلباس 
 قدموا طلبات رسمية لمنح زوجاتهم وأوالدهم من األراضي ٤٨ـ آالف من فلسطينيي ال١٠أمس أن 

 أن مشيرة إلى. "قانون المواطنة" عقب تشريع ٢٠٠٣ الجنسية، وتم تجميد طلباتهم في ٦٧المحتلة عام 
من جهتها، أكدت المحامية .  ألفاً من األزواج واألوالد٧٠مجمل المتقدمين بطلبات الجنسية يبلغ اليوم 

 ٤٨ـأن القانون عنصري ويهدف للحد من نسبة فلسطينيي ال، سوسن زهر من مركز عدالة القضائي
وشددت على أن القانون غير . ، نافية ذرائع األمن المزعومة"لإسرائي"ممن يعيشون داخل % ١٧البالغة 

دستوري لتناقضه الصارخ مع قانون المساواة وأن المحكمة التي صادقت عليه تأثرت بتدخالت الحكومة 
  ."إسرائيل"وبأجواء العنصرية التي تغمر 

  ١٤/٠١/٢٠١٢، الخليج، الشارقة
  
  المسيرات األسبوعية في الضفة الغربيةإصابة العشرات باالختناق خالل قمع االحتالل  .٢٤

أصيب، أمس، العشرات من المواطنين والمتضامنين األجانب باالختناق ": وفا"، "األيام"كتب مندوبو
والتقيؤ الشديدين إثر استنشاقهم غازاً مسيالً للدموع ورشهم بالمياه العادمة الممزوجة بالمواد الكيماوية، 

 في مناطق عدة ت األسبوعية المناوئة لالستيطان وجدار الضم والتوسعخالل قمع قوات االحتالل للمسيرا
  .في الضفة الغربية

  ١٤/٠١/٢٠١٢، األيام، رام اهللا
  
  المستوطنون يواصلون اعتداءاتهم على الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية  .٢٥

 ني مستوط أن،القدس المحتلة مراسلها من جمال جمال عن ١٤/٠١/٢٠١٢،  الدستور، عماننشرت
 وا، المقامة على أراضي قرى، ياسوف، ومردة، وجماعين، في محافظة سلفيت، أتلف"تفوح"مستوطنة 

 .، الواقعة شمال غرب ياسوف"المفقعة"حوالي مائة شجرة زيتون معمرة في المنطقة المعروفة باسم 
 على قرى وبلدات وأفادت مصادر محلية أن اعتداء المستوطنين جاء في سياق الحملة االستيطانية

محافظة سلفيت بهدف مصادرة وتجريف مساحات واسعة من األراضي وضمها للمستوطنات، ولحرمان 
من جهة ثانية، داهمت قوات االحتالل قرية النبي . المزارعين من مصدر رزقهم وفك ارتباطهم باألرض

سع تخللها االستيالء على صالح شمال غرب رام اهللا، ونفذت عمليات اقتحام وتفتيش عنيفة على نطاق وا
 مستوطن ٣٠٠ اقتحم قرابة كما. أسطح عدد من المنازل واعتقال عدد غير معروف من المواطنين

بحماية من جيش االحتالل فجر امس الجزء الخاضع لسيطرة السلطة الفلسطينية بمدينة الخليل وأدوا 
  .طقوسا تلمودية
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النائب ،  أن رام اهللامراسلها من  الشايب يوسف، نقالً عن ١٤/٠١/٢٠١٢، الغد، عمانوأضافت 
ما يقوم به المستوطنون من اعتبر مصطفى البرغوثي، أمين عام حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية 

هو دليل آخر على خطورة ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من  عربدة ضد ابناء الشعب الفلسطيني،
  .لتي تطلق ايادي المستوطنين في ارجاء االراضيمخططات عدوان تتم تحت حماية حكومة نتنياهو ا

  
   لالشتباه في انضمامهما إلى حركة حماس٤٨ـاالحتالل يعتقل اثنين من فلسطينيي ال .٢٦

، اعتقال الشهر "الشين بيت"أن الشرطة و االسرائيلي، صرحت متحدثة باسم شرطة االحتالل: وكاالت
انا القريبة من الناصرة، بشبهة انضمامهما إلى الماضي محمد وأمير اسعد وهما شقيقان من بلدة كفر ق

  .حماسحركة 
  ١٤/٠١/٢٠١٢، الخليج، الشارقة

  
  الضفة الغربية جنود االحتالل يجبرون فلسطينيين على التعري عند أحد حواجز .٢٧

 ذكرت مصادر أمنية فلسطينية أن قوات االحتالل نصبت حاجزاً عسكرياً على المدخل الشرقي :وكاالت
 وشرع الجنود بتوقيف المركبات وتفتيشها والتدقيق في .حافظة جنين شمال الضفة الغربيةبم لبلدة يعبد

  . هويات ركابها واستجوابهم وإرغامهم على خلع مالبسهم واحتجازهم لفترات متفاوتة
  ١٤/٠١/٢٠١٢، الخليج، الشارقة

  
  االحتالل يصيب فلسطينيين في غزة بقصف مدفعي .٢٨

الجمعة،  /ة فلسطينية أن فلسطينيين اثنين أصيبا بجروح، ليل الخميسأعلنت مصادر طبي :وكاالت -غزة 
وقال سكان وشهود أنه عقب القصف . إثر قصف مدفعي إسرائيلي في المحافظة الوسطى في قطاع غزة

المدفعي حلقت طائرات حربية إسرائيلية في أجواء المنطقة بشكل مكثف وعلى ارتفاعات منخفضة من 
  .دون أن تطلق نيرانها

  ١٤/٠١/٢٠١٢، الخليج، الشارقة
  
  نصف مليون مستوطن يصادرون األرض ويهجرون الفلسطينيين ": أوتشا"تقرير لـ .٢٩

 إن االحتالل ،"أوتشا"مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية التابع لألمم المتحدة لقال تقرير : الضفة الغربية
 سكنية في الضفة الغربية، بما  مستوطنة سكنية وغير١٥٠ ما يقرب من ١٩٦٧ أنشأ منذ عام سرائيلياال

في حين  بؤرة استيطانية أقامها المستوطنون بدون تصاريح رسمية، ١٠٠فيها القدس الشرقية، إلى جانب 
 ٥٠٠وذكر التقرير أنـه يوجد ما يزيد عن .  نسمة٥٠٠،٠٠٠حوالي ب مجمل عدد المستوطنين درق

دية تعيق تنقل الفلسطينيين داخل الضفة حاجز داخلي، ومتاريس طرق وغيرها من معيقات الحركة الما
كان السبب الرئيسي ستوطنات وبين أن موقع الم. الغربية، بما في ذلك وصول األطفال إلى المدارس

 بالمائة ٨٠ وعند اكتمال الجدار سيعيش ما يقرب من ،وراء انحراف مسار الجدار عن الخط األخضر
 أنه بالرغم من أن مناطق المستوطنات التقرير وأكـد.  الجانب الغربي من الجدارستوطنينمن الم

غربية، إال أنه يحظر المسيجة أو التي تجوبها الدوريات العسكرية تبلغ ثالثة بالمائة من مساحة الضفة ال
 بالمائة من أراضي الضفة الغربية نظرا لتخصيصها لمجالس المستوطنات ٤٣على الفلسطينيين استخدام 
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 االحتاللوأشار التقرير إلى أنه فعليا، خصصت جميع األراضي التي يعتبرها . المحلية والقطرية
توطنات بدل تخصيصها لمنفعة السكان  بالمائة من أراضي الضفة الغربية للمس٢٧وهي " أراضي دولة“

المحليين، مؤكدا على إن ما يقرب من ثُلث األراضي الواقعة على حدود المستوطنات الخارجية يملكها 
وأوضح التقرير أن ما .  االسرائيليةالفلسطينيون ملكية خاصةّ، وفق سجالت تسجيل األراضي الرسمية

 بحجة عدم حصولها على ٢٠١١التي هدمت خالل عام  بالمائة من المباني الفلسطينية ٦٠يزيد عن 
 استشهد خمسة ٢٠١١وذكر أنه خالل عام . ستوطناتتراخيص للبناء كانت تقع في مناطق مخصصة للم

 فلسطيني خمسهم أطفال تقريبا على يد ١٠٠٠فلسطينيين من بينهم طفالن، وأصيب ما يزيد عن 
ادث متصلة بالمستوطنات بصورة مباشرة أو غير مباشرة في حواالسرائيلية المستوطنين أو قوات األمن 
وقال بهذا الشأن إن الشكاوى المتصلة بعنف المستوطنين التي قدمها . بما في ذلك المظاهرات

ُأغلق ما يزيد عن ) ٢٠١٠-٢٠٠٥(  خالل السنوات الست األخيرةسرائيليةالفلسطينيون إلى الشرطة اال
وأشار إلى أن مصادرة األراضي من أجل بناء المستوطنات . حة اتهام بالمائة منها بدون تقديم أي الئ٩٠

وتوسيعها المستقبلي أدت إلى انكماش الحيز المتاح للفلسطينيين من أجل كسب رزقهم وتطوير مساكن 
كما وأدت خطط توسيع المستوطنات إلى موجات هدم واسعة . مالئمة وبنى تحتية وخدمات أساسية

وأكـد على إن اإلخفاق في احترام القانون الدولي، إلى . جير األشخاص بالقوةلمنازل الفلسطينيين وته
جانب اإلخفاق في فرض القانون فيما يتعلق بعنف المستوطنين واستيالئهم على األراضي أدى إلى حالة 
من اإلفالت من العقوبة تشجع على مزيد من العنف وأدت إلى تقويض األمن الجسدي والظروف 

ـًا على جميع "وشدد التقرير على أن . لسطينيينالمعيشية للف القانون المدني اإلسرائيلي ينطبق فعلي
المستوطنين والمستوطنات الموجودة في أنحاء الضفة الغربية المحتلة، وفي المقابل يطُبق القانون 

ذلك العسكري على الفلسطينيين، باستثناء القدس الشرقية التي تم ضمهـا رسميا إلسرائيل، ونتيجة ل
يطُبق حاليا نظامان قانونيا منفصالن ومجموعتان مختلفان من الحقوق على يد سلطة واحدة في منطقة 

  ".واحدة بحسب األصول القومية لألشخاص، مع التمييز ضد الفلسطينيين
  ١٤/٠١/٢٠١٢، المركز الفلسطيني لإلعالم

  
  "إسرائيل"عاهدة السالم مع م" اإلخوان"الحص يستغرب احترام سليم  .٣٠

ان االخوان المسلمين " من   ، امس ،"االخبار"أعرب الرئيس سليم الحص عن استغرابه لما ورد في صحيفة           
أن يصدر هكذا أمـر     "، و " بعيد فوزهم في انتخابات مصر     ،يؤكدون احترامهم معاهدة السالم مع اسرائيل     

  ".عن تنظيم اسالمي
دو العرب االول في المنطقة، فما الذي       اسرائيل هي ع  : "وقال في تصريح باسم منبر الوحدة الوطنية أمس       

جعل االخوان المسلمين يعلنون انفتاحهم عليها على هذا النحو؟ ثم ما رأيهـم فـي حـال الفلـسطينيين                   
المشردين في بالدهم بفعل الكيان الصهيوني؟ أال يتضامنون مع اخوانهم العـرب فـي فلـسطين؟ هـذا                  

  ".لسطين غير مقبولالتراخي في الموقف من قضية العرب المركزية في ف
١٤/١/٢٠١٢، المستقبل، بيروت  
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  محاوالت لتفجير العالقة اللبنانية ـ الفلسطينية: بهية الحريري .٣١
 مع وفد مشترك من اللجان الشعبية في مخيم الميـة وميـة              لقائها  في ، النائب بهية الحريري   قالت: صيدا

،  السكة وحي الزهور في مدينة صيدا      ولجان بعض القواطع في مخيمي عين الحلوة والبرج الشمالي وخط         
ما : وقالت. ان صيدا بطبيعتها وطبيعة اهلها حاضنة لكل القضايا العربية، وفي مقدمها القضية الفلسطينية            

وأهم ما يمكن أن نقدمه ألهلنا او للفلسطينيين في         .  الفلسطينية - قمنا به هو اعادة االعتبار للعالقة اللبنانية      
ولفتت الحريري الى أن منطقتنا مستهدفة وعرضة الختراقات        . إلرتهان ألي كان  لبنان هو تحريرهم من ا    

فال يزال االسـتهداف    . لكن ال يجب أن نسمح لهذه االختراقات ان تصل الى التصادم، ولن ننجر            . كثيرة
  .موجودا لتفجير العالقة اللبنانية الفلسطينية، لكن لن نسمح لهذا االستهداف بالوصول الى غايته

١٤/١/٢٠١٢، قبل، بيروتالمست  
  
  يةسرائيلاإل لألوامر األميركية واألمم المتحدة تمتثل : كي مون للبنان زيارةتنتقدمواقف  .٣٢

تنديـدا بـصمت االمـم المتحـدة حيـال          «اعتصاما  » تحالف القوى الفلسطينية  «و» لقاء االحزاب «نظم  
، »ف بان المنحازة الـى اسـرائيل      االعتداءات الصهيونية المتواصلة في لبنان وفلسطين، واستنكارا لمواق       

خالد الرواس مذكرة مرفوعة إلى بان طالبه       » اللقاء«في وسط بيروت، وتال مقرر      » االسكوا«أمام مبنى   
  .فيها بوضع حد النتهاكات اسرائيل المتكررة للسيادة اللبنانية

ي وسط بيروت وسلم    مقر االمم المتحدة ف   » الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين   «كما زار وفد من قيادة      
مذكرة باسم الجبهة أكدت تمسك الشعب الفلسطيني بحق العودة         ) السفير باقر آدم    (الوفد مسؤولي المركز    

دون تطبيق، هو اشارة سلبية تجاه      ) ١٩٤(عاما على صدور القرار رقم      ) ٦٣(مشيرة الى ان مرور نحو      
  .االمم المتحدة

١٤/١/٢٠١٢، السفير، بيروت  
 

   لدفع عملية المصالحة على األرض الى فلسطيناهرة تتجه إلرسال وفود الق:ياسر عثمان .٣٣
أعلن ياسر عثمان السفير المصري لدى السلطة الفلسطينية، عن زيارات مرتقبة لوفود مـصرية      : رام اهللا 

إلى األراضي الفلسطينية لدفع المصالحة والتغلب على العقبات، معتبراً في الوقت ذاته أن مـن الـسابق                 
 .لحكم على عمل لجان المصالحة التي قال إن أمامها الكثير لتقوم به، داعياً إلى تكثيـف عملهـا                 ألوانه ا 

ـ    لمـسؤولين  (هناك اتجاه بشكل عام إلتمام بعـض الزيـارات النوعيـة            ": األيام"وقال في تصريحات ل
  .لدفع عملية المصالحة الفلسطينية على األرض) مصريين إلى األراضي الفلسطينية

 ١٤/١/٢٠١٢م اهللا، األيام، را
 
  الفلسطينية تتجه لبناء مؤسسات الدولة السلطة: الجامعة العربية .٣٤

أكدت الجامعة العربية أن السلطة الفلسطينية، تمكنت من قطع شوط مهم وواضح في تحقيق : القاهرة
ات التنمية، ومحاربة الفساد والسير في طريق إقامة مؤسسات الدولة، وذلك بالرغم من القيود والمعوق

 جاء ذلك في تقرير أعده قطاع فلسطين باألمانة العامة للجامعة عن أوضاع .التي يضعها االحتالل
 والذي أشار إلى تقارير المؤسسات والمنظمات االقتصادية الدولية ،٢٠١١االقتصاد الفلسطيني خالل 

هدف في مجموعها إلى لسياساته وممارساته التقييدية، التي ت” اإلسرائيلي“التي رصدت استمرار الترسيخ 
وأوضح أن البنك الدولي قد تعرض في تقريره . إعاقة مسار التنمية في األراضي الفلسطينية المحتلة
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 عاماً، في أعقاب االنتفاضة الفلسطينية ١١لألزمة العميقة التي يواجهها االقتصاد الفلسطيني على مدى 
   .الثانية، وما واكب ذلك من عواقب وتبعات

  ١٤/١/٢٠١٢رقة، الخليج، الشا
  
   فلسطينيين٦٠٣منح الجنسية المصرية لـ: وزير الداخلية المصري .٣٥

   شخصا من أبناء األم     ٦٥١قرر وزير الداخلية المصري اللواء محمد إبراهيم منح الجنسية المصرية لـ            
 .، كما نشرت األهـرام المـصرية  ٢٠٠٤ لسنة ١٥٤المصرية ، وفقا لنص المادة الثالثة من القانون رقم       

  . فلسطينيين٦٠٣وشمل قرار الوزير 
  ١٣/١/٢٠١٢فلسطين أون الين، 

  
  أوباما يحث نتنياهو على منع انهيار المفاوضات مع الفلسطينيين .٣٦

 مساء أول من أمس الخميس، محادثة هاتفية مع رئـيس           ، أجرى الرئيس األميركي باراك أوباما     :الناصرة
نصف ساعة، وقالت مـصادر إسـرائيلية أمـس، إن    الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو استمرت زهاء      

المفاوضات مع الجانب الفلسطيني ومحاوالت اإلدارة األميركية لمنع انهيارها          المحادثة تركزت في ملفي   
  .وثانيا الملف اإليراني

ملتزم بشكل شخصي بتحقيق السالم     "وقالت المصادر ذاتها إن أوباما شدد في حديثه مع نتنياهو، على أنه             
في كل تسوية مع الفلسطينيين، ترتيبات األمـن توجـد فـي رأس             "فرد نتنياهو بأنه    . شرق األوسط في ال 

  ".جدول أولوياتي
 انه رغم ان اإلدارة األميركية متـشجعة        ،وقالت الناطقة بلسان وزارة الخارجية األميركية فكتوريا نوالند       

ة ال توشك على ممارسة الضغط علـى        من لقاء الطرفين وجها لوجه في األردن، إال ان الواليات المتحد          
  .الطرفين كي يلتزما بالجدول الزمني األصلي

، إن محادثة أوباما مع نتنياهو تأتي بعد يوم مـن محادثـة وزيـرة الخارجيـة                 "هآرتس"وقالت صحيفة   
دعته إلـى عـدم تنفيـذ تهديـده      حيث  األميركية هيالري كلينتون مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس،         

لم يسمعوا أي   "وأوضح أبو مازن في الحديث أن الفلسطينيين        . من المحادثات في نهاية الشهر    باالنسحاب  
 إن  ،ونقلت الصحيفة عن دبلوماسي غربي ومسؤول فلسطيني قولهمـا        . في محادثات األردن  " شيء جديد 

ـ               . ي األردن المكالمة بين كلينتون وأبو مازن يوم األربعاء عنيت بكاملها بجولتي المحادثات اللتين جرتا ف
والتزمت كلينتون أمام أبو مازن بأن توظف اإلدارة األميركية جهودا أكبر إلحداث اختراق بين إسـرائيل      

  .والفلسطينيين في السنة القريبة القادمة
١٤/١/٢٠١٢، الغد، عمان  

 
  إن السالم واالستقرار في لبنان لهما انعكاساتهما على عملية السالم برمتها: "الحياة"بان لـ .٣٧

 األمـين   قـال في الطائرة التي أقلته والوفد المرافق من نيويورك إلى بيروت،           :  راغدة درغام  -روت  بي
 لبنان دولة عضو في األمم المتحدة والعب مهم في هـذه            ،»الحياة«العام لألمم المتحدة بان كي مون إلى        

. في واليتـي الثانيـة    المنطقة في قضية السالم واالستقرار، ولذلك اخترته ليكون محطة زيارتي األولى            
ولذلك أتطلع إلى زيارتي في هذا الوقت حيث يحدث في المنطقة تغيير دراماتيكي مدهش، لألسـف لـم                  
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 .يحدث تغيير في عملية السالم للشرق األوسط، وأمل أن تبعث زيارتي إلى لبنان رسالة قوية إلى المنطقة                
بـالطبع، إن الفلـسطينيين     . ة السالم برمتهـا   إن السالم واالستقرار في لبنان لهما انعكاساتهما على عملي        

وفي الوقت ذاته فإن السالم في هـذا        . واإلسرائيليين يجب أن يتحدثوا مع بعضهم بعضاً ويحرزوا التقدم        
  .مهم للسالم العام في الشرق األوسط) لبنان(البلد 

١٤/١/٢٠١٢، الحياة، لندن  
  
  بشأن المستوطنات " إسرائيل"بريطانيا تصعد الحرب الكالمية مع ": جويش كرونيكل" .٣٨

الصادرة من لندن أمس، أن بريطانيا صعدت الحـرب         ” جويش كرونيكل “أفادت صحيفة   : )آي.بي  .يو  (
بشأن بناء المستوطنات، قبل الزيارة الرسمية التي سيقوم بها الرئيس الفلـسطيني            ” إسرائيل“الكالمية مع   

  .محمود عباس إلى لندن األسبوع المقبل
دعا مجلـس القـادة اليهـود       )  داوننغ ستريت  ١٠(ة إن مكتب رئاسة الحكومة البريطانية       وقالت الصحيف 

ومجلس نواب اليهود في بريطانيا للقاء رئيس الوزراء ديفيد كاميرون ومسؤولين فـي حكومتـه، قبـل                 
وأضافت أن اللقاء، الذي يعد األول من نوعه منـذ االنتخابـات            . وصول عباس إلى لندن بعد غٍد االثنين      

 قاد إلى تكهنات بأن األعضاء البارزين في الجالية اليهودية فـي            ٢٠١٠أيار ،  /العامة البريطانية في مايو   
المملكة المتحدة، تم تليين مواقفهم إزاء تنازالت ستقدمها بريطانيا للفلـسطينيين، أو حتـى إزاء بعـض                 

  . ”إسرائيل“اإلجراءات االقتصادية أو الدبلوماسية ضد 
١٤/١/٢٠١٢، الخليج، الشارقة  

 
   عبئا"إسرائيل"من الطالب الجامعيين األميركيين يعتبرون  % ٣٣ .٣٩

 عبئا على المجتمـع     "إسرائيل"من طلبة الجامعات األميركية      % ٣٣اعتبر  :  برهوم جرايسي  -الناصرة  
من العام الماضي،   ) نوفمبر(وقالت نتائج استطالع واسع جرى جرى في شهر تشرين الثاني           . األميركي

 طالب أميركي يهودي يتعلمون فـي الجامعـات، وكـان           ٤٠٠ طالب جامعي، ومن بينهم      ١٢٠٠وشمل  
، )ذي يزرائيل بروجيكت  " (المشروع اإلسرائيلي "االستطالع بمبادرة من منظمة داعمة إلسرائيل، تدعي        

من طـالب    % ٣٣، أن   "ثلث المستطلعين فيه من اليهود     " أن اإلسرائيلية أمس، " معاريف"نشرت صحيفة   
مـن الطـالب إن      % ٤٣امعات األميركية يعتبرون إسرائيل عبئا على الواليات المتحدة، كما قـال            الج

 "إسـرائيل "إسرائيل تؤثر على السياسة األميركية الخارجية، في حين رأى أكثر من نصف الطـالب أن                
راجـع  وتعتبر المنظمة نتائج االستطالع مؤشرا لت     . ٤٨تمارس سياسة التمييز العنصري ضد فلسطينيي       

مكانة إسرائيل بين الجمهور الواسع في الواليات المتحدة، ولكنها عـزت ذلـك إلـى ضـعف الدعايـة                   
  .اإلسرائيلية في الجامعات األميركية وبين أوساط جمهور الشباب

 ٥٠من المستطلعين تدويل مدينة القدس، وألقى أكثر مـن           % ٣٩وحول مستقبل حل الصراع، فقد دعم       
لجمود في العملية التفاوضية على الجانبين اإلسرائيلي والفلسطيني، على حـد           من الطالب مسؤولية ا   % 
  .سواء

١٤/١/٢٠١٢، الغد، عمان  
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   مليون يورو لدعم إعادة بناء القطاع الخاص في غزة١,١االتحاد األوروبي يقدم  .٤٠
 ١،٤ يقارب   ما( مليون يورو    ١,١قدم االتحاد األوروبي مساهمةً قيمتها      :  عبد الرؤوف أرناؤوط   -القدس  

 مليون يورو لصالح الدفعة الثامنة فـي إطـار          ٢٢من مجموع رزمة كلية بقيمة      ) مليون دوالر أميركي  
  .التابع للسلطة الفلسطينية" إعادة بناء القطاع الخاص في غزة"برنامج 

. ويعتبر هذا البرنامج المبادرة األولى من نوعها على نطاق واسع لدعم القطاع الخاص في قطاع غـزة                
  .يتم تسيير هذه المساهمة عبر آلية بيغاس األوروبية إليصال الدعم إلى الفلسطينيينو

١٤/١/٢٠١٢، األيام، رام اهللا  
  
  وفد أسقفي يدعو من القدس للعدالة من أجل السالم  .٤١

اعتبر وفد من األساقفة الكاثوليك يمثلون جمعيات بابوية في أمريكـا الـشمالية وأوروبـا،               : )ب.ف  .أ  (
  .لتحقيق سالم دائم” اإلسرائيليين” القدس انه ينبغي تطبيق العدالة على الفلسطينيين والخميس، في

لقد شاهدنا بأم العـين أن االحـتالل        “وقالت تنسيقية األساقفة في األراضي المقدسة اثر زيارتها السنوية          
األساقفة في  وأضاف  . ”وانعدام األمن والخوف واإلحباط تسود حياة الناس في كل مكان على هذه األرض            

هـذا  . يعني أن يكون أيضاً مؤيداً للفلـسطيني      ” اإلسرائيلي”نحن مقتنعون بأن يكون المرء مؤيداً ل      “بيان  
  . ”يعني أن يقف إلى جانب العدالة للجميع، والنتيجة األكيدة لهذا األمر هي السالم الدائم

١٤/١/٢٠١٢، الخليج، الشارقة  
  
   العمق العربيواستهداف "إسرائيل" .٤٢

   النعاميصالح
تدلل كل المؤشرات على أن إسرائيل غير مستعدة للمجازفة بالسماح بتحقق التوقعات السوداوية التي 
تنبأت بها نخبها العسكرية والسياسية بشأن ما يمكن أن تسفر عنه ثورات التحول الديمقراطي في الوطن 

رت تل أبيب بالفعل لمحاولة تقليص وقد باد. اإلسرائيلي" القومي"العربي وإسقاطاتها السلبية على األمن 
األضرار المتوقعة من خالل استعدادات عسكرية غير مسبوقة، تمثلت بشكل أساسي في إحداث تغييرات 

  .بنيوية في تركيبة الجيش اإلسرائيلي
ولعل التطور العلني الذي يعكس أنماط االستعداد العسكري اإلسرائيلي لمرحلة ما بعد الثورات العربية 

كانون األول الماضي، /ار الصادر عن هيئة أركان الجيش اإلسرائيلي، في منتصف شهر ديسمبرهو القر
والقاضي بتشكيل قيادة عسكرية جديدة تختص بتخطيط وتنفيذ عمليات عسكرية في قلب الدول العربية، 

ي العمق ، في إشارة إلى طابع المهام التي ستوكل لها ف"قيادة العمق"وقد أطلق على القيادة الجديدة 
  .العربي

لقد احتفظ الجيش اإلسرائيلي دوماً بوحدات خاصة تنفذ عمليات سرية في قلب الدول العربية، كما حدث 
 وفي السودان مؤخراً وفي لبنان وتونس في الماضي، إال أن الحديث كان ٢٠٠٦في سوريا أواخر عام 

  .يدور عن تنفيذ عمليات عسكرية محددة وموضعية
 الجديدة وتنصيب ضابط برتبة جنرال يتولى قيادتها يأتي إلدراك القيادة العسكرية لكن تشكيل القيادة

اإلسرائيلية أن حجم التحديات العسكرية التي ستواجهها إسرائيل في ظل الثورات العربية سيكون كبيراً 
  .ومتشعباً لدرجة تستدعي هذه الخطوة غير المسبوقة
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علقها إسرائيل على تشكيل هذه القيادة، هو قرار هيئة أركان وما يشكل دليالً على حجم الرهانات التي ت
  .الجيش أن تضم القيادة الجديدة ضباطا وجنودا أكثر وحدات الجيش اإلسرائيلي نخبوية

  مخاطر بالجملة
 هو أن -الذي تتصرف هيئات التقدير اإلستراتيجي في إسرائيل على أساسه-إن االفتراض الرئيس 

طياته مخاطر إستراتيجية جمة على األمن اإلسرائيلي، قد تتحول مع الوقت الربيع العربي سيحمل في 
  .إلى مخاطر وجودية

فالنخب العسكرية اإلسرائيلية تخشى أن تتحول الدول التي شهدت ثورات تحول ديمقراطي، إلى قواعد 
ابات، وضمن هذه الحس. انطالق لتنفيذ عمليات عسكرية ضد األهداف اإلسرائيلية خارج حدود فلسطين

فإن صناع القرار في إسرائيل يرون أنهم سيكونون مطالبين باالستعداد للعمل في قلب دول، بعيدة جداً 
وإن كانت المستويات السياسية والعسكرية اإلسرائيلية ال تحاول . عن حدود فلسطين، مثل اليمن، والعراق

عتبر أحد أكثر الدول التي تثير أن تفصل جملة المخاطر التي تأخذها بعين االعتبار، إال أن اليمن ت
  .األوضاع فيها اهتمام صانع القرار اإلسرائيلي

من التجارة اإلسرائيلية تمر عبر البحر األحمر في طريقها إلى جنوب % ٣٠فمن المعروف أن حوالي 
شرق آسيا، كما أن السفن والغواصات الحربية اإلسرائيلية تمخر عباب هذا البحر ضمن تدريباتها 

ة، وبالتالي فإن اإلسرائيليين يخشون أن تنطلق مجموعات مسلحة من اليمن، الذي يطل على العسكري
مضيق باب المندب الستهداف السفن التجارية والحربية اإلسرائيلية، وهذا يستدعي االستعداد للعمل ضد 

  .أي جهة يمكن أن تنفذ مثل هذه العمليات
الً من المجلس العسكري واألحزاب المصرية، بما صحيح إن ك. وما ينطبق على اليمن ينطبق على مصر

كامب "فيها الحركات اإلسالمية التي فازت في االنتخابات، ترسل برسائل اطمئنان بشأن االلتزام بمعاهدة 
، لكن صناع القرار في إسرائيل ينطلقون من افتراض مفاده أن صعود اإلسالميين للحكم في مصر "ديفد

  .سرائيل في أرض الكنانةسيسمح بتوفير بيئة معادية إل
ولعل أكثر ما يثير القلق اإلسرائيلي هو مستقبل األوضاع في سيناء، حيث يخشى اإلسرائيليون أن تتحول 

وهذا ما يعني أن القيادة العسكرية الجديدة ستكون . سيناء إلى نقطة انطالق للعمل العسكري ضد إسرائيل
  .أي مكان في مصرمطالبة بتنفيذ عمليات خاصة في قلب سيناء، أو 

وقد صرح رئيس مجلس األمن القومي اإلسرائيلي األسبق عوزي ديان بأن إمكانية تنفيذ عمليات عسكرية 
لكن أكثر ما يثير حساسية اإلسرائيليين هو مستقبل . في قلب سيناء هو أمر يجب أال يكون مستبعداً

إسهام النظام األردني في حفظ األوضاع في األردن، حيث إن هناك إجماعا داخل إسرائيل على حجم 
  .األمن اإلسرائيلي من خالل تأمين الحدود مع فلسطين، وهي الحدود األطول

لكن هناك شكوكا كبيرة داخل إسرائيل حول مستقبل النظام الحالي، وصناع القرار في تل أبيب يعملون 
يره من ملكية مطلقة إلى ملكية االحتماالت، أال وهو انهيار النظام الحالي، أو على األقل تغي" أسوأ"وفق 

  .دستورية
من هنا يستعد اإلسرائيليون لمواجهة تداعيات انهيار النظام األردني، وضمن ذلك تحول الساحة األردنية 
كساحة النطالق العمل المقاوم ضد إسرائيل، مما يعني أن الوحدات الخاصة العاملة التي تضمها القيادة 

  .تعداد للعمل في قلب األردنالعسكرية الجديدة مطالبة باالس
  مواجهة تداعيات االنسحاب األميركي من العراق
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تبدي دوائر التقدير اإلستراتيجي في إسرائيل قلقاً كبيراً إزاء تداعيات االنسحاب األميركي من العراق، 
ا في وتفترض هذه الدوائر أن هذا االنسحاب سيزيد من دافعية األطراف المعادية إلسرائيل على استهدافه

  .بيئة مثالية، وال سيما إيران وأدواتها في العراق
وأكثر ما يثير القلق اإلسرائيلي أن يتمكن اإليرانيون من نصب قواعد صواريخ على األراضي العراقية، 
وال سيما في غرب العراق، واستخدامها في ضرب إسرائيل، في حال هاجمت األخيرة المنشآت النووية 

  .اإليرانية
 من ضمن مهام القيادة العسكرية الجديدة سيكون معالجة مثل هذا التهديد في حال تحققت هذه من هنا فإنه
وتفترض النخب العسكرية أن االنسحاب األميركي قد يسمح بتحول بعض المناطق في العراق . التوقعات

  .إلى ساحة انطالق لجماعات سنية تعمل ضد إسرائيل في المستقبل
ة الجديدة ستلعب دوراً أساسياً في أية حملة عسكرية تشنها إسرائيل ضد في الوقت نفسه، فإن القياد

المنشآت النووية، إذ إن هيئة أركان الجيش اإلسرائيلي تفترض أن أية غارات سيشنها سالح الجو 
اإلسرائيلي ضد المنشآت النووية لن تكون كافية وحدها لضمان إلحاق أذى كبير وبالغ بهذه المنشآت، لذا 

 حاجة لوحدات خاصة تعمل على األرض من أجل إنجاز المهمة، عالوة على أن وجود هذه فإن هناك
  .الوحدات على األرض اإليرانية يسمح بتوسيع دائرة األهداف المكملة للضربة الجوية

  تبعات مرحلة ما بعد نظام األسد
إلفالت من المصير تفترض دوائر التقدير اإلستراتيجي في إسرائيل أن فرص نجاح النظام السوري في ا

الذي انتهت إليه أنظمة القذافي ومبارك وبن علي آخذة بالتقلص، وبالتالي فهي تستعد لمواجهة التبعات 
  .الثقيلة لمرحلة ما بعد األسد

وعلى رأس مخاوف إسرائيل من هذه المرحلة إدراك النخب العسكرية اإلسرائيلية حقيقة أن أي نظام 
 من منع تحول هضبة الجوالن إلى ساحة –ى األقل في المرحلة األولىعل–سيحل محل األسد، لن يتمكن 

النطالق العمل المقاوم ضد إسرائيل، مع العلم أن هذا التحول يحمل في طياته تغييراً جذرياً في البيئة 
اإلستراتيجية اإلسرائيلية، حيث إن الهضبة تطل على الكثير من المراكز الحضرية والصناعية اليهودية 

  .قة الجليل وعلى ساحل البحر األبيض المتوسطفي منط
في نفس الوقت، فإن تفجر األوضاع على الساحة السورية يعني تدهور البيئة األمنية في المستوطنات 
اليهودية التي أقيمت على هضبة الجوالن، والتي ظلت تنعم باألمن والهدوء طوال فترة حكم عائلة األسد، 

الكبيرة التي طرأت في العقدين األخيرين على اليهود الراغبين في اإلقامة وهو ما وجد تعبيره في الزيادة 
  .في الهضبة

ومما يزيد من تعقيد األمور حقيقة أنه سيكون من المستحيل على إسرائيل تحقيق الردع في مواجهة 
مليات الجماعات والحركات التي يتوقع أن تقف وراء عمليات المقاومة من سوريا، وال سيما باستخدام الع

  .العسكرية التقليدية
يدرك اإلسرائيليون أنهم سيشتاقون لأليام التي كان فيها نظام األسد يحكم، ألن تل أبيب نجحت وبشكل 
كبير في مراكمة قوة الردع إزاء هذا النظام، بحيث أنه ابتلع كل اإلهانات التي وجهتها له إسرائيل دون 

  .حتى أن يلمح بالرد
، ٢٠٠٦المنشأة البحثية النووية السورية في شمال شرق سوريا أواخر عام فقد قامت إسرائيل بقصف 

وقام الموساد بتصفية عدد من المسؤولين عن البرنامج النووي السوري، فضالً عن تصفية قائد الذراع 
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المسلح لحزب اهللا عماد مغنية، دون أن يتخذ نظام األسد خطوة عملية واحدة جادة ولو على الصعيد 
  .اإلعالمي

وترى دوائر التقدير اإلستراتيجي في إسرائيل أنه حتى لو لم يسقط النظام ودخلت سوريا في مرحلة 
الحرب األهلية، فإن هذا التطور يحمل في طياته مخاطر جمة، ألنه سيسمح بتشكل تنظيمات وعصابات 

  .مسلحة، ستتجه في وقت الحق للعمل ضد إسرائيل
وفي . العسكرية الجديدة بمعالجة هذه التهديدات في حال تحققتمن هنا تبرز الحاجة إلى قيام القيادة 

الوقت نفسه، تفترض إسرائيل أن نظام األسد، عندما يدرك أنه في أيامه األخيرة سيعمل على نقل ترسانة 
السالح الثقيل لديه لحزب اهللا، مما يستدعي من إسرائيل التدخل لضرب قوافل السالح أثناء تحركها، أو 

  .ازن التي سيتم تخزينها فيهامهاجمة المخ
  السعي لتجفيف منابع تسليح المقاومة الفلسطينية

يستشف من خالل الجدل اإلسرائيلي الذي أثير حول تشكيل القيادة الجديدة أن القيادة العسكرية اإلسرائيلية 
 على تنطلق من افتراض مفاده أن الثورات العربية تزيد من قدرة المقاومة الفلسطينية على الحصول

  .أسلحة يمكن أن تخل بالتوازن القائم بينها وبين إسرائيل
وال خالف بين دوائر صنع القرار اإلسرائيلي على أن األوضاع السائدة في عدد من الدول العربية التي 

 لعدم قدرة –على األقل–شهدت ثورات تحول ديمقراطي ستسمح بتدفق السالح لقطاع غزة، وذلك 
  .على فرض رقابة على إقليمها وحدودها، وتحديداً مصر وليبياالحكومات في هذه الدول 

والذي يزيد األمور تعقيداً بالنسبة إلسرائيل أنها باتت تواجه معضلة تدفق السالح لقطاع غزة في ظل 
تراجع مستوى التعاون األمني بينها وبين بعض دول المنطقة، وهذا سيزيد من الحاجة لتكثيف عمل 

  .ب الدول التي تتم منها أو عبرها عمليات تهريب السالحالوحدات الخاصة في قل
وإن كان قد بات في حكم المؤكد أن إسرائيل قد عملت مراراً ضد عمليات تهريب السالح عبر السودان، 
فإنه يمكن االفتراض أن مهمة إحباط عمليات تهريب السالح لقطاع غزة ستتسع، مما يعني أن القيادة 

  .لها الكثير مما تحاول إنجازه على هذا الصعيدالعسكرية الجديدة سيكون 
قصارى القول إن استهداف العمق العربي والعمل في قلب الدول العربية، سيكون أحد أهم آليات التحرك 

  .اإلسرائيلي الحتواء تداعيات وإسقاطات ثورات التحول الديمقراطي في الوطن العربي
  ١٣/١/٢٠١٢نت، . موقع الجزيرة

  
  " تموتالرباعيةدعوا " .٤٣

  نقوال ناصر
قد أغلقت أبوابها األميركية " طريقة حياة"وكـ" مهنة"يدرك الرئيس محمود عباس أن المفاوضات كـ

واإلسرائيلية إلى غير رجعة في وجوه مفاوضيه العاطلين عن العمل، الذين ينتظرون قرارا بإحالتهم إلى 
الثورة "التي شملت اآلالف من مناضلي التقاعد بعد أن ظلوا حتى اآلن مستثنين من قرارات التقاعد، 

في سلطة الحكم الذاتي التي انبثقت عنها، " بطالة مقنعة"ممن حولتهم المفاوضات إلى موظفي " الفلسطينية
ال وظيفة لهم غير أن يكونوا مسمارا فلسطينيا في شبكة أمن دولة االحتالل مقابل رواتبهم التي يدفعها 

، فقط من أجل أن تستمر عملية التفاوض ورقة توت تغطي العملية "ارةبالقط"الممولون األجانب والعرب 
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الفعلية الجارية على األرض لتحويل االحتالل العسكري المفترض أن يكون مؤقتا إلى استعمار استيطاني 
  .دائم

التي بدأت في الثالث من الشهر " المحادثات االستكشافية"ويعرف عباس قبل غيره أن ما وصف بـ
، والتي يتوسط فيها المضيف األردني برعاية اللجنة "المبادرة األردنية"إطار ما وصف بـالجاري في 

الرباعية الدولية بين مفاوضي منظمة التحرير الفلسطينية ودولة االحتالل اإلسرائيلي، ال تعدو كونها عبثا 
  .لطرف الفلسطينيفي الوقت الفلسطيني الضائع، يخدم كل األطراف المعنية بهذه المحادثات باستثناء ا

وهو يعرف كذلك أن المفاوضات قد انهارت في قمة كامب ديفيد الفلسطينية اإلسرائيلية األميركية عام 
" غصن زيتون"الراحل ياسر عرفات كرمز كان يحمل البندقية بيد و" إزالة"ألفين، التي قاد انهيارها إلى 

سي الفلسطيني بنظام آخر شعاره غصن زيتون جف السيا" تغيير النظام"إلى " إزالته"باليد األخرى، لتقود 
  .عوده ففقد خضرته بعد أن فصل عن شجرة الثورة المباركة التي كان يتغذى منها

ويدرك عباس قبل غيره أن كل االتصاالت والمباحثات والمحادثات التي جرت منذ عام ألفين لم تكن 
على مرجعيات الستئناف عملية " همالتفا"مفاوضات، بل مجرد حلقات مفرغة متتالية من محاوالت 

 بقمة واشنطن ٢٠١٠سبتمبر عام /  ثم جددت في أيلول ٢٠٠٧التفاوض، توجت بمؤتمر أنابوليس عام 
التي شارك فيها عباس نفسه مع رئيس وزراء دولة االحتالل الحالي بنيامين نتنياهو والرئيس األميركي 

 مبارك إضافة إلى العاهل األردني عبد اهللا الثاني باراك أوباما ونظيره المصري الرئيس المخلوع حسني
الجديدة، للبحث في وسائل استئناف التفاوض على استئناف المفاوضات التي " المبادرة األردنية"راعي 

  .فشلت في ظروف دولية وإقليمية وفلسطينية كانت مواتية ال يمكن أن تتكرر
أن تنجح هذه " المبادرة األردنية"وراء الكواليس في وال يتوقع عباس وال غيره من المشاركين علنا أو من 

المبادرة في ما فشل فيه مؤتمر أنابوليس وبعده قمة واشنطن، خصوصا في إطار مستجدات دولية 
وإقليمية وفلسطينية تدفع في االتجاه اآلخر، بالرغم من رعاية اللجنة الرباعية الدولية لها، بل على 

لها على وجه التحديد، وكانت هي أيضا " الرباعية"دورها بسبب رعاية األرجح أن تفشل هذه المبادرة ب
 قد فشلت في تحقيق كل ٢٠٠٢الراعية لقمتي أنابوليس وواشنطن، كون هذه الرباعية منذ إنشائها عام 

األهداف التي أعلنتها لنفسها، ولم تف بأي من وعودها للشعب الفلسطيني، ولم تحترم أيا من المواعيد 
  .ا لنفسها، فكانت عنوانا للفشل الذريع في حد ذاتهاالتي حددته

ونجحت الرباعية فقط في تحقيق األهداف غير المعلنة إلنشائها، وأولها تبني األجندة اإلسرائيلية كجدول 
لصنع السالم، وثانيها تغيير النظام " شروط الرباعية"أعمال ومرجعية لها، ومن هنا ما أصبح يعرف بـ

باستمرار " عملية السالم"ما يتفق مع هذه الشروط، وثالثها مبادلة رعايتها لما سمي السياسي الفلسطيني ب
االنقسام الفلسطيني ومنع الوحدة الوطنية بما يتفق مع ثوابت الشعب الفلسطيني، ورابعها احتواء الفشل 

لخلق المزيد النهائي للمفاوضات على حل عادل للصراع بإدارة للصراع تمنح االحتالل وقتا ثمينا يحتاجه 
من الحقائق على األرض التي تجعل إنهاء االحتالل بالتفاوض أمرا مستحيال من الناحية الواقعية، 
وخامسها نسج شبكة دبلوماسية وسياسية وأمنية واقتصادية محكمة تحاصر وتطارد أي مقاومة وطنية 

ل غير مسمى، مما يلخص الستمرار الوضع الراهن الذي تبدو الرباعية حريصة على إطالة أمده إلى أج
مهمة الرباعية في وظيفة أمنية أحادية الجانب ال تقتصر على حماية أمن دولة االحتالل بل تشمل أيضا 
حماية أمن االحتالل ذاته، ومما يسحب هذه الوظيفة األمنية على كل النشاطات التي ترعاها، بغض النظر 

  .شاطات باسمهاعن العناوين الدولية أو العربية التي تجري هذه الن
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التي فشلت ألنها كانت غير محايدة عندما اعتمدت أجندة دولة االحتالل مرجعية لصنع " الرباعية"إن 
/ السالم قد نصبت نفسها بديال للمجتمع الدولي فأحبطت محاولة مفاوض منظمة التحرير في أيلول 

 األممية والقانون الدولي مرجعية سبتمبر نقل الملف الفلسطيني إلى األمم المتحدة التي تعتمد القرارات
وكان مبعوث الرباعية ومنسق األمم المتحدة السابق، ألفارو دى سوتو، قد عايش انحياز الرباعية . لها

سياسة الرباعية قد فشلت ألنها تدعم من جانب واحد المصالح األميركية "ليؤكد في تقرير نهاية مهمته أن 
وقد حث دى ". م شرعية وأي أمل في دولة فلسطينية مستقلةفهي تنسف أي عملية سال. واإلسرائيلية

سوتو األمين العام لألمم المتحدة على االنسحاب من الرباعية قائال إن التاريخ سوف يحمله المسؤولية عن 
  .إبقائه األمم المتحدة عضوا فيها، وإن لم يشبه دور عضويتها في الرباعية بدور شاهد الزور

 مون، رام اهللا نهاية الشهر الحالي أو أوائل –مين العام لألمم المتحدة، بان كي ومن المقرر أن يزور األ
فبراير المقبل، وليس من المتوقع طبعا أن تكون قد أصابته صحوة عقل أو ضمير نبهته بأن / شباط 

ه ينوي التي يمثلها، وبالتالي فإن" الشرعية الدولية"تتناقض مع مرجعيات " اإلسرائيلية"مرجعيات الرباعية 
إبالغ القيادة الفلسطينية بأنه قرر سحب األمم المتحدة من عضوية الرباعية وإنهاء دور شاهد الزور الذي 

على محادثات عمان " يشجع األطراف على البناء"تلعبه فيها، بل إنه على األرجح يزور رام اهللا كي 
ء في بيان صادر عن مكتبه، برعاية ، كما جا"االستمرار في تأسيس قوة دفع إلى األمام نحو سالم دائم"و

الرباعية طبعا، وليحث الرئاسة الفلسطينية على التراجع عن إعالنها السادس والعشرين من الشهر 
المفاوضات، وهذا هو تاريخ نهاية " الستحقاقات استئناف"الجاري موعدا نهائيا الستجابة دولة االحتالل 
 المتفاوضين إلى تفاهم على استئناف المفاوضات بين الشهور الثالثة التي حددتها الرباعية لتوصل

  .المنظمة وبين دولة االحتالل
إذا لم يحدث انفراج قبل السادس " اإلجراءات التي قد تكون قاسية"إن من يقرأ تصريحات عباس عن 

 والعشرين من هذا الشهر، وتصريحات عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة تيسير خالد بأن الرباعية قد فشلت
حنان عشراوي عن . على أي جهد قد تفعله، وتصريحات عضو اللجنة د" ال تعتمد"وأن المنظمة 

تدير الصراع بدال "النشغالهم في االنتخابات للرباعية كي " قضية صنع السالم"األميركيين الذين تركوا 
ع أن يكون في المنظمة، يتوق" عملية السالم"، وغير ذلك من التصريحات المشابهة لقيادة "من حله

االستمرار أو عدم االستمرار في التعاون مع الرباعية على رأس جدول أعمال االجتماع الموسع المقرر 
لقيادة المنظمة بعد عودة عباس من زياراته للندن وبرلين وموسكو وغيرها، لكن األرجح أن يبحث 

عقدين من الزمن أمضوها  مون ولالنسجام مع تجربة –المجتمعون في أفضل السبل للتفاهم مع بان كي 
  .في التعامل مع التفاوض كمهنة وطريقة حياة

، وصف كاتب العمود الحالي في صحيفة الديلي ستار "دعوا الرباعية تموت"في مقال سابق له بعنوان 
" مؤسسة غير أمينة"خوري، الرباعية بأنها . اللبنانية، وسابقا في الجوردان تايمز األردنية، رامي ج

دون "عليها من أجل خدمة المصالح اإلسرائيلية وتعمل " ة تين إلخفاء السيطرة األميركيةورق"عملت كـ
ووصف مبعوثها الخاص الحالي، " ضد، وليس لصالح، الحقوق الفلسطينية، وقد تميزت بفشلها"و" أسنان

ل أن يخلص إلى ، قب"الفائز بالميدالية الذهبية لألولمبياد الدبلوماسي في النصب السياسي"توني بلير، بأنه 
  تنهي تمثيليتها التحزيرية وتمنع المزيد من "و" تنسحب على الفور"و" أن تعلن فشلها"حث الرباعية على 
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وال بد أن خوري مصاب باإلحباط وهو يرى االستجابات الفلسطينية ". األضرار التي أوقعتها حتى اآلن
  .الفاتحة على روحهاوالعربية المتتالية لنفخ الروح في رباعية ال تستحق قراءة 

  ١٤/١/٢٠١٢موقع فلسطين أون الين، 
  
  لقاءات استكشافية أم مفاوضات عبثية؟ .٤٤

  طالل عوكل
بعد انقطاع دام لنحو خمسة عشر شهراً، يعود الطرفان الفلسطيني واإلسرائيلي إلى طاولة المفاوضات 

مة اإلسرائيلية للموقف المباشرة، تحت إشراف األردن، والرباعية الدولية، وبدون أن تستجيب الحكو
الفلسطيني الذي ظل يتمسك بضرورة وقف االستيطان، واعتراف إسرائيل بالمرجعيات الدولية، وحدود 

  .الرابع من حزيران للدولة الفلسطينية
التصريحات التي تصدر عن الفريق الفلسطيني المفاوض، تنفي اعتبار ما يجري في العاصمة األردنية 

اوضات المباشرة، وتصر على اعتبار اللقاءات مجرد محاوالت استكشافية ال على أنه عودة إلى المف
  .ترقى إلى مستوى التفاوض

عملياً، فإن اللقاءات تتداول أوراقاً، وردوداً، تتضمن رؤية كل طرف، للقضايا المحددة على جدول 
 بناء الثقة، األعمال، وهي قضيتا األمن والحدود، فضالً عن قضايا أخرى تقع تحت عنوان إجراءات

وتتصل بوعود إسرائيلية ذات طبيعة إجرائية لإليحاء بمرونة كاذبة إزاء تحسين ظروف الفلسطينيين مثل 
قضايا الحواجز العسكرية، حركة األفراد والبضائع، اإلفراج عن أموال المقاصة الضريبية التي تحتجزها 

  ...ستيطانيةإسرائيل بين الحين واآلخر، وربما تفكيك بعض الكرافانات اال
وفي الحقيقة، فإن على القيادة الفلسطينية أن تعترف صراحةً بأن ما يجري، هو مفاوضات بكامل 
المواصفات، ربما تضطر لقبولها تحت ضغط شديد من تحت الطاولة ومن فوقها تمارسه الرباعية 

ت، ودفع العملية الدولية، وبعض األطراف العربية، التي ال ترغب في إعالن فشلها في نجاح المفاوضا
  .السلمية إلى األمام، خاصةً في ضوء المتغيرات التي تتصل بالربيع العربي

على كل حال، ثمة استعجال لتحقيق العديد من هذه اللقاءات التفاوضية التي حددتها الرباعية الدولية، 
 للحكم على كيفية وتتمسك بها القيادة الفلسطينية والتي تنتهي في السادس والعشرين من يناير الجاري،

وإذا كانت األطراف المعنية كلها تتكتم على ما يدور في الغرف المغلقة، . سير األمور في المرحلة المقبلة
فإن هذا التكتم يعكس مدى عمق الخالف بين الطرفين المتفاوضين، فلو كانت هناك بعض النقاط أو 

علنياً، ولو من باب إحياء اآلمال تجاه التوقعات اإليجابية ألسرعت كل تلك األطراف، للحديث عنها 
  .عملية السالم

وثمة قضية أخرى يمكن إثارتها من باب نقد موقف القيادة الفلسطينية الذي أدى إلى االستجابة لضغوط 
الرباعية الدولية، واألطراف العربية بالعودة إلى طاولة المفاوضات المباشرة، إذ كيف يمكن للمواطن 

  ب السياسي، أن يقبل اعتبار ما يجري مجرد لقاءات استكشافية؟الفلسطيني كما المراق
بعد أكثر من ثمانية عشر عاماً من المفاوضات، ومن السياسات اإلسرائيلية ذات الطبيعة العملية المعادية 
للسالم، وبعد كل ما صدر عن الحكومات اإلسرائيلية المتعاقبة، وآخرها األكثر تطرفاً حكومة نتنياهو، 

  ال الفلسطينيون بحاجة إلى استكشاف مدى عداء إسرائيل للسالم وللحقوق الفلسطينية؟هل ما يز
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وهل ثمة ما يدعو الستكشاف مواقف وسياسات الواليات المتحدة، ومدى استعدادها للضغط على حليفتها 
ليأس إسرائيل، لتسهيل التوصل إلى اتفاق سالم؟ على األرجح فإن الفلسطينيين الذين أصابهم اإلحباط وا

  .من إمكانية تحقيق السالم مع االئتالف اإلسرائيلي اليميني المتطرف، إنما يحاولون نزع الذرائع
وفضح مسؤولية إسرائيل الحصرية عن فشل جهود السالم، فضالً عن إظهار عجز اإلدارة األميركية 

 منذ بداية عهده قبل ثالث وفشلها في أن تحقق اختراقاً إزاء ما اعتبرته إدارة الرئيس أوباما من أولوياتها
وإذا كان الفلسطينيون قد أبدوا استعداداً عملياً للتعاطي بشكل إيجابي وعملي مع مطلب الرباعية . سنوات

  .الدولية، العودة إلى طاولة المفاوضات المباشرة في عمان، ضمن المهلة التي حددتها الرباعية
حات المحملة بالوعود، لتجاوز تاريخ السادس فإن إسرائيل تحاول إبداء مرونة كاذبة وعبر التصري

والعشرين من أيلول، دون أن تتمكن القيادة الفلسطينية من الوصول إلى النتيجة المحتومة والمعروفة 
لهذا ليس على المواطن والمراقب أن يستغرب . سلفاً، وهي فشل الجهود الرامية إلحياء عملية السالم

بناء "ية إلعالن بعض الخطوات اإلجرائية، التي تندرج تحت عنوان مثالً أن تبادر الحكومة اإلسرائيل
، لكن بدون أن تبادر لتغيير جوهر مواقفها إزاء القضايا الرئيسية على جدول المفاوضات وهي "الثقة

  .األمن والحدود
من لم يصدق ذلك فعليه أن يتابع ما يجري على أرض الضفة، وفي القدس وحولها، وما يجري في 

، والتي تتصاعد فيها القوانين والممارسات العنصرية، متجاوزةً النقد ١٩٤٨ المحتلة منذ عام المناطق
  .الذي وجهه االتحاد األوروبي قبل نحو أسبوعين لطريقة تعامل إسرائيل مع مواطنيها من العرب

 اإلسرائيلي ، فإن وزير الخارجية"خذوا العبرة من أفواه المجانين"وإذا كان المثل الشعبي الشائع يقول 
أفيغدور ليبرمان يبدي تشاؤماً إزاء مستقبل عملية السالم، ويقول إن على إسرائيل القيام بعمليات تهجير 

، في حال نجاح التسوية، وفي إطار مبدأ ١٩٤٨جماعي للفلسطينيين في األراضي المحتلة منذ عام 
  .تبادلية األراضي

 خالل أسبوعين من اللقاءات المكثفة، يمكن أن تحقق إن الواهمين فقط هم الذين يعتقدون أن باإلمكان
اختراقاً، لم يتحقق خالل أكثر من ثمانية عشر عاماً من المفاوضات، التي شكلت غطاء للمخططات 

والسؤال هنا، هو أنه إذا كانت إسرائيل تجري مفاوضات . االستيطانية والتهويدية والعنصرية اإلسرائيلية
 الرباعية الدولية، ومباشرة حالياً، بدون أن تتوقف عن تنفيذ مخططاتها غير مباشرة قبالً من خالل

االستيطانية والتهويدية العنصرية ضد الفلسطينيين حيثما كانوا، فلماذا تتعطل المصالحة الفلسطينية تزامناً 
  مع عودة المفاوضات؟

بيع األخيرة، رغم ما لقد تصاعدت حدة التوتر وتبادل االتهامات بين حركتي حماس وفتح خالل األسا
تحقق بينهما من إنجازات وما أعلنت عن تحقيقه لجنة الحريات، وبالرغم أيضاً من استمرار القيادات من 

  .كلتا الحركتين التي تؤكد التزامهما بالمصالحة الوطنية كأولوية
صالحة ال تزال بعيداً عمن يتحمل مسؤولية عودة التوتر إلى العالقات بين الحركتين، يبدو أن مسألة الم

خاضعة ألمرين، األول اختالف الحسابات الفصائلية والسياسية، والثاني، استمرار التدخالت الخارجية 
في غير صالح استعادة الفلسطينيين لوحدتهم، األمر الذي يعيدنا إلى السؤال األول وهو هل تتوفر لدى 

 الفئوية والتدخالت الخارجية؟ إن على من القيادات السياسية إرادة وطنية قوية وكافية لتجاوز الحسابات
  .يرفض ذلك أن يثبت العكس وبالملموس وليس بالتصريحات فقط

  ١٤/١/٢٠١٢البيان، دبي، 
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  ١٠/١/٢٠١٢فلسطين أون الين، 


