
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
    

  
    

  
  

  
  
  
  
  

  لن نقبل بأي دولة دون القدس عاصمة لها: عباس
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  31  :كاريكاتير
***  

  
  ان والبحث عن بدائلعّمفي مع الجانب اإلسرائيلي لقاءات الالفلسطينيون نحو إنهاء ": الحياة" .1

يتجه الفلسطينيون إلى إنهاء اللقاءات الجارية مع الجانـب         :  نبيل غيشان  - محمد يونس؛ عمان     –رام اهللا   
اإلسرائيلي في األردن والبحث عن بدائل، في مقدمها التوجه إلى الدول الموقعة علـى اتفاقيـة جنيـف                  

 ثالث عقد في عمان امس بين كبير المفاوضـين          وكان اجتماع . الرابعة لمطالبة إسرائيل بوقف االستيطان    
الفلسطينيين صائب عريقات ومبعوث الحكومة اإلسرائيلية اسحق مولخو، وسط تعتيم إعالمي من جانـب            
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أن االجتماع الذي عقد في مبنى دائرة المخابرات العامة امس اقتـصر            » الحياة«وعلمت   .البلد المضيف 
وينتظـر  . ين عن اللجنة الرباعية الدولية أو الجانب األردنيعلى عريقات ومولخو من دون مشاركة ممثل      

الجانب الفلسطيني أن يتقدم مولخو بإجابات خطية على ورقة العمل الفلسطينية في شأن الحدود واألمـن،                
والتي سبق تسليمها مباشرة إلى الجانب اإلسرائيلي عند بدء اللقاءات االستكشافية في الثالث من الـشهر                

وبحسب مصادر ديبلوماسية في عمان، فإن عريقات ومولخو سيعودان مجدداً إلى           .  أردنية الجاري بجهود 
 الشهر الجاري لعقد لقاء حاسم يقرر مصير تلك اللقاءات وإمكان نقلهـا إلـى مفاوضـات                 25عمان في   

  .مباشرة أو وقفها وإعالن فشلها
 العاصمة األردنية، هو اللقاء قبل      إن اللقاء الذي جرى أمس في     » الحياة«وقال مسؤول فلسطيني رفيع لـ      

وأوضـح المـسؤول أن     .  الشهر الجـاري   26األخير، وأن اللقاءات الجارية برعاية األردن ستنتهي في         
الرئيس محمود عباس الذي سيبدأ جوله اليوم تشمل بريطانيا وألمانيا وروسيا، يتجه إلى تجنيد دعم دولي                

االستيطان هو محور المعركـة الديبلوماسـية       «: ضيفاًللضغط على إسرائيل من أجل وقف االستيطان، م       
  .»الفلسطينية المقبلة ألنه يقوض أسس حل الدولتين

إن اإلدارة األميركية طالبت الـرئيس عبـاس بمواصـلة عقـد     » الحياة«وقال مسؤولون فلسطينيون لـ  
 األول الـذي عقـد بـين    اللقاءات مع الجانب اإلسرائيلي لفترة أطول، فيما طالبت إسرائيل باعتبار اللقاء 

لكن مسؤولين فلـسطينيين رجحـوا       .الجانبين في عمان قبل نحو اسبوعين هو بداية مهلة األشهر الثالثة          
وقـال  . إنهاء هذه اللقاءات بسبب عدم تقديم الجانب اإلسرائيلية أي إشارة على نيته وقـف االسـتيطان               

 من دون وقف االستيطان، والرئيس عباس       الرأي العام الفلسطيني لن يقبل بالتفاوض     «: مسؤول فلسطيني 
. ، مشيراً في ذلك إلى المطالـب األميركيـة واإلسـرائيلية          »مهتم برأي الجمهور أكثر من أي رأي آخر       

 الشهر الجاري ما زال مفترق طرق، فإما أن يحصل تقدم في اللقاءات االستكشافية، أو نكون                26«: وتابع
سطيني إلى عقد اجتماع للجنة المتابعة العربية مطلـع الـشهر           وسيدعو الجانب الفل   .»أمام اتخاذ قرارات  

  .في استئناف المفاوضات» الرباعية«المقبل لبحث التحرك الفلسطيني المقبل في ضوء فشل جهود 
  15/1/2012، الحياة، لندن

  
  لن نقبل بأي دولة دون القدس عاصمة لها: عباس .2

 خالل استقباله وفدا من مخيمات      محمود عباس، ية  السلطة الفلسطين  رئيس   أكد: عبدالرحيم حسين، وكاالت  
الالجئين الفلسطينيين في سوريا ولبنان واألردن مساء أمس األول في رام اهللا، أنه ال يمكـن اسـتئناف                  

. 1967المفاوضات ما لم تقبل إسرائيل قيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية ضمن حدود               
حتى اآلن لم نجد أرضية     . ، فإنها تمر بظروف صعبة جداً مع االسرائيليين       فيما يتعلق بالمفاوضات  “وقال  

واضاف سنحاول ونبذل كل ما نستطيع من أجل إنهاء مسألة المفاوضات           . ”مشتركة للبدء في المفاوضات   
القدس هي عاصمة الدولة الفلسطينية المستقلة ولن نقبل بأي دولـة دون            “وأوضح  . ”وبناء الدولة المستقلة  

  .”ون القدس عاصمة لهاأن تك
إن المفاوضات والمصالحة تسيران بشكل متواز وال يوجد تعارض بينهما ونحـن إن شـاء           “وقال عباس   

إن “وتـابع   . ”اهللا، سنسير بهذه القضايا إلى النهاية التي يرضاها الشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة            
ن العراقيل التي وضعت امامها لكن هنـاك        المصالحة الوطنية قطعت خطوات جيدة وملموسة، بالرغم م       

  . ”تصميما من القيادة الفلسطينية وحركة حماس على إتمام بنود المصالحة وتطبيقها على األرض
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نحن مصممون على إنهاء االنقسام وتحقيق المصالحة، وكذلك حركة حماس وخالد مشعل            “واستطرد قائالً   
لى إتمامها بالرغم من أن هناك أطرافـا مختلفـة ال           مصممون أيضاً ع  ) رئيس المكتب السياسي للحركة   (

هـذه الفرصـة يجـب أن       “وخلص إلى القول    . ”تريد تحقيق وحدة الشعب الفلسطيني وتطبيق المصالحة      
  .”ألن المصالحة هي مصلحة وطنية عليا للشعب الفلسطيني, نستغلها ألبعد الحدود

  15/1/2012، االتحاد، أبو ظبي
  

  ت حادة وبشكل متصاعد من الوفاء بالتزاماتهاالسلطة تواجه صعوبا: فياض .3
خالل كلمة في حفل افتتاح المشروع       شدد رئيس الوزراء الدكتور سالم فياض،     :  الحياة الجديدة  -رام اهللا   

الكوري بمحافظة الخليل، على أن ما حققته السلطة الوطنية من اعتماد على الذات على مدار الـسنوات                 
وأشار إلى أن السلطة الوطنية تواجه      . ر بارتفاع المساعدات أو انخفاضها    الماضية جعلها أقل عرضة للتأث    

صعوبات حادة وبشكل متصاعد من الوفاء بالتزاماتها، الفتا إلى أن السلطة بصدد اتخاذ إجراءات تهدف               
إلى تعزيز وتعظيم عملية التمكين الذاتي وحث الخطى وتسريعها للوصول إلى دولة فلسطين القادرة على               

إن العجز في الموازنـة سيـستمر فـي         "وقال  . ء بكامل االلتزامات واالحتياجات من الموارد الذاتية      الوفا
ما وردنا  "، وأضاف   "موازنة العام الجاري إذا لم تتخذ الحكومة أية إجراءات من شأنها تقليص هذا العجز             

 واجهنا صـعوبات    من مساعدات، هو أقل مما كان مخططا له في موازنة السلطة الوطنية، ولهذا السبب             
 وحتى يومنا هذا للوفاء بااللتزامات المترتبة علينا، هذا باإلضافة إلى ما قامت به حكومة               2010منذ عام   

إسرائيل في العام الحالي ظلما وعدوانا بحجز أموال السلطة الوطنية، ومع مرور الوقت وورود اقل مما                
عوبات حادة وبشكل متصاعد مـن الوفـاء        نحتاج إليه من مساعدات، أصبحت السلطة الوطنية تواجه ص        

أمام هذا الواقع كان ال بد لنا من التقدم بإجراءات كفيلة بتعزيز وتعظيم عملية التمكين               "وتابع  " بالتزاماتها
الذاتي وحث الخطى وتسريعها للوصول إلى دولة فلسطين القـادرة علـى الوفـاء بكامـل االلتزامـات                  

  ".واالحتياجات من الموارد الذاتية
  15/1/2012، لحياة الجديدة، رام اهللا

  
  األجهزة األمنية لحماية الديمقراطية واالنتخابات: الضميري .4

 أكد الناطق باسم األجهزة األمنية اللواء عدنان الضميري، أمس، أن األجهزة األمنية هـي               : وفا –رام اهللا   
في هذا السياق، يدلل على     حامية الديمقراطية واالنتخابات في الوطن، وما يصدر من بيانات عن حماس            

ـ     .إرباك لدى حماس وإعالمها    ، أن المـصالحة هـي      »صوت فلسطين «وأضاف الضميري في حديث ل
الشرط األساسي لالنتصار، مفندا مزاعم مواقع حماس بأن األجهزة األمنية أصدرت بيانا يـرفض فيـه                

ي لالنتصار وعمـل وطنـي      وجدد تأكيده أن المصالحة الوطنية، هي شرط أساس        .المصالحة واالنتخابات 
لالستقالل، وأن قوى األمن تقف خلف الرئيس بضرورة إجراء االنتخابات، وأنها أثبتت ذلك في انتخابات               

وأضاف أن األجهزة األمنية ال تشرع القوانين بل هي تنفذ           . بنزاهتها وحيادها وحماية إتمامها    2006عام  
ة هذه االنتخابات والديمقراطية، وأنها طـرف أصـيل         وتترجم سياسة، وتطبق القانون، وأنها دائما لحماي      

  .ومحايد فيها
  15/1/2012، الحياة الجديدة، رام اهللا
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  ان عّم فيكواليس االجتماع التفاوضي الثانيوحيثيات " فلسطين"مصدر يكشف لـ .5
كشف مصدر مطّلع على جوالت محاوالت إحياء مفاوضات التسوية بين          ": فلسطين" خاص   -غزة/ عمان
في العاصمة األردنية عمان، حيثيات وكواليس االجتماع التفاوضي الثاني         ) إسرائيل( الفلسطينية و  السلطة

من أجل التوصل إلى    " اللقاءات االستكشافية "الذي جرى في التاسع من الشهر الحالي، والذي يأتي ضمن           
  . ثرةالستئناف عملية التسوية المتع" الفلسطينية اإلسرائيلية"تقارب بين وجهات النظر 

ـ -الذي رفض نشر اسمه   -وأكد المصدر     أن الجانب اإلسرائيلي لـم يقـدم بعـض األوراق           ،"فلسطين" ل
، فـي إشـارة إلـى رغبـة         "إلى أن يكون هناك مباحثات كافية     "المطلوبة والخاصة بالملفات المطروحة     

أن تكـون   وأكد المصدر أن الجانب اإلسـرائيلي رفـض         . بالمزيد من الوقت في المفاوضات    ) إسرائيل(
المرجع األساس إلطالق المفاوضات، وأصر على أن تكون الكتل االستيطانية الموجودة فـي             " 67حدود  "

إن : "وقـال . الضفة الغربية والقدس المحتلة هي األساس الذي يجب االستناد إليه فـي ترسـيم الحـدود               
  )". ئاً مقابل ال شيءأنتم تريدون شي(المفاوضين اإلسرائيليين قالوا لمفاوضي السلطة الفلسطينية 

" خارطـة الطريـق   "وأشار المصدر إلى أن الوفد اإلسرائيلي المفاوض رفض أيضاً االعتراف بأهميـة             
والمبادئ التي وضعتها وزيرة الخارجية األمريكية السابقة كوندوليزا رايس، ومستشار األمـن القـومي              

ـ   السابق في البيت األبيض الجنرال جيمس جونز، لكنه أكد اعترافه          االتفاقـات الموقعـة بـين      " فقط بـ
رغم ما تحدث به الجانب اإلسرائيلي عـن االتفاقـات الموقعـة بـين         : "وأضاف". األطراف ذات الصلة  

حتى االتفاقات التي وقعت تخضع لتفسيرات مختلفة كما هـو الحـال            (األطراف ذات الصلة إال أنه قال       
  )". 338 و 242حول قرارات األمم المتحدة 

 الزمني لمباحثات عمان، أوضح المصدر أن دولة االحتالل تسعى إلـى توسـيع الـزمن                وبشأن اإلطار 
  . المفترض للمباحثات، وهو السادس والعشرين من الشهر الحالي

 كـانون   26وكان عريقات أكد في تصريحات صحفية عقب اللقاء أنه إذا لم تنجح محادثات عمان حتـى                 
  )". إسرائيل(ال يمكن استئناف المفاوضات مع "يناير الحالي في وقف االستيطان فـ/ الثاني

ـ      أن الجانب اإلسرائيلي تعنت في تقديم أي أوراق حول ملفـي           " فلسطين"كما أكد المصدر خالل حديثه ل
األمن والحدود بحجة عدم كفاية الوقت، وادعى أنه سيبذل قصارى جهده لتقديم أوراقه في حال استكمال                

وجود خبير أمني لدى فريق السلطة      ) الجانب اإلسرائيلي (ي، كما اقترح    المباحثات حتى نهاية الشهر الحال    
  ". المفاوض ليتفهم األمر جيداً

وأوضح أن الجانب اإلسرائيلي كان له الكثير من التعليقات واالستفسارات حول األوراق الفلسطينية لملفي              
ونيته في تمديد فترة المباحثات وليس      األمن والحدود، تبين استهتاره بالملفات المقدمة إليه وعدم قراءتها،          

  . اإليضاح، بل رغبته في البدء بالمفاوضات من نقطة الصفر
ـ "واستدل على استيضاح الجانب اإلسرائيلي حول التعاون األمني اإلقليمي مع دول             )" إسـرائيل (عدوة ل
سطين لـن تكـون     فل"بما أن ذلك موجود بصراحة في ورقة األمن الخاصة بالسلطة الفلسطينية تبين أن              

  . ، حسب قوله)"إسرائيل(تحالفات مع دول معادية لـ
وبخصوص تجميد االستيطان في الضفة الغربية والقدس المحتلة، بين المصدر أن الجانـب اإلسـرائيلي               

، ليكون هناك مجال للنظر في      )إسرائيل(وهو االعتراف بيهودية دولة     " مقابل"أصر على أن تقدم السلطة      
إن الجانب اإلسرائيلي أقر أن وقف االستيطان غير ممكن سياسياً مع حكومة بنيامين             : "وتابع. هذه القضية 

  ". نتنياهو التي تشجع االستيطان
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ولفت المصدر إلى أن المفاوضين اإلسرائيليين رفضوا أخذ نسخة من الجداول والرسوم البيانية من وفـد                
 األراضي الفلسطينية المحتلة، معللين ذلك بأنهـا        السلطة الفلسطينية، التي توضح التوسع االستيطاني في      

بيانات ومعطيات حركة السالم اإلسرائيلية غير دقيقة، وأنه يجب التركيز فقط على بيانـات          "خاطئة، وأن   
  ". جهاز اإلحصاء اإلسرائيلي في االستدالل

لقاء عمان  وحول مجريات المصالحة الفلسطينية بين حركتي حماس وفتح، أوضح المصدر أن محادثات             
، في حين لفـت     )إسرائيل(شهدت حديثاً متقطعاً حول المصالحة واالنتخابات الفلسطينية وأثرها على أمن           

ورقـة  "إلى أن الجانب اإلسرائيلي طلب من الجانب الفلسطيني أن يتعامل مع تلك المسألة بشكل أكبر في                 
  ". األمن

  15/1/2012موقع فلسطين أون الين، 
  

  "سراب"مراهنة على المفاوضات مع نتنياهو هي ال: مصطفى البرغوثي .6
مصطفى البرغـوثي أن    ” حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية   “رأى أمين عام    : عبدالرحيم حسين، وكاالت  

. ”سـراب “المراهنة على المفاوضات مع حكومة رئيس الوزراء اإلسرائيلي المتعنت بنيامين نتنياهو هي             
 مرحلة لم تعد فيها األطراف الدولية المنحازة إلسـرائيل قـادرة            إننا في نهاية  “وقال في تصريح صحفي     

على القيام بدور وسيط فيما يسمى بعملية السالم التي تحولت الى مجرد غطاء للتوسع االستيطاني وبديالً                
  .”للسالم الحقيقي بفعل الممارسات االسرائيلية على األرض

 يتوقف االستيطان بشكل كامل بما فـي ذلـك فـي            ال يجوز عقد لقاءات مع اإلسرائيليين ما لم       “وأضاف  
القدس وتحديد مرجعية واضحة للمفاوضات تقوم على أساس االنسحاب من كامل األراضي المحتلة منـذ               

  .”1967عام 
استراتيجية وطنية تقوم على أساس االنجاز الفوري التفاق        “ودعا البرغوثي القيادة الفلسطينية إلى اعتماد       

ستعادة الديمقراطية الفلسطينية وبناء قيادة وطنيـة موحـدة كـرد علـى الجـرائم               المصالحة الوطنية وا  
االسرائيلية واالستيطان والتهويد في القدس ومجمل االراضي المحتلة والتصعيد الشامل للمقاومة الشعبية            

  .”بما فيها مقاطعة البضائع االسرائيلية
  15/1/2012، االتحاد، أبو ظبي

  
   بحق نواب الحركة"إسرائيل"سويسرا لفضح انتهاكات وفد برلماني من حماس في  .7

أن وفداً من أعضاء    » حماس«البرلمانية التابعة لحركة    » كتلة التغيير واإلصالح  « أعلنت   : أ ف ب   -غزة  
الحركة في غزة توجه امس إلى سويسرا في زيارة تستمر أياماً عدة للمشاركة في اجتماع للجنة حقـوق                  

وأفادت الكتلة البرلمانية في بيان بأن الوفد برئاسة النائب مشير المـصري             .اإلنسان في البرلمان الدولي   
، ويضم النائبين سيد أبو مـسامح وخمـيس النجـار،           »حماس«رئيس هيئة العالقات الخارجية في كتلة       

وأضاف البيان أن الوفد سيلتقي األمين العام لالتحـاد البرلمـاني الـدولي             . »حماس«وجميعهم قادة في    
 للجنة حقوق اإلنسان في االتحاد البرلمـاني الـدولي فـي            36لحضور الجلسة الرقم    «ونسون  اندرس ج 
تتناول أبـرز االنتهاكـات الـصهيونية بحـق         «وتابع أن هذه الجلسة التي تعقد مرتين سنوياً         . »سويسرا

، كما سيعقدون سلـسلة لقـاءات رسـمية         »النواب، خصوصاً قضية خطف النواب الفلسطينيين وإبعادهم      
وتأتي هذه الزيارة بدعوة من األمين العام لالتحاد البرلماني الدولي، وسيسلم الوفد خالل اللقـاء               . عبيةوش
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وهذه المرة األولـى التـي يتوجـه وفـد          . تقريراً مفصالً عن االنتهاكات اإلسرائيلية بحق نواب الحركة       
 عبـر معبـر رفـح       إلى سويسرا، علماً أن أعضاء الوفد غادروا غزة الخمـيس         » حماس«برلماني من   

  .الحدودي مع مصر
  15/1/2012، الحياة، لندن

  
  أجهزة أمنية في السلطة ترفض االمتثال لقرار بوقف االعتقاالت السياسية: قدس برس .8

التابع للسلطة الفلسطينية،   " األمن الوقائي "أكد مصدر فلسطيني مطلع في الضفة الغربية المحتلة، أن جهاز           
و " حمـاس "قاالت على خلفيات سياسية، تستهدف نشطاء في حركتـي          يرفض وقف االستدعاءات واالعت   

  ".الجهاد اإلسالمي"
  14/1/2012قدس برس، 

  
   المسلحة والكفاح بكافة اشكاله وال جدوى من المفاوضات بالمقاومةمشعل يؤكد تمسك حركته  .9

 بالثوابـت   خالد مشعل، تمسك الحركـة    " حماس" أكَّد رئيس المكتب السياسي لحركة       :وكاال ت  -دمشق  
وقال خالل كلمة له في احتفال زفاف أسيرين محررين فـي            .الفلسطينية، وفي مقدمتها المقاومة المسلحة    

دمشق الجمعة أن المفاوضات بين السلطة الفلسطينية واالحتالل اإلسرائيلي تجربة مريرة أثبت بالوقـائع،              
ليها مهما طـال الـزمن، ثوابتنـا بـاألرض،          ثوابتنا الوطنية ال تغيير ع    " واضاف .وأنَّها ال جدوى منها   

 48فاألرض كلّها أرضنا، ثوابتنا في الشعب، فالشعب الفلسطيني واحـد، أهـل الـضفة والقطـاع وال                  
نؤكّد وباستمرار أن حق العودة ال تنـازل        " وأوضح ".والشتات شعب واحد، والقدس في قلب من كل ذلك        
تنازل عن النضال والمقاومة والكفـاح بكـل أشـكاله،          عنه؛ فال تنازل عن األرض وال عن القدس، وال          

  ".وعلى رأسها المقاومة المسلحة
  15/1/2012، وكالة سما اإلخبارية

  
  حماس تعيد لفتح منزل عباس في غزة .10

على تسليم منزل الرئيس محمود عباس في مدينة غزة إلى          » حماس«وافقت حركة   :  فتحي صباح  -غزة  
كما وافقت على السماح للجنة االنتخابـات       . »باعتباره ملكية شخصية  «في قطاع غزة    » فتح«قيادة حركة   

المركزية الفلسطينية بإعادة فتح مقر فرعها في قطاع غزة اعتباراً من صباح اليـوم كـي يتـسنى لهـا                    
  .التحضير لتنظيم االنتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة

في منزل رئيس الحكومة التي تقودهـا       » فتح«و» حماس«جاءت هذه الموافقة أثناء لقاء جمع قياديين من         
وشارك في االجتماع عضو اللجنة المركزيـة       . في غزة برئاسة إسماعيل هنية بعد ظهر أمس       » حماس«

الدكتور زكريا األغا، وأمين سر الهيئة القيادية العليا للحركة في القطاع عبد اهللا أبو سمهدانة،               » فتح«لـ  
 اللوح، فيما شارك في االجتماع عضوا المكتب السياسي لحركـة           وعضو المجلس الثوري للحركة دياب    

. خليل الحية ونزار عوض اهللا، والنائب إسماعيل األشقر، والناطق باسم الحكومة طاهر النونو            » حماس«
وجاء اللقاء في سياق تهيئة األجواء لتنفيذ اتفاق المصالحة، وتجاوز بعض اإلشكاالت، من بينها منع وفد                

  .ل القطاع قبل أياممن دخو» فتح«



  

  

 
 

  

            9ص                                     2381:                العدد15/1/2012األحد  :التاريخ

أهمية وضرورة إنهاء ملف الحريـات      «وشدد الحية خالل مؤتمر صحافي مشترك في أعقاب اللقاء على           
العامة خالل األسبوع الجاري كي يتم إنجاز باقي ملفات المصالحة الفلسطينية، ومنها ملف الحكومة قبـل             

هنية أكد  «، مضيفاً أن    » الرئيس عباس  طلب من فتح استالم منزل    «وقال إن هنية    . »نهاية الشهر الجاري  
» أن حكومته ستلتزم ما تقرره لجنة الحريات العامة، وأن األجهزة األمنية في غزة ستلتزم ما تقره اللجان                

قرار المصالحة ال رجعة عنه، وأن األطراف ستـسعى         «وأضاف أن   . المنبثقة عن حوار القاهرة األخير    
ما جرى مع وفد فتح تم تجاوزه، وأن قيادات الحركـة           « إلى أن    ، مشيراً »إلى إزالة كل ما يعكر طريقها     

  .»مرحب بها في أي وقت
فتح ضد االعتقـال    «: ، وقال »ضرورة إنهاء ملف جوازات السفر خالل الفترة المقبلة       «وشدد األغا على    

، واصـفاً االعتقـال     »السياسي في الضفة وغزة وضد منع أي فلسطيني من الحصول على جواز سفره            
القضايا كافة يجب إنجازها خالل الشهر الجـاري قبـل اجتمـاع            «وأضاف أن   . »المعيب«ي بـ   السياس

الوفد األمني المصري سيفصل في بعـض       «وأوضح أن    .»اإلطار القيادي لمنظمة التحرير الشهر المقبل     
  .»القضايا الخالفية أو التي فيها مالحظات مختلفة لدى بعض األطراف

، فيمـا قـال     »على إتمام المصالحة من أجل وحدة الشعب الفلـسطيني        حرص فتح   «وجدد أبو سمهدانة    
حماس والحكومة الفلسطينية حريصتان علـى      «األشقر، وهو ممثل الحركة في لجنة الحريات العامة، إن          

لجنة الحريات العامة قدمت توصيات فـي شـأن         «وأضاف أن   . »تهيئة األجواء وتطبيق اتفاق المصالحة    
جوازات السفر، واالستدعاءات، والمسح األمني، وحرية الـصحافة،        : لعالقة، وهي إنهاء الملفات الخمسة ا   

  .من الحكومة في غزة على تنفيذ هذه التوصيات» موافقة«وأشار إلى تلقيه . »وحرية التنقل
  15/1/2012، الحياة، لندن

  
  استدراج المقاومة وتحاول  تبحث عن ذرائع لضرب غزة"إسرائيل" .11

قطاع غزة، توغالت بشكل شبه يومي لقوات االحتالل اإلسرائيلي، تتخللها أعمـال  تشهد الحدود الشرقية ل   
تمشيط وتجريف واسعة لألشجار والمباني، في تلك المنطقة تحت ذرائع وحجج واهية منها البحث عـن                

وازدادت تلك التوغالت في اآلونة األخيرة، والتي تصاحبت مع تلبد سماء           . عبوات تفجيرية أو صواريخ   
اع بانتشار كثيف لجميع أنواع الطائرات اإلسرائيلية خصوصا طائرات االستطالع، ما يـشير إلـى               القط

وجود أهداف عدة من وراء ذلك، خاصة في ظل التهديد اإلسرائيلي المتكرر عن إمكانية وجود تـصعيد                 
  .إسرائيلي

  استدراج المقاومة
ُألفق حاليا أي حجج إسرائيلية لشن حرب       ال توجد في ا   : "المختص في الشأن اإلسرائيلي نظير مجلي قال      

على غزة، فهم يحاولون استدراج المقاومة، إلبراز بعض أسلحتها، وإطالق الصواريخ المحليـة، لكـي               
ـ    ". يبرروا للغرب وللعالم عدوانًا جديدا     ، إلى التهديدات العدوانية التي     "فلسطين"وأشار مجلي في حديث ل
قضية شن عملية برية واسعة على قطاع       "ه السياسيين والعسكريين بأن     يطلقها االحتالل دائما عبر مسئولي    

عندما يكون هناك نوايا حقيقية لضرب غزة، فمن الصعب أن يكون لدى            : "وأضاف ". غزة، مسألة وقت  
، مبينًا أن الحديث المتكرر عن إمكانية شن عدوان، يهدف إلـى تجربـة              "الكيان حجة للتذرع بها للعدوان    

  .الحكومة والكنيست اإلسرائيلي بضرورة توفير ميزانية للجيشسالح أو إقناع 
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توجهاً كبيـراً لـشن     ) إسرائيل(عدنان أبو عامر، أن لدى      . من جهته، أكد الخبير في الشأن اإلسرائيلي د       
ولكن ليس بالضرورة أن تبدأ هذه الحرب بعمليـة بريـة واسـعة أو              "حرب عسكرية ضد قطاع غزة،      

  ".ائرات اإلسرائيلية للمقاومة ورجاالتهااستهداف كثيف من قبل الط
  البحث عن ذرائع

ـ    بدايةً بقوى المقاومة الفلسطينية لدفعها نحو إظهـار        ) إسرائيل(تتحرش  "أن  " فلسطين"وتوقع في حديث ل
بعض أسلحتها الجديدة، حتى تجد ذريعة قوية لشن هذه الحرب، بعد أن يتم سقوط خسائر لدى الجـانبين                  

وإنمـا  "وأوضح أن الكيان اإلسرائيلي ليس بحاجة ألي ذرائع لشن تلك الحرب،            ". يليالفلسطيني واإلسرائ 
وبـين أن    ".يعمل على تسخير األجواء دائما وتهيئتها من باب تبرير الذمة أمام الرأي العام اإلسـرائيلي              

د حجـة   وذلك بهدف إيجا  "توجهاً حول زيادة الحديث عن امتالك المقاومة ألسلحة متطورة،          ) إسرائيل(لـ
  ". ومبررات قوية لشن حرب، والحديث عن أن تلك األسلحة تهدد أمن الكيان

وحسب أبو عامر، فإن تلك التصريحات تأتي في إطار توتير األجواء الحالية، وإيجاد مبـررات جديـدة                 
وأشـار إلـى أن التهديـدات       . ووسائل أخرى لتنفيذ ضربات وعمليات ضد القطاع الساحلي المحاصـر         

إن االحتالل مشغول اآلن أكثـر      : "ية تنم عن استعداد حقيقي لعدوان قادم على قطاع غزة، وقال          اإلسرائيل
  ".من أي وقت مضى في تحديد المدى الزمني لحملة عسكرية تبدو قريبة

  13/1/2012، موقع فلسطين أون الين
  

  حماس تستهجن بيان الرئاسة حيال جولة هنية .12
ة المقاومة اإلسالمية حماس، اللغة التي وردت فـي تـصريح           استهجنت حرك :  عبد اهللا التركماني   -غزة

صادر عن الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية في رام اهللا، والذي هاجم خالله رئيس الـوزراء الفلـسطيني                 
ـ    ، رداً على تصريحات صـدرت عـن        "إصراره على تسميم أجواء المصالحة    "إسماعيل هنية واتهامه ب

إن السلطة أرسلت عدة رسائل للدول لمنع إتمام زيارات هنية الخارجيـة            "رئيس الوزراء والتي قال فيها      
  ". األخيرة

نسخة عنه السبت   " فلسطين أون الين  "وقال الناطق باسم الحركة سامي أبو زهري في بيان له وصل إلى             
إن حماس تستهجن اللغة التي وردت في التصريح المنسوب لما يعرف بالنـاطق باسـم    : "14-1-2012

 الفلسطينية والتي تحدث خاللها بطريقة غير الئقة عن رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية،              الرئاسة
خاصة وأن هذا التصريح جاء بعد ساعات قليلة من لقاء غزة، والذي أعلن خالله العديد من الخطـوات                  

  ".التي بادر إليها رئيس الوزراء وحركة حماس رغم عدم وجود خطوات مقابلة من حركة فتح
وأكد على رفض حركته لهذا التصريح، مجدداً التأكيد على صحة وجود محاوالت حثيثة مورست لعرقلة               

وهذا من خالل اتصاالت جرت مـن     "زيارة هنية ومحاولة خفض مستوى استقباله في البالد التي زارها،           
ء السلطة في هذه    سلطة رام اهللا ببعض الدول، ومن تعميمات دبلوماسية تم تعميمها من رام اهللا على سفرا              

وعبر أبو زهري عن أسف حركته لهذا األسلوب، داعيا حركة فتح بدال مـن ذلـك                .  وفق البيان  -"البالد
لالنشغال بترجمة المصالحة على األرض واتخاذ خطوات عملية مقابلة للخطوات والتسهيالت التي أعلنت             

  . عنها حركة حماس
سطينية في رام اهللا نفى أن تكون السلطة قد أرسلت عـدة            وكان بيان صادر عن الناطق باسم الرئاسة الفل       

رسائل للدول لمنع إتمام زيارات هنية الخارجية األخيرة بما فيها تونس، وأن الرئيس التونسي رفض ذلك                
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إن هـذه   : "وقال الناطق باسم الرئاسة فـي بيانـه       . في رسالة بعث بها إلى رئيس السلطة محمود عباس        
ة تماماً ولم تخطر على بال الرئيس محمود عباس ال من قريـب وال مـن                اإلدعاءات عارية عن الصح   

  ". بعيد
يعيش أوهاماً وهواجس ال أساس لها من الـصحة،         "وهاجم الناطق باسم الرئاسة رئيس الوزراء هنية بأنه         

وليس لها من تفسير سوى التعبير عن نواياه المبيتة وإصراره على تسميم أجواء المـصالحة، واخـتالق                 
  ".ررات التي من شأنها التغطية على تلك النوايا والمصالح الفئوية الضيقةالمب

  14/1/2012، موقع فلسطين أون الين
  

  نقف الى جانب الرئيس عباس في معركة الحفاظ على الثوابـت الوطنية: البرغوثي .13
اضـل  قالت المحامية فدوى البرغوثي، عضو المجلس الثوري لحركة فتح، بـأن زوجهـا المن             : رام اهللا 

مروان البرغوثي يقف إلى جانب الرئيس محمود عباس في المعركة الكبيرة التـي يخوضـها لتحقيـق                 
  .الثوابت الوطنية ورغم كل أشكال الضغوط والتهديد من قبل حكومة اإلحتالل ومسانديها

 1967وأكدت في تصريحات صحفية أن التمسك بالتزام اسرائيل بوقف االستيطان واالعتراف بحـدود              
ق سراح األسرى هو أساس ال تقوم عملية السالم االّ به وعليه، وأن عملية السالم قد انتهت برفض                  وإطال

  . اسرائيل االلتزام بمرجعيات عملية السالم التي ترتكز على قرارات الشرعية الدولية
ن وقالت البرغوثي بأن حركة فتح كانت وال زالت حامية المشروع الوطني الفلسطيني، والمناضل مـروا              

البرغوثي يشكل رافعة لحركة فتح والوحدة الوطنية وعلى قيادة الحركة أن تدرك أن فتح أمام تحـديات                 
كبرى منها إنهاء اإلنقسام وتحقيق شراكة حقيقية لكل أطياف الشعب الفلسطيني وتعزيز وتوسيع وقيـادة               

ولية لالحتالل ونزع شرعيته    المقاومة الشعبية السلمية كشكل مناسب للمرحلة الحالية وتعزيز المقاطعة الد         
واالستمرار في حشد التأييد الدولي للحصول على العضوية الكاملة في األمم المتحـدة واالفـراج عـن                 
األسرى ومواجهة االستيطان والقتل والجدار والحصار، كل ذلك يضاف إلى التحديات الداخلية للحركـة              

ن وتعزيز دور الشبيبة والمرأة، واصالح      على صعيد تصويب وإصالح الوضع الداخلي ومحاربة الفاسدي       
  .العالقة بين مؤسساتها وكوادرها من جهة وبين القاعدة الجماهيرية لفتح

  15/1/2012، الدستور، عّمان
  

  "األونروا"بتحسين خدمات   في شاتيال يطالبالديمقراطيةلجبهة لاعتصام  .14
يال بمناسبة زيارة األمين العام لألمـم       نظمت الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين اعتصاماً في مخيم شات        

لتلبية احتياجات الالجئـين فـي لبنـان، ورفـع          " األونروا"المتحدة بان كي مون للمطالبة بزيادة موازنة        
ال "، و "الشعب الفلسطيني يريد العيش بكرامة    "و" الحفاظ على حياة الالجئين   "المعتصمون الفتات تدعو الى     

وتحدث باسم المعتصمين خالد أبو النور عضو قيادة الجبهـة    ". كاألكوام للصحة المستباحة وتعليم األجيال   
الديموقراطية لتحرير فلسطين في لبنان مطالباً األمين العام لألمم المتحدة بتأمين الخدمات الالئقة للـشعب               

ء الفلسطيني والالجئين عبر توفير التكلفة الكاملة لالستشفاء والدواء لذوي األمراض المستعـصية وبنـا             
مستشفى خاص بالالجئين وزيادة التقديمات اإلغاثية ومعالجة أوضاع البنية التحتية ومجـارير الـصرف              

وتلت هدى العجوز مذكرة     .الصحي وتنيظم شبكات الكهرباء والماء للمخيمات وبخاصة في مخيم شاتيال         
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لعمل الحثيـث علـى     باسم المعتصمين موجهة ألمين عام األمم المتحدة تدعوه لتلبية مطالب الالجئين وا           
  .تطبيق القرار لضمان حق عودة الالجئين الى ديارهم

 15/1/2012، المستقبل، بيروت
  

   السلطة فيعلى عباس وقيادات" حظرا أمنيا"فرض ت تؤكد أنها" إسرائيل: "اإلذاعة اإلسرائيلية .15

 اصـدرت   ائيلي   االسر أكدت اإلذاعة اإلسرائيلية، أمس، أن سلطات االحتالل      :  يوسف الشايب  -رام اهللا   
تصاريح خاصة لرؤساء اجهزة االمن الفلسطينية وكافة المسؤولين في السلطة الفلسطينية، وذلك بدال من              

الموجودة بحوزتهم، فيما ذكرت مصادر أخرى ان جهاز جهـاز األمـن            ) V.I.P(تمديد مفعول بطاقات    
د عباس وقدموا له تصريحا     فرض هذه القيود وبشكل خاص على الرئيس محمو       ) شاباك(العام االسرائيلي   
  .لمدة شهرين فقط

وحسب ما نقلته اإلذاعة عن مسؤولين في الحكومة االسرائيلية، فإن هـذه التـصاريح سـتكون سـارية                  
وكُتب فـي    . اشهر 6التي كانت سارية المفعول لمدة      ) V.I.P(المفعول لمدة شهرين فقط خالفا لبطاقات       

اإلسـرائيلية المفروضـة    " الحظر األمني "بسبب  " مؤقتة" أنها   التصاريح، كما ذكرت اإلذاعة اإلسرائيلية،    
  .على أصحابها

 15/1/2012، الغد، عّمان
 

   يعزز قدراته اإللكترونية ويطور أنظمة دفاعهاإلسرائيلي الجيش ":جيروزاليم بوست" .16
ة هذه  يجد الجيش اإلسرائيلي نفسه مضطرا للتعامل مع تحديات مواجهة إلكتروني         : كفاح زبون  - رام اهللا 

الحواسـيب، لمواجهـة حـرب إلكترونيـة        » قراصنة«المرة، وهو ما قاده إلى تشكيله، نخبة جديدة من          
  .محتملة، على الرغم من أنه يجند العشرات سنويا في إطار عادي

 من خبراء الحواسـيب،     300اإلسرائيلية، إن الجيش جند ما يقارب       » جيروزاليم بوست «وقالت صحيفة   
  .اء في هذا المجالبعضهم من كبار الخبر

ـ   جيروزليم بوست، فإن تشكيل هذه النخبة يهـدف إلـى تعزيـز قـدرات الجـيش                «وبحسب صحيفة ال
وتشعر إسرائيل بالقلق الكبير بعد شن قراصنة حواسيب، عـدة         . اإلسرائيلي في مجال الحرب اإللكترونية    

سرائيليين، ونـشرتها فعـال،     هجمات في األسابيع الماضية، استهدفت تفاصيل بطاقات االئتمان آلالف اإل         
  .لكن ما تخشى منه إسرائيل، هي حرب أوسع وأخطر من ذلك

وربما تستند مخاوف اإلسرائيليين، باألساس، إلى معلومات قادمة من طهران، عن خطة إيرانية كبيـرة               
 لتطوير التكنولوجيا اإللكترونية وتوظيف خبراء، بهدف تعزيز قدرات الجمهورية اإلسـالمية الدفاعيـة            

  .والهجومية في مجال الحرب اإللكترونية
 15/1/2012، الشرق األوسط، لندن

 
 

  هاكرز من غزة يخترقون موقع االطفائية اإلسرائيلية: اإلذاعة العبرية .17

يعتقد أنهم فلسطينيون من قطاع غزة، من اختـراق         " هاكرز"تمكن قراصنة إنترنت    : )فلسطين(الناصرة  
  ".تدعو على إسرائيل بالموت"كومة اإلسرائيلية، تاركين رسالة موقع سلطة اإلطفائية التابعة للح
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، أن قراصنة حاسوب يرجح أنهم من       )13/1(فقد أفادت اإلذاعة العبرية في موقعها االلكتروني، الجمعة         
قطاع غزة، اخترقوا موقع اإلطفائية االسرائيلية، ونشروا على صفحة البدايـة صـورة لنائـب وزيـر                 

ـ    الخارجية االسرائي  وجاء نشر صورة أيالون مع     ". الدعاء على إسرائيل بالموت   "لي، داني أيالون، مرفقة ب
رسالة التهديد على موقع االطفائية االسرائيلية المخترق، بعد أيام من تصريحاته التي حذّرت كـل مـن                 
تسول له نفسه المساس بالفضاء اإللكتروني إلسرائيل بإعالن الحرب ضـده، وتعـريض نفـسه للـرد                 

 .سرائيلي، كما قالاإل
 13/1/2012، قدس برس

 
   ضابط إسرائيلي يحذر من تراجع مستوى جنود االحتياط":هآرتس" .18

حذر ضابط مسؤول في الجيش االسرائيلي من انزالق مستوى خدمة جنود االحتياط            : )فلسطين(الناصرة  
  . في الجيش، بعد انتشار ظاهرة االقبال على الخدمة طمعا بالمردود المالي

، عن الضابط الذي لم يكشف عن اسمه، قوله         )13/1(العبرية في عددها الجمعة     / هآرتس/قلت صحيفة   ون
عدد جنود االحتياط الذين يلتحقون بالخدمة ويطلبون تمديدها لدوافع اقتصادية فـي تزايـد مـستمر                "إن  

  ".ومقلق
د بانزالق مستوى الخدمة فـي      التهدي"وأضاف أن من شأن هذا السلوك الذي شهد تناميا وازديادا ملحوظًا            

  ". صفوف االحتياط، العتبارات اقتصادية غير موضوعية
مكافأة جنود االحتياط بشكل الئق للحفاظ على مكانـة ومـستوى           "وشدد الضابط المسؤول على ضرورة      

  .، كما قال"الخدمة بالجيش االسرائيلي
 13/1/2012، قدس برس

 
  

  1967منذ   ألف فلسطيني800نحو   قل اعتاإلسرائيلياالحتالل  :وزارة األسرى .19
ذكرت دراسة صادرة عن وزارة شؤون األسرى والمحررين في السلطة الفلسطينية أن سلطات  :غزة

 في المائة من 25 ألف مواطن فلسطيني بما يشكل 800 نحو 1967االحتالل اإلسرائيلي اعتقلت منذ عام 
 في المائة من 70يات تؤكد أن أكثر من وحسب الدراسة فإن هذه المعط. مجموع الشعب الفلسطيني

 .العائالت الفلسطينية اعتقل أحد أفرادها في مرحلة من المراحل على أيدي األجهزة األمنية اإلسرائيلية
وأشارت الدراسة إلى أن االعتقاالت شملت كل فئات الشعب الفلسطيني من النساء واألطفال والشباب 

 في المائة من األسرى متزوجون، األمر الذي 40 وأوضحت أن والشيوخ، ولم يستثن أحد من االعتقال،
 في المائة من األسر الفلسطينية 91وحسب التقرير فإن . يعني زيادة معاناة أسرهم جراء غياب العائل

التي مرت بتجربة االعتقال تعاني من ظروف اقتصادية صعبة، مشيرا إلى أن المعاناة تكون أكثر 
  . العائل الوحيد لألسرةوضوحا إذا كان المعتقل هو

وأكدت الدراسة أن السلطات اإلسرائيلية ترفض السماح لجميع عائالت األسرى من قطاع غزة بزيارة 
وأكدت الدراسة أن االعتقاالت .  في المائة من أسرى الضفة الغربية20آبائهم، في حين ال تسمح بزيارة 

  االعتقاالت واستقبال اآلالف من المحررين، أثرت على المجتمع الفلسطيني بشكل عميق نتيجة استمرار 
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الذين أصبحوا جيشا من العاطلين عن العمل نتيجة عدم وجود إمكانات الستيعابهم وإيجاد فرص عمل «
  .» ألف أسير15 إلى 10لهم، حيث يتراوح عدد األسرى المحررين العاطلين عن العمل ما بين 

  15/1/2012، الشرق األوسط، لندن
  

  ة في رام اهللا ضد لقاءات عمانتظاهرة شبابي .20
 على رغم المطر والبرد القارس، تجمع شبان فلسطينيون صباح أمس عند اإلشارة " أ ف ب-رام اهللا 

الضوئية على الطريق الرئيسة المالصقة لمقر الرئاسة الفلسطينية في رام اهللا، ورفعوا الفتة كتب عليها 
  .»إذا كنت ضد المفاوضات زمر«: باألزرق
 صوت أبواق المركبات لدى قراءة السائقين الالفتات، وتفاوتت نسبة التفاعل، لكن من شاركوا أثنوا وعال

يا «: وامتنع أحد السائقين بداية عن إطالق بوق مركبته، وفتح نافذة سيارته، وقال. على طرافة الفكرة
وضغط . امة عريضةمع ابتس» زمر«إال أنه عاد و. »، هم رايحين رايحين)بال نتيجة(عمي عالفاضي 

  .سائق آخر على بوق مركبته لفترة طويلة، تأكيداً منه على تأييده الشديد للشبان في رفضهم للمفاوضات
هذه الفكرة جاءت إلشراك أكبر عدد من المواطنين «: »فرانس برس«وقال الشاب عصمت قزمار لوكالة 

ل، وضد االجتماعات التي تجرى في معنا في هذه التظاهرة ضد محاوالت انطالق المفاوضات مع إسرائي
قررنا كشباب فلسطيني أن نوصل صوتنا واالقتراب إلى أقرب نقطة من مقر «: وأضاف. »األردن

ال للعودة إلى المفاوضات، ومع التزام قرار : الرئاسة حيث تتم صناعة القرار الفلسطيني، ونقول لهم
  .»وقف االستيطانالمجلس المركزي الذي أعلن عدم العودة للمفاوضات إال ب

  15/1/2012، الحياة، لندن
  

   غامض بمنزل قيادي بارز من لجان المقاومة الشعبيةانفجار جرحى في خمسةشهيد و .21
أستشهد مساء أمس مواطن في انفجار غامض داخل منزل يعود لعائلة القيسي :  نادر القصير-رفح 

ا أصيب أربعة آخرون بجروح مختلفة األمين العام للجان المقاومة بحي الجنينة في مدينة رفح، فيم
  .باإلضافة إلى إصابة آخر بحروق أثناء عملية إجالء المصابين

قد أصيب بأي سوء في هذا االنفجار قائلة ) أبو إبراهيم(ونفت اللجان أن يكون أمينها العام زهير القيسي 
  .إنه بخير وانه لم يكن في موقع االنفجار

  15/1/2012، الحياة الجديدة، رام اهللا
  

  لربط المستوطنات في القدس الشرقية" 21شارع "بلدية االحتالل تسرع بإقامـة ما يسمى  .22
قال تقرير فلسطيني إن بلدية القدس الغربية تسرع بإقامة ما يسمى :  من عبد الرؤوف أرناؤوط-القدس 

لمستوطنات  رام اهللا من اجل ربط ا-الموازي للشارع الرئيسي المعروف بشارع شعفاط " 21بالشارع "
 117في القدس الشرقية مع طريق موديعين وذلك بعد أصدرت مؤخراً قراراً بمصادرة أراض مساحتها 

  .دونماً من أراضي شعفاط وبيت حنينا
تقوم بلدية ": "األيام"وقال االئتالف األهلي للدفاع عن حقوق الفلسطينيين في القدس في تقرير أرسل لـ 

رمات "ملية المصادرة للشارع المذكور لعدة أسباب أبرزها تقدم مستعمرة االحتالل في القدس بالتسريع بع
بالطلب لتوسيع البناء في المستعمرة المذكورة، حيث إنه ال يوجد لهذه ) ريخس شعفاط" (شلومو
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المستعمرة سوى شارع واحد للخروج والدخول إليها، فقد طالبت اللجنة اللوائية بإيجاد منافذ أخرى لهذه 
  ".للموافقة على توسيع البناءالمستعمرة 

  15/1/2012، األيام، رام اهللا
  

   الفلسطينيةالمستوطنون يستهدفون مزارات دينية وتاريخية في مناطق السلطة .23
ال يسلم المستوطنون كما يبدو بالسيطرة الفلسطينية على مناطق تاريخية ودينية في الضفة  :رام اهللا

  .كل يوم تقريباالغربية، ويمنون النفس بالعودة هناك في 
 مستوطن، في الخليل أول من أمس، الجزء الخاضع لسيطرة السلطة الفلسطينية وأقاموا 300فقد اقتحم 

وقبل ذلك بأيام اقتحم عدد أكبر منهم برك سليمان . الصلوات عند ما يسمونه قبر عيتنائيل بن كانز
  .ف في شرق نابلس لنفس السببواقتحموا قبر يوس. التاريخية في بيت لحم، وأدوا صلوات في المكان

  15/1/2012، الشرق األوسط، لندن
  

  إلى غزة" 8 االبتسامات منأميال "وصول قافلة  .24
إلى قطاع غزة، الليلة قبل الماضية، عبر معبر ” 8أميال من االبتسامات “وصلت قافلة : )آي.بي .يو (

  . متضامناً من مختلف الجنسيات العربية واألجنبية48رفح بمشاركة 
 دراجة 120ال المنسق العام للقافلة، عصام يوسف، إن القافلة تحمل طنين من المستلزمات الطبية ووق

  .كهربائية لذوي اإلعاقات الحركية، معبراً عن تقديره للسلطات المصرية التي سمحت بعبورها
  15/1/2012، الخليج، الشارقة

  
  تنزاف إسرائيلي غير مسبوقمنطقة األغوار ومياه حوض نهر األردن تتعرضان الس: دراستان .25

أظهرت دراستان منفصلتان صدرتا عن مركز معاً للعمل التنموي، أمس، أن منطقة ": وفا"–رام اهللا 
األغوار وحوض نهر األردن تتعرضان لعملية استنزاف وسرقة للموارد الطبيعية بشكل غير مسبوق في 

  .هذه المرحلة
السيطرة اإلسرائيلية على المصادر الحيوية ...  ونتائجهاقيود الوصول': وأشارت الدراستان وهما بعنوان
التدمير البيئي، تأثير المشاريع المقترحة حول البحر الميت وتأثيراتها '، و'في األغوار وتأثيرها على البيئة

  .، أنه يجب التدخل بشكل سريع من أجل وضع حد لعمليات استنزاف الموارد الطبيعية'البيئية
 140 سعت إسرائيل لتدمير 1967حول المياه، بأنه منذ عام ' د الوصول في األغوارتقيي'وأشارت دراسة 

 مشروعاً مائياً للزراعة أنشئ في ظل إدارة الحكم األردني، فبعد 162مضخة ماء كما صادرت أكثر من 
 1995ووفق اتفاق أوسلو عام . 2005 في عام 328 بئراً تقلص العدد إلى 774أن كان في األغوار 

فقط دون % 17من المياه في الضفة الغربية، لكنهم لم يستفيدوا في الواقع إال من % 20لفلسطينيين يحق ل
 عاماً، مع العلم أن اإلسرائيليين يحصلون 15خالل % 50مراعاة الزيادة السكانية التي تضاعف إلى 

ه للقطاع وقد سبب نقص الميا. على كمية مياه تعادل أربعة أضعاف ما يحصل عليه الفلسطينيون
 ألف دونم من األراضي غير المزروعة، كما خسر قطاع 60الزراعي في غور األردن، ما يقارب 

مع اإلشارة إلى أن المستوطنين في غور .  ألف وظيفة محتملة للعمالة الزراعية الفلسطينية12الزراعة 
  .ي يستهلكها الفلسطينيوناألردن الذين يشكلون خمس الفلسطينيين هناك، يستهلكون ستة أضعاف المياه الت
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من أراضي % 95كما أشارت الدراسة لقيود البناء التي جاءت نتيجة اتفاق أوسلو الذي اعتبر أن 
من األغوار، بينما % 50، والتي تسيطر فيها المجالس اإلقليمية للمستوطنات على 'ج'األغوار مناطق 

' ج'الفلسطينيين المقيمين في مناطق من األراضي إلى مناطق عسكرية مغلقة، ما يعني أن % 44تصنف 
ووفق تقرير دولي أخير . عليهم أخذ اإلذن من اإلدارة المدنية اإلسرائيلية ألغراض البناء واإلنشاء

من الفلسطينيين تعرضوا للتهجير المؤقت والدائم منذ اندالع % 31استندت إليه الدراسة فقد تبين أن 
 قرار 350 حيث تم إصدار 2011-2010مر ما بين عامي ، وقد تصاعد األ2000انتفاضة األقصى عام 

  . تجمعاً مختلفا في وادي األردن11هدم، إخالء، وإنذارات استهدفت 
% 70وحول البناء فقد أثرت القيود اإلسرائيلية على البدو والرعاة شبه الرحل والمزارعين فبينما يقطن 

كما تنتشر األلغام على . وية وزراعيةمن السكان في محافظة أريحا، يعيش الباقون في تجمعات رع
  .من ضحايا تفجيرات األلغام% 30 ألف دونم في األغوار وقد شكل األطفال 200مساحة 

، %62' ج'كما ناقشت الدراسة الزراعة في األغوار، حيث تشكل األراضي الزراعية فيها ضمن مناطق 
لهم ألراضيهم أذونات خاصة، تسمح فال يستطيع المزارعون الفلسطينيون توسيع إنتاجهم ويتطلب دخو

من األراضي % 60ووفق تقرير البنك الدولي فان . لهم بزيارتها من السادسة صباحا حتى السادسة مساء
الزراعية غير متوفرة للفلسطينيين، وفقط ربع األراضي الصالحة للزراعة مستغلة من قبلهم، وذلك على 

منها تحت % 50من أراضيهما، وتعتبر % 95ل عكس أراضي المستوطنات في األغوار التي تستغ
من أراضي الرعي موجودة في % 80وبالنسبة ألراضي الرعي، فان . إشراف مزارعي المستوطنات

من األراضي هي مناطق ج، ونتيجة لالغالقات العسكرية والمناطق % 100األغوار، وإن ما نسبته 
  .المغلقة فقد تضررت فئة الرعاة بشكل كبير

الثانية فقد ركزت على إظهار موقف بيئي منتقد لالستنزاف الجائر لمياه حوض نهر األردن، أما الورقة 
فبعد أن كان من أكثر مياه العالم اختزانا للقيم البيئية والتربوية والدينية، عدا عن الطبيعة الساحرة التي 

ليات النهب وتغيير يتكامل فيها مع طوبرغرافية فلسطين، األردن، سورية ولبنان، يشكو اليوم من عم
  .مالمحه من قبل االحتالل اإلسرائيلي، ما قطّع وصال جريانه الطبيعي وأخذ يهدد بحيراته بالجفاف

واعتبرت الورقة عمليات النهب جزءاً من سياسة االحتالل التوسعية القائمة على إلغاء الغير وتجاهل حقه 
 الصهيونية منذ أواخر القرن التاسع عشر على في أرضه ومائه، فقبل إنشاء الدولة العبرية، سعت الحركة

أن تكون المياه جزءاً رئيسيا في رسم معالم الدولة، وذلك عبر إبقاء منابع نهر األردن ضمن حدودها 
بل ذهبت إلى أبعد من ذلك لتقترح أن تمتد الحدود إلى نهر األولي في . المقترحة على حكومة االنتداب

وتابعت . فعل في جعل منابع نهر األردن وبحيرة طبريا تحت سيطرتهاوقد نجحت بال. الجنوب اللبناني
وبعد . السيطرة على المزيد من المياه الفلسطينية والعربية منذ ذلك الوقت إلى يومنا هذا وبأشكال مختلفة

 قامت إسرائيل بالسيطرة على كافة المياه السطحية وجزء من المياه الجوفية في فلسطين، وفي 1948عام 
 أضافت إلى 1982 أكملت السيطرة على المياه الجوفية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وفي 1967عام 

  .وهكذا دواليك. موازنتها المائية جزءا من نبع الوزاني في الجنوب اللبناني
  15/1/2012، األيام، رام اهللا

  
   على الفيس بوك يثير جدال حادا في الضفة وغزةفلسطينيموقع " صبايا حائرات" .26
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 فتاة 2000 يثير موقع صبايا حائرات على الفيس بوك الذي افتتح مؤخرا ويضم حاليا قرابة :رام اهللا
وإمرأة من الضفة الغربية وقطاع غزة إضافة إلى العديد من الشباب ورجال األعمال وشخصيات 

رض له من فلسطينية بارزة، جدال حادا في الشارع الفلسطيني حول النظرة للمرأة الفلسطينية وما تتع
ويعقد الموقع الفيسبوكي نقاشات وحوارات إلكترونية مفتوحة مع صحفيين ورجال دين  .اضطهاد

  .وسياسيين كبار أيضا إضافة إلى النساء الفلسطينيين للنقاش قضايا تخص المرأة، ويوسع إشراك المختلفة
 المختلفة في الضفة وتقول بثينة حمدان مؤسسة المجموعة، الموقع جاء من أجل نقاش قضايا المرأة

الغربية وقطاع غزة وما تتعرض له المرأة الفلسطينية عموما، والنقاش األخير كان للمرأة هل هي 
نحن مجموعة من الصبايا والشباب الحائرون من هذا المجتمع الذي يطالب "وتضيف حمدان  ".جسد؟

ع والقوانين الجائرة فال يوجد قانون بالتحرر من االحتالل اإلسرائيلي بينما تعاني النساء من قسوة المجتم
ينصف المرأة سواء الطالق، النفقة، الحضانة، الوصاية على االبناء حتى عقوبة االغتصاب والقتل على 

  ".هذا عدا عن عدم انصافها في العمل والبيت والشارع فالكل يتجرأ عليه.. خلفية الشرف
  15/1/2012، وكالة سما اإلخبارية

  
   كتاب جديد للمؤلف سيمون سيباج مونتيفور.."السيرة..القدس" .27

كتاب جديد صدر باالنجليزية في لندن بقلم سيمون سيباج مونتيفور الذي » السيرة..القدس «:القاهرة
  .يعترف بأن اليهود عاشوا في القدس بحرية في ظل الحكم اإلسالمي

نة لالستمرارية التاريخية ويشدد مونتيفور على اهتمامه بتقديم القدس بسكانها وأرضها وفضائها كمدي
ويصف المؤلف قبة الصخرة بأنها من أكثر التكوينات المعمارية جماال وهي من الروائع  .والتعايش

العالمية التي ال يحدها زمان ومشعة كأنها خارجة من فضاء مفتوح وتلفت االنتباه دوما كفردوس أرضي 
  .يجمع بين سكينة النفس والهدوء الحسي

  15/1/2012،  رام اهللالحياة الجديدة،
  

  استهدفت أسرى أردنيين" العاري"سياسة التفتيش : األردنيين األسرىاللجنة الوطنية لشؤون  .28
 تسود حالة من الغليان بين المعتقلين العرب في المعتقالت الصهيونية بسبب ما : غادة الشيخ-عمان 

 في سجن النقب ية على األسرىيتعرضون له من سوء معاملة وهجمة تنفذها مصلحة السجون اإلسرائيل
   ."فيسبوك"، وفق ما تناقلته صفحات موقع التواصل االجتماعي ونفحة

أكد الناطق اإلعالمي باسم اللجنة الوطنية لشؤون األسرى والمفقودين األردنيين فادي فرح، صحة ما و
عب التواصل معهم تناقلته الصفحات اإللكترونية، الفتا الى أن هناك أسرى أردنيين في سجن النقب يص

  .نظرا النقطاع االتصاالت هناك
وأفاد فرح أن الهجمة التي  يتعرض لها سجن النقب جاءت على خلفية قرار سلطة السجون اإلسرائيلية 

  .توزيع أسرى النقب على باقي السجون السيما بعد صفقات تبادل األسرى التي جرت
  سجون اإلسرائيلية بوحدتين على أسرى سجن نفحة، كما أكد ما ورد من معلومات تفيد باعتداء مصلحة ال

  
" العاري"، الفتا إلى أن سياسة التفتيش المذل 11حيث اقتحمت وحدة داروم وشرطة سجن نفحة قسم 

 .استهدفت أسرى أردنيين في سجن نفحة
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 15/1/2012، الغد، عّمان
  

  الفلسطينيةالعربية إلى استعادة دورها في القضية  الجامعةالرئيس اللبناني يدعو  .29
دعا الرئيس اللبناني العماد ميشال سليمان أمس جامعة الدول العربية الستعادة دورها : جودت صبرا

بشكل أساسي في القضية الفلسطينية، وطلب من تركيا التعاون مع الجامعة في المساعدة على حل 
لديمقراطي لتحقيق األزمات التي تعصف ببعض دول المنطقة وإبقائها في دائرة التعبير السلمي وا

  . المطالب اإلصالحية
أهمية التحول، بعيداً عن “وأكد سليمان خالل لقائه وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو في بيروت 

العنف، الى الديمقراطية التي تحافظ على الحريات والتعدد والتنوع وتحقق تداول السلطة، وتسهيل تعاطي 
  . ” والشعوبالدول في ما بينها عبر المؤسسات

وطالب المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل من اجل اتباع االصول الديمقراطية عبر انسحابها من 
األراضي اللبنانية والسورية، ووقف االستيطان في األراضي الفلسطينية وتهويد القدس وإعادة الحقوق 

  . إلى أصحابها
  15/1/2012، االتحاد، أبو ظبي

  
  "إسرائيل"المعتقلين واألسرى في   تطالب بكشف مصير كي مونبان إلى ة لبنانيةمذكر .30

أعلنت الجمعية اللبنانية لألسرى والمحررين أن عوائل األسرى والمعتقلين ولجنة المفقودين اللبنانيين في 
السجون الصهيونية، أصدروا مع وصول األمين العام لألمم المتحدة الى لبنان، مذكرة طالبوا فيها 

 األسرى محمد فران ويحيى سكاف وعبداهللا عليان وآالف األسرى الذين فقدوا إبان بالكشف عن مصير
  ". ولم يعرف مصيرهم حتى الساعة1982االجتياح اإلسرائيلي عام 

  15/1/2012، المستقبل، بيروت
 

  عملية ولدت ميتةالفي نظري أن و صعبة السالمفرص استئناف عملية : العربي .31
ين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي، أن فـرص اسـتئناف عمليـة              أكد األم  :)وكاالت( -القاهرة  

، "في نظري أن عملية السالم ولدت ميتة      :"السالم بالشرق األوسط في ظل التطورات الراهنة صعبة، وقال        
وأقولها بكل صراحة إن مصطلح عملية السالم ال أقبله وال أستخدمه، وأستبدله بمصطلح تحقيق الـسالم                

  ".العادل
وأضاف في حوار مع وكالة األنباء القطرية بثته امس، أن الوضع الحالي ليس في يد الدول العربية وهو                  
يحتاج ضغطا على إسرائيل بطريقة فعالة، والجامعة العربية ليست بينها وبين إسرائيل أي عالقات، فأنـا                

ذي يستطيع أن يقوم بذلك هو      عندما دعيت منذ فترة إلى ندوة ووجدت فيها إسرائيليا لم أحضرها، ولكن ال            
  ".المجتمع الدولي ممثال في مجلس األمن وأقوى دولة فيه هي الواليات المتحدة األميركية

لو نظرنا إلى تاريخ النزاع نجد أن كل خطوة تحققت على األرض كانت بناء علـى                : "وتابع العربي قائال  
ي حجرات مغلقة فهذا دليل على إضاعة       مؤتمر دولي بدءا من اتفاقات الهدنة، وعندما نجري اتصاالت ف         

 أن إسرائيل هي الدولة الوحيدة في العالم التي تعتبـر كـسب              وقال ".الوقت، وهذا ما تسعى إليه إسرائيل     
عتبر أن الوقت هو في حد ذاته هدف استراتيجي، ألنهـا تغيـر مـن                وت مزيد من الوقت هدفا استراتيجيا    
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سباب التوجه إلى األمم المتحدة لنيل االعتـراف الكامـل          وحول أ . الواقع على األرض خالل هذا الوقت     
 :رغم العلم مسبقا بأن الواليات المتحدة سوف تستخدم حق الفيتو، قال األمـين العـام               بالدولة الفلسطينية 

  ".بالفعل الذهاب إلى األمم المتحدة كان بهدف تحقيق نصر سياسي، أما انعكاسه على األرض فغير وارد"
  ،ع العربي وإلى أي مدى سيؤثر ذلك إيجابا أو سلبا على القضية الفلسطينيةوحول ثورات الربي

أعتقد أن التأثير سيكون باإليجاب، فال شك أن ما يحدث في العالم العربي اليوم يـدفع                : قال األمين العام  
الشعوب إلى أن تعبر عن رأيها، وبالتالي الحكومات سوف تعبر عن هذا الرأي وكل هـذه اآلراء تؤكـد                   

رورة حل القضية الفلسطينية وتحرير األرض وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، لكـن           ض
هناك درس لهم يجب أن يفهمـوه وهـو أن           و هذا لن يتحقق إال إذا اقتنعت إسرائيل بأن المنطقة تغيرت         

  .العالم العربي قد تغير
قـال  "، ربي، وهل أصبحت تعيش في عزلةوعن وضع إسرائيل في المنطقة بعد اندالع ثورات الربيع الع      

إسرائيل تعتبر نفسها ليست في عزلة ألن اقتصادها يتقدم، وتنتج أكثر وتبيع لكل دول العالم               : األمين العام 
ومستوى دخل الفرد ارتفع، وهي ليست خائفة من أي دولة حولها، ألن الواليات المتحدة تتكفل بكل أنواع                 

  .األسلحة لهم
 15/1/2012، الغد، عّمان

  
   الفلسطينية على قدم المساواةاألطرافنتعامل مع : تونس .32

في خطوة اعتبرها المراقبون بادرة لتجاوز سوء الفهم الذي حصل أثناء وبعـد زيـارة رئـيس                 : تونس
على «الحكومة الفلسطينية المقالة اسماعيل هنية، اكدت تونس انها تتعامل مع جميع األطراف الفلسطينية              

  .»قدم المساواة
رغبة الحكومة التونسية في استعادة الصف الفلسطيني لوحدتـه بمـا           «وذكر رئيس الدبلوماسية التونسية     

أكثر إصرارا على دعـم القـضية       «وأشار الى أن تونس أصبحت بعد الثورة         .»يخدم القضية الفلسطينية  
كومـة حمـادي    وأعلن عن استعداد رئيس الح    . »الفلسطينية التي تحتل موقعا خاصا في قلوب التونسيين       

  .الجبالي لزيارة رام اهللا عقب تلقيه دعوة من الجانب الفلسطيني
 15/1/2012، البيان، دبي

  
  في صنعهما" إسرائيل" تبيع مروحيتين بسبب مشاركةالجزائرية الرئاسة :جزائريةصحيفة  .33

 مطلعة لم    الجزائرية الصادرة باللغة الفرنسية، نقال عن مصادر       "لوسوار دالجيري "ذكرت صحيفة   : د ب أ  
بـسبب  ” سوبر بومـا  “تحددها، أمس أن الرئاسة الجزائرية باعت طائرتين مروحيتين فخمتين من طراز            

  . مشاركة إسرائيل في صنعهما
 من شركة شـركة صـناعات الفـضاء         2004وأوضحت أن السلطات الجزائرية اشترت الطائرتين عام        
  ، لكنها قررت عدم استغاللهما بعـدما اكتـشفت         والدفاع الجوي األوروبية الستخدامهما في النقل الرئاسي      

  
غداة تسلمهما أن بعض أجزائهما، خاصة النظام اإللكتروني المركزي، مصنوعة في إسرائيل، باعتبار أن              

  . ذلك يشكل خطراً حقيقياً على األمن القومي الجزائري
  15/1/2012، االتحاد، أبو ظبي
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  وأبوظبي" إسرائيل"أزمة في العالقات السرية بين : مجلة فرنسية .34

ان وزارة الجيش   " إنتيليجانس أون الين  "كشفت المجلة الفرنسية    :  ترجمة قدس نت لألنباء    -القدس المحتلة 
اإلسرائيلية تعطل تنفيذ صفقة بيع طائرات بدون طيار من شركة إسرائيلية إلى إمارة ابو ظبي مما نـتج                  

  .إلمارات المتحدةعن ذلك أزمة في العالقات السرية بين إسرائيل ودولة ا
اإلسرائيلي االلكتروني أن شركة ايروناوتك اإلسرائيلية فازت بالمناقصة التي أعلنتها          " والال"وذكر موقع   

إمارة ابوظبي، ولكن القانون اإلسرائيلي الذي يلزم الشركة بأخذ مصادقة وزارة الجيش على كل صـفقة                
 للعالقات الثنائية التي تربط ابـوظبي بإسـرائيل         من هذا النوع هو الذي يعطل تنفيذها، ما يشكل تهديدا           

وأضاف الموقع أن وزارة الجيش اإلسرائيلية تحاول إيجـاد حـل           . دون ان تكون بينهما عالقات سياسية     
، "إيرناوتيكس ديفنـيس  "للقضية التي وصفتها بالمخجلة والتي يرتبط بها اسم شركة الطائرات بدون طيار             

إمارة أبو ظبي مبلغاً مقدماً للـصفقة إال أن وزارة الجـيش لـم تمـنح                مشيراً إلى أن الشركة تلقت من       
وبحسب المجلة الفرنسية فإن العالقات االقتصادية بين البلدين        . التصريح المطلوب من أجل إتمام الصفقة     

 مليون دوالر بالرغم من عـدم وجـود عالقـات           300قد أجملت في األعوام األخيرة ما يقارب حوالي         
  .مادبلوماسية بينه

وأشارت المجلة إلى أنه في الماضي تم الحديث عن رجل األعمال اإلسرائيلي ميتي كوخابي الذي يعتبـر       
اإلسرائيلي األكثر نشاطاً في أبو ظبي حيث أمدها بمعدات مراقبة ومواكبة لصناعة النفط على حد تعبير                

لتوتر الحـالي قـد يتـسبب       ولفت الموقع إلى أن إسرائيل تحاول تهدئة األوضاع خشية من أن ا           . المجلة
بأضرار للعالقات بين الدولتين خاصة بعد أن عبرت أبو ظبي عن غضبها الشديد حيال مـا قامـت بـه              

  .وزارة الجيش اإلسرائيلية
 14/1/2012وكالة قدس نت، 

  
   من مهاجمة إيران "إسرائيل" واشنطن تحذر ":وول ستريت جورنال" .35

اسرائيل من تنفيذ عملية عسكرية محتملة ضد ايران علـى           حذرت الواليات المتحدة     : وكاالت –واشنطن  
االمريكية في عددها الصادر امس ان      « وول ستريت جورنال    «وذكرت صحيفة    .خلفية برنامجها النووي  

القادة العسكريين االمريكيين قلقون على نحو متزايد من ان تكون اسرائيل بصدد االعداد للقيـام بعمليـة                 
عتراضات االمريكية مما دفعهم الى تكثيف خطط الطوارئ لحماية المنشأت          عسكرية ضد ايران رغم اال    

  .  االمريكية في المنطقة تحسبا الندالع نزاع
واضافت نقال عن مسؤولين امريكيين، ان الجيش االمريكي يستعد لعدد من  الردود المحتملة على هجوم                

لية اليران فـي العـراق ضـد الـسفارة          اسرائيلي من بينها هجمات من جانب الميليشيات  الشيعية الموا         
  .االمريكية في بغداد

وتابعت انه كاجراء ردع واسع النطاق ضد ايران، حركت الواليات المتحدة  مجموعة هجوميـة بقيـادة                 
واضافت ان الرئيس االمريكي باراك اوباما ووزير دفاعه ليـون           .حاملة طائرات ثانية الى منطقة الخليج     

ن بارزين اخرين بعثوا بسلسلة من الرسائل الخاصة الى الزعمـاء االسـرائيليين             بانيتا ومسئولين امريكيي  
  .حذروا فيها من العواقب الوخيمة الناجمة عن شن عملية

  15/1/2012، الرأي، عّمان
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    "إسرائيل"اتفاقيات تعاون عسكري بين بلغاريا و .36

نغيلوف سيوقع غدا االثنـين فـي       أعلنت وزارة الدفاع البلغارية أمس ان الوزير انو ا        :  ا ف ب   -صوفيا  
واضافت الوزارة ان انغيلوف سيتوجه اليوم االحد       . اسرائيل اتفاقين ثنائيين للتعاون على الصعيد الدفاعي      

وسيوقع اتفاقا للتعاون العسكري يشمل تدريبات مشتركة لعسكريين        . الى اسرائيل في زيارة تستمر يومين     
  . م وتعاون في مجال صناعة االسلحةوستوقع ايضا مذكرة تفاه. من كال البلدين

  15/1/2012، الدستور، عّمان
  

  واشنطن غير قادرة على التحكّم بالثورات العربية: أبيبالسفير األمريكي في تل  .37
أكّد السفير األمريكي في تل أبيب، دان شابيرو، أن بالده تعكف على استغالل كافّـة اآلليـات                 : الناصرة

" المخـاطر "طرة على األوضاع في دول ثورات الربيع العربي، والحد من           المتاحة لديها في محاولة للسي    
  .المترتبة على مخرجات هذه الثورات

  14/1/2012قدس برس، 
  

  "أمن إسرائيل" والخارج تتشتت بذريعة فلسطينعشرات آالف العائالت في  .38
الحق بالعيش في   حتى لدى الحديث عن امهات وأطفال فلسطينيين، وعن عائالت اطفال لهم            : آمال شحادة 

يقف حاجزاً ويمنع لم شمل هذه العائالت، والخطر االكبر اليـوم ان            » امن اسرائيل «كنف الوالدين، نجد    
امن اسرائيل بات ذريعة يستخدمها حتى القضاء االسرائيلي إلصدار قرارات مجحفة بحق الفلـسطينيين،              

ـ   وهذا ما فعلته المحكمة االسرائيلية العليا عندما صادقت على           العنـصري  «قانون، وصفه الفلسطينيون ب
، تمنع بموجبه لم شمل عشرات آالف العائالت الفلسطينية المتزوج احد الوالدين من فلسطينيي              »اإلجرامي

  .الضفة وغزة او من الدول العربية
: رينقرار المحكمة االسرائيلية يعني ابتعاد االم او األب عن ابنائه االطفال ويضع هذه العائالت امام خيا               

، على حد قول نائب وزيـر       »معادية إلسرائيل «فإما الرحيل الى االراضي الفلسطينية وغزة او الى دول          
والحديث هنا عن ام، من الضفة او دولة        . الخارجية، داني ايالون، او فسخ الزواج وترك العائلة واألوالد        

ن دون االوالد والزوج، او      حيث ستضطر الى العودة الى اهلها م       48عربية متزوجة من احد فلسطينيي      
  .48عن أب متزوج من احدى نساء فلسطينيي 

قرار المحكمة جاء مفاجئاً، فهو في تفاصيله يناقض القوانين الدولية وقوانين حقوق االنسان، لكنه تحـول                
الى بوق تحريض جديد ضد الفلسطينيين، فخرج اليمين، من وزراء ونـواب فـي الكنيـست وأحـزاب                  

، وهذا هو المصطلح الذي سجله احـد        »القانون وصفة لالنتحار الوطني   «تحت شعار   متطرفة، في حملة    
  .القضاة في بروتوكول جلسة المحكمة التي اتخذ فيها هذا القانون العنصري

واستغل هؤالء في حملتهم عمليات استشهادية نفذت قبل سنوات عدة في بلـدات اسـرائيلية، وتبـين ان                  
  .48 حصلوا عليها ألن والدتهم من فلسطينيي منفذيها يحملون هوية اسرائيلية

 وتسكن في بيت متواضع فـي مدينـة         48فاتن فلسطينية من الضفة الغربية تزوجت شاباً من فلسطينيي          
على مدار خمس سنوات مضت تعرضت لوعكات صحية، بعضها خطير، لكنها لم تتمكن من تلقي               . عكا

ن لها سوى عدم مالحقتهـا مـن جانـب المؤسـسة            العالج ألنها تحمل فقط بطاقة اقامة، وهذه ال تضم        
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هي اليوم مضطرة الى مغادرة بيتها ومعها اوالدها        . االسرائيلية بتهمة التواجد غير القانوني في اسرائيل      
وفي الضفة ال حقوق صحية واجتماعيـة       ... مغادرتي اليوم تعني ان أبنائي سيتركون مدارسهم      «: الثالثة
تنا ستتضاعف، وما يقلقني مستقبل اوالدي والمشكلة االكبر في وضـع           معانا«: ، تقول فاتن وتضيف   »لهم

زوجي، فهو ال يمكنه ترك عمله، المصدر الوحيد لمعيشتنا، واالنتقال معنا للسكن في الضفة، وهذا يعني                
وفي كل الحلول ستكون العائلة متضررة، سواء من جهة اوالدي          . اننا سنواجه معاناة بكل ما تعنيه الكلمة      

فاتن تنضم الى بقية العائالت الفلسطينية في معاناتها، وكذلك في المعركة الدولية            . »...جهة زوجي او من   
علـى رغـم   ... ال مجال امامنا إال التوجه الى المحاكم الدولية«ضد هذا القرار المتوقع ان تنطلق قريباً،        

  .»الصعوبات والتوقعات الكبيرة بعدم نجاح جهودنا
فقد توجه لزياره اهله في     . ، بسبب هذا القانون   2000 بدأت معاناة عائلته منذ عام       اما احمد العربشلي، فقد   

خان يونس، ولم يقدر على العودة الى زوجته وأوالده الذين يسكنون في بلدة الطيبة، في منطقة المثلـث                  
. ئهاالمسافة بين خان يونس وعائلته تستغرق ساعتين من السفر، لكنه عاجز عن لقا            . داخل الخط االخضر  

، فال تستطيع السفر اليه الى غزة ألن القانون االسرائيلي يمنع فلـسطينيي             )48من فلسطينيي   (اما زوجته   
وهكذا، خالل اكثر من عشر سنوات لم يلتئم شمل         . الحكم» حماس« من دخول غزة منذ تولي حركة        48

  .العائلة واليوم جاء هذا القانون ليزيد معاناتها تعقيداً
  منذ أيام شارون

مشكلة لم شمل العائالت الفلسطينية، داخل الخط االخضر، انفجرت في فترة حكومة آرييل شارون، حيث               
قررت تلك الحكومة عدم تمديد اإلقامة للرجال والنساء من سكان الضفة وغـزة ومـن دول المنطقـة،                  

  .وهؤالء من االردن ومصر
 سلسلة عمليات استشهادية، ابرزهـا عمليـة        وقد اقترح القرار آنذاك وزير الداخلية ايلي يشاي بعد تنفيذ         

 في  1948في حيفا، بعدما تبين أن والدة منفذ العملية شادي طوباسي من فلسطيني             » ماتسا«تفجير مطعم   
، وكان والد شادي طوباسـي حـصل        1973منطقة الناصرة، ومتزوجة من فلسطيني من جنين منذ عام          

ناصرة، ومن ثم حصل أوالده علـى البطاقـات بعـد           على بطاقة الهوية بعد زواجه وسكنه في منطقة ال        
وعلى . ففي حينه كانت إسرائيل تتعامل مع الموضوع من دون إشكاليات وقيود       . تسجيلهم في هوية الوالدة   

ما تزعم السلطات اإلسرائيلية، فإن شادي استغل بطاقة هويته وتجول في إسرائيل بحرية مطلقـة ونفـذ                 
  .العملية

ل كل من هو ابن لفلسطيني من الضفة ومتزوج من داخل الخط األخضر هـو               وفي حينه اعتبرت إسرائي   
وعليه شرع الوزير يشاي بدراسة موضوع لم الشمل ومنح         . مشروع عملية تفجيرية مثل شادي طوباسي     

وضرب يشاي هذا   .  ألف طلب لم شمل قدمت لوزارته      22الفلسطينيين بطاقات هوية إسرائيلية، وتبين أن       
بـدأوا بتطبيـق حـق العـودة        )  أوالد للعائلة  5معدل  (لن عن وجود مئة ألف فلسطيني       الرقم بخمسة ليع  
  .بمساعدة إسرائيل

وعليه قرر تجميد البحث في كل هذه الطلبات، وخالل هذه الفترة أخذ الموضـوع حيـزاً مـن النقـاش                    
 إلى حد قـررت     والمداوالت بين الحكومة والقضاء اإلسرائيلي، وازداد التشديد اإلسرائيلي إلى أن وصل          

فيه الحكومة عدم منح بطاقات الهوية حتى لألوالد على رغم أنهم ولدوا في مستشفيات إسرائيلية ووالدتهم                
تحمل الهوية اإلسرائيلية منذ والدتها وهم مسجلون في هويتها، ما يعنـي شـطب أسـماء األوالد مـن                   
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ت الضمان الطبي وحرمانهم    مؤسسات التأمين الوطني، أي وقف مخصصات األوالد ثم شطبهم من سجال          
  .من الحصول على العالج، على رغم أنهم يسددون االشتراكات لمؤسسة التأمين

  رفض لم الشمل
في جانب آخر من الدفاع عن هذا القانون، رأى اليمين ان لم الـشمل يـشكل خطـراً علـى الخريطـة               

ينيين سيستخدمون القانون وسـيلة     الديموغرافية في اسرائيل ويمس بطابعها اليهودي، اذ ان آالف الفلسط         
  .لممارسة عودة الالجئين الفلسطينيين

جمعية «القانوني و   » عدالة«في اعقاب هذا القرار االسرائيلي توجهت العائالت الفلسطينية ممثلة بمركز           
للمطالبة بإلغاء القانون، معتبرة انه يمس حقاً أساسياً لإلنسان باختيـار شـريك حياتـه               » حقوق االنسان 

إذ قالت النيابة العامة    . الرد االولي على هذا الطلب جاء عنصرياً بامتياز       . ؤدي إلى تمزق عائالت عدة    وي
ان القـانون سـيتيح   «ان في امكان هذه العائالت ممارسة حقوقها خارج حدود اسرائيل وأعلنت صراحة            

دولـة ذات أكثريـة     إغراق اسرائيل بمئات ألوف الفلسطينيين وهذا يؤدي إلى فقدان اسرائيل طابعهـا ك            
  .»يهودية

  1967ربع مليون فلسطيني حازوا الجنسية االسرائيلية منذ 
وفق األرقام التي توردها وزارة الداخلية اإلسرائيلية وتعتمدها اللجـان اإلسـرائيلية فـي بحثهـا هـذا                  

 وحصلوا على بطـــاقة هويـة       1967الموضوع، هناك ربع مليون فلسطيني دخلوا إسرائيل منذ العام          
هؤالء في نظر المؤسسة االسرائيلية ممن نفذوا حق العودة بطريقة غير مباشرة وباتوا اليـوم               . سرائيليةإ

يشكلون خطراً جدياً على إسرائيل ليس فقط من الناحية األمنية إنما الديموغـرافية، حيث يمكنهم تغييـر                
  . بالدولة العبرية الكبرىالخريطة الديموغرافية، ما مــن شأنه القضاء على الحــلم اإلسرائيلــي

وبدأت نسبة الفلسطينيين الذين يصلون إلى إسرائيل ترتفع في شكل كبير منذ التوصل إلى اتفاقات أوسلو                
 ألف فلسطيني إلى إسرائيل وتزوجوا من فلـسطينيات مـن عـرب             97، حيث وصل قرابة     1993عام  

لكن هذه الحـاالت قليلـة جـداً،        . 1948، وأحياناً تتزوج فلسطينيات من الضفة شباناً من عرب          1948
فالشاب الفلسطيني الذي ال يجد عمالً له في المناطق الفلسطينية بعدما فقد األرض التي كانـت المـصدر                  
الوحيد لرزقه أو منع من دخول إسرائيل للعمل في وقت تفتقر فيه المنـاطق الفلـسطينية إلـى منـاطق                    

الزواج ألنه سيعجز عن تـدبير شـؤون عائلتـه          صناعية ومتاجر وورش عمل، هذا الشاب ال يستطيع         
وضمان لقمة العيش لزوجته وأطفاله، فيجد من األنسب له الزواج من شابة من داخل الخـط األخـضر                  

  .»مستورة«والحصول على بطاقة هوية إسرائيلية ستضمن له ولعائلته حياة، على األقل ) 1948عرب (
 قاضياً  11ء القضاة وتقرر توسيع الهيئة القضائية الى        خالل بحث القضية في جلسات المحكمة تباينت آرا       

 منهم النقاش في الجلسة االخيرة مقابل خمسة رفضوه، وبأكثرية قاض واحد تقرر مـصير آالف                6حسم  
النائب احمد الطيبي، المتزوج بنفسه من امرأة من طولكرم، وصف القـرار بأنـه              . العائالت الفلسطينية 

  .»من القضاة الستة الذين اتخذوهوصمة عار على جبين كل واحد «
واسـتطرد  . »ان فلسفة القرار تستند الى عقيدة عنصرية ترى في العرب ضيوفاً في وطـنهم             «: وأضاف

لقـد  «:  ضد القانون2005النائب الطيبي الذي كان احد الذين توجهوا بدعوى مشابهة للمحكمة العليا عام          
االقلية، وهذا دورها الطبيعـي المفتـرض وخنعـت         سقطت المحكمة العليا في امتحان الدفاع عن حقوق         

إلمالءات اليمين االسرائيلي بعدما كانت في الماضي قد اقرت كل بـشائع االحـتالل مـن االسـتيطان                  
واالغتياالت والمصادرة واألبعاد الى جانب عدم تصديها لسياسات الحكومات االسرائيلية المتعاقبة ضـد             
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ة وبخاصة االرض واالسكان والموازنـات واألوقـاف والتعلـيم          المواطنين العرب في كل مجاالت الحيا     
  .وغيرها... والزراعة والتشغيل

لقد اثبت القرار ما قلناه دوماً من أن اسرائيل هي ديموقراطية تجاه اليهود ويهودية تجـاه                «: واختتم قائالً 
  .»العرب

  15/1/2012الحياة، لندن، 
  

  القيادة الفلسطينية" استكشافات" .39
  تعلي جرادا

 1993عـام ،  ” اتفـاق أوسـلو   “ إلى توقيعها على     1991عام ، ” مؤتمر مدريد للسالم  “منذ انخراطها في    
عليهـا،  ” حماس“ ثم اقتتالها مع     1994، وامتزاجها بها منذ عام ،     ”سلطة الحكم الذاتي  “وصوالً إلى توليها    

ة، سياسياً واقتصادياً وأمنياً، ظلت     بل، وتقاسمها إياها معها، كسلطة منقسمة ومقيدة بالتزامات احتاللية ثقيل         
القيادة الرسمية الفلسطينية تسير بمنظمة التحرير من سيئ إلى أسوأ، حتى صارت، برنامجاً وممارسـة،               

، ما قاد إلى تآكٍل متنامٍ في شعبية هذه القيادة، مكانةً           ”السلطة”عائمة بين منزلتي حركة التحرر الوطني، و      
  .وهيبةً ومصداقيةً

توجه بملف القضية الفلسطينية إلى هيئة األمم، والبدء بخطـوات لتنفيـذ اتفـاق المـصالحة                وبخطوتي ال 
الوطنية، وأهمها عقد االجتماع األول لإلطار القيادي الوطني المؤقت لمنظمة التحرير على طريق إعادة              

هيبتهـا ومكانتهـا    بنائها وتوحيدها وتفعيلها، استعادت قيادة منظمة التحرير، أو كادت تستعيد، جزءاً من             
ومصداقيتها الشعبية، واستبشر، وإن بحذرٍ، كلُّ منتمٍ للقضية الفلسطينية وداعمٍ لها، وحريص عليها، بـأن      
هذه القيادة بهذه الخطوات، ورغم المعيقات الداخلية والخارجية، قد قـررت، وإن لـم تعلـن صـراحة،                

ن مترابطتين، هما، إعادة ترتيـب البيـت        مراجعة مسيرتها، والدخول في مرحلة جديدة بمهمتين أساسيتي       
الوطني الداخلي وإنهاء انقساماته العبثية، وبناء استراتيجية سياسية وطنية بديلة لمـسيرة عقـدين مـن                
المفاوضات العقيمة، التي أفضت بالنتيجة العملية، وبمعزل عن النوايا، إلى ما يعيشه الشعب الفلـسطيني               

وفقدانٍ للبوصلة واالتجاهومشروعه الوطني ونضاالته، من ترد وانقسامات وتراجعٍ والتباسات .  
والواليات المتحدة،  ” إسرائيل“وكان متوقعاً تَعرض قيادة منظمة التحرير لضغوط وتهديدات ثقيلة، تقودها           

، لثنيها عن تطوير خطوات إخراج ملف القضية الفلسطينية من براثن االحتكـار          ”اللجنة الرباعية “بتغطية  
، قد هددت بخنـق     )بكل ما لها من تأثير في توابعها      (وتؤكد المعلومات أن الواليات المتحدة،      . يكي  األمر

، بعـودة قيـادة     )من صندوقها وصناديق توابعها   (الفلسطينيين، عبر وقف الدعم المالي، واشتراط تدفقه،        
” إسـرائيل “هـددت   منظمة التحرير غير المشروطة للمفاوضات الثنائية المباشرة تحت رعايتها، بينمـا            

بإجراءات سياسية ومالية وأمنية قاسية، تشمل منع سفر، وتقييد حركة، الصف األول من قيادات المنظمة               
  .والسلطة، بمن فيهم الرئيس الفلسطيني

إزاء ذلك، وباعتبار أن النضال الميداني للشعب الفلسطيني، بأشكاله، وعلى امتداد مسيرته، يهـدف إلـى       
ة ملموسة، تقَربه، أكثر فأكثر، من هدف استرداد حقوقه الوطنية المغتـصبة فـي              تحقيق إنجازات سياسي  

العودة وتقرير المصير وبناء الدولة الفلسطينية المستقلة السيدة، فقد كان على قيادة منظمـة التحريـر أن                 
التـي مـن    (تمضي قدماً، وتطَور خطوات التوجه لألمم المتحدة، بجانب العمل على الجبهة الدبلوماسية،             

، للمسؤولية الـسياسية عـن توقُّـف        )زوراً وبهتاناً (، لتفادي تحميلها،    )التعسف اختزالها في المفاوضات   
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مفاوضات مسدودة الطريق واألفق، وأثبتت التجربة العملية، على مدار عقدين، مخاطرها وعبثية وعقـم              
  .العودة إلى تجريبها

في مواجهة الضغوط والتهديدات، وبدل أن تختار تطـوير         لكن، ومن أسف، فإن قيادة منظمة التحرير، و       
خطوات التوجه إلى هيئة األمم، بما يخدم تطوير خطوات المصالحة الوطنية إلى وحدة سياسـية، وبمـا                 
يعزز ما استعادته هي نفسها من مكانة وهيبة ومصداقية شعبية، قد اختارت المـشاركة المفاجئـة فـي                  

، لتعـود الحالـة   ”اللجنـة الرباعيـة   “، برعاية أردنية وإشراف     ”اإلسرائيليين“مع  ” اللقاءات االستكشافية “
فهذه اللقاءات، رغـم    . الفلسطينية، داخلياً وخارجياً، إلى ما كانت عليه قبل خطوة التوجه إلى هيئة األمم            

ت قيـادة   المخاتل، هي عملياً عودة للمفاوضات الثنائية المباشرة، التي أعلن        ” االستكشاف“تغطيتها بمسمى   
منظمة التحرير، رفض العودة إليها، ما لم يعاد بناؤها على أسس جديدة، تشمل تحديد مرجعيتها بقرارات                
الشرعية الدولية، وبجداول زمنية محددة وواضحة، وقبل هذا وذاك، عدم استئنافها قبل الوقـف الكامـل                

 فلـسطينية مـستقلة وسـيدة مـع         والشامل لعمليات االستيطان والتهويد، باعتبار أن أي حديث عن دولة         
استمرار هذه العمليات، هو مجرد ذرٍ للرماد في العيون، لكسبِ مزيد مـن الوقـت، إلتمـام الـسيطرة                   

اللقـاءات  “إن المـشاركة الفلـسطينية فـي هـذه          . على ما تبقى من األرض الفلـسطينية      ” اإلسرائيلية“
والواليات المتحدة، ما أرادتا، وخططتا لـه، أي        ” إسرائيل”، وبمعزل عن النوايا، قد حققت ل      ”االستكشافية

إعادة ملف القضية الفلسطينية مجدداً إلى نيران المفاوضات الثنائية المباشرة واالحتكار األمريكي لهـذه              
، التي أمهلتها قيادة منظمة التحرير مـدة ثالثـة أشـهر            ”اللجنة الرباعية “المفاوضات، وذلك بتغطية من     

، أمالً بوقف عمليات االسـتيطان والتهويـد،        ”حوارات غير مباشرة  “إلدارة  ،  )2012-1-26تنتهي في   (
واستئناف المفاوضات على أسس جديدة، لم يتحقق منها شيء، فيما يعي الجميع، بمن فيهم قيادة منظمـة                 

  :”اللقاءات االستكشافية“التحرير، أن المشاركة الفلسطينية في هذه 
لمزيد من المخاطر والمضار على القضية الوطنية، بل، وعلـى   لن تسفر عن أية نتيجة، سوى جلبِ ا       -1

  .منظمة التحرير الفلسطينية، التي تم اتخاذ قرار المشاركة باسمها
كحكومة يمينية متطرفة، بل، وكنظام سياسي توسعي عدواني، مـا يمكـن            ” إسرائيل“ ولن تجد لدى     -2

  .استكشافه
حميلها لمسؤولية وقف المفاوضات، بل، علـى العكـس،          ولن تمكِّن قيادة منظمة التحرير من تفادي ت        -3

 كما تـشير المعلومـات والتـصريحات،        2012،-1-26فإن وقْفَ هذه اللقاءات، في حال حصوله بعد         
  .والواليات المتحدة وتوابعهما، لتحميلها هذه المسؤولية” إسرائيل“سيكون ذريعة إضافية، بيد 

ريكية بوقف الدعم المالي، وتصعيد اإلجـراءات االحتالليـة،         األم” اإلسرائيلية“ ولن توقف التهديدات     -4
  .كسيف مسلط بشكل دائم، لم يعد ينفع معه تكتيكات تقطيع الوقت إلى ما ال نهاية

 وستُتخذ غطاء لكل من يدفع، عربياً، نحو عدم تطوير التوجه إلى األمم المتحدة، لتالفي ما يفرضـه                  -5
  .قاقات والتزامات قومية، سياسية وماديةعليه هذا التطوير من مسؤوليات واستح

  بسبب تضرر المصالح الفئوية    ( وستُستخدم ذريعة من قبِل التيارات والشخصيات الفلسطينية المعيقة،          -6
  

، لتنفيذ اتفاق المصالحة الوطنية، وتطويره إلى وحدة سياسية، من العبث الحديث عن             )والشخصية الضيقة 
  .ون إحرازهاإنهاء لالنقسام الداخلي، من د

  15/1/2012الخليج، الشارقة، 
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  "!إسرائيل"اإلسالميون يحكمون العالم العربي بفضل  .40

  أوري أفنيري
إذا وصل اإلسالميون إلى الحكم في جميع البلدان العربية، فإنه سيتوجب علـيهم أن يـشكروا عـدوهم                  

ومـات اإلسـرائيلية علـى      فلوال المساعدة المباشرة وغير المباشرة من جانـب الحك        . إسرائيل: الرئيسي
  .اختالفها، لما استطاعوا تحقيق حلمهم

  .ينطبق هذا األمر على غزة، بيروت، القاهرة، وحتى طهران
كان بإمكانهم وقف كافة النشاطات الـسياسية والمدنيـة،         . لقد واجه الطغاة في كافة الدول العربية مأزقًا       

االجتماع في المسجد لتأدية الصالة وتنظيم أعمـال        كان بإمكان الناس    . لكنهم لم يستطيعوا إقفال المساجد    
قبل عهد التويتر والفيسبوك، كانت هذه هـي الطريقـة          . خيرية، إلى جانب التخطيط لعمل سياسي سري      

  .الوحيدة للوصول إلى الجماهير
كان أحد الطغاة، الذين واجهوا هذا المأزق، هو الحاكم العسكري اإلسرائيلي في األراضـي الفلـسطينية                

تم إغالق المراكز المدنية، وتم إبقاء المـساجد فقـط          . منذ بداية االحتالل منع أي نشاط سياسي      . محتلةال
  .كان بإمكان الناس االلتقاء هناك. مفتوحة

لقـد  . اهتمام زائد في ازدهار المـساجد     " الشاباك"بل كان لدى    . هذا التسامح لم يكن غير مباشر فحسب      
  .ذين يصلون خمس مرات في اليوم لن يقوموا بتركيب القنابلأن الناس ال" الشاباك"اعتقدوا في 

   الـوحش "في حينه أن العدو الرئيسي هو منظمة التحرير الفلسطينية الفظيعة، برئاسـة             " الشاباك"لقد أقر "
. وكان بعض أعضائها البارزين من المسيحيين     . كانت منظمة التحرير الفلسطينية علمانية    . ياسر عرفات 

لهذا السبب كانت منظمة التحرير هي      ." ال تنتمي إلى أي دين    "ة إلنشاء دولة فلسطينية     لقد طمحت المنظم  
  .عدو المنادين باإلسالم، الذين طمحوا إلى إنشاء خالفة إسالمية

لذلك فقد  . بهدف إلحاق الضرر بمنظمة التحرير، هكذا اعتقدوا لدينا، يجب توجيه الفلسطينيين نحو الدين            
  .ما في وسعه، سراً، من أجل مساعدة الحركة اإلسالميةقام الحكم العسكري بكل 

ولكن حدث أمر مزعج حقا     . كانت هذه سياسة ناجحة للغاية، وربت رجال أمننا على أكتافهم لشدة ذكائهم           
كان يجب أن تتنافس الحركة     .  نشبت االنتفاضة األولى   1987في كانون األول من العام      . في ذلك الوقت  

" حركة المقاومة اإلسـالمية   "في غضون بضعة أيام حولت نفسها إلى        . ر تطرفا اإلسالمية مع أحزاب أكث   
العمل ضدها  " الشاباك"على الرغم من ذلك، بدأ      . وتحولت إلى أخطر عدو إلسرائيل    ") حماس"اختصارها  (

لقد تعاقدت دولة إسرائيل مع منظمة التحرير فـي         . بعد سنة فقط، حين أسر زعيمها، الشيخ أحمد ياسين        
  ".حماس: "، لمحاربة العدو الجديدأوسلو

على االنضمام إلى منظمة التحرير والمشاركة في حكومـة وحـدة           " حماس"اآلن، لسخرية القدر، توشك     
  ".حماس"إن من حق حكومة إسرائيل أن تتلقى رسالة شكر من . فلسطينية

  .مباشراً بالقدر ذاته، لكنه لم يكن أقل نجاعة" حزب اهللا"لم يكن دورنا في صعود 
، كان على الجيش اإلسرائيلي أن يعبـر عبـر المنـاطق            1982عندما اجتاح أرئيل شارون لبنان، العام       

محررون من منظمة التحرير الفلسطينية، التـي       . تم استقبال جنودنا كمحررين   . الشيعية في جنوب لبنان   
  .أقامت هناك دولة داخل الدولة
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 كان علي المرور بالعديد من القرى الشيعية، وفي         .مشيت في سيارتي خلف الجنود لكي أصل إلى الجبهة        
  .كل واحدة منها دعاني القرويون لشرب القهوة في منازلهم

المتدينة المستقلة ذاتيا، المعروفـة باسـم       -في فدرالية المجتمعات العرقية   . لم ينتبه أحد، في حينه، للشيعة     
  .مستضعفةلبنان، كان الشيعة منذ البداية أكثر المجتمعات المضطهدة وال

لقد كان الشيعة بحاجة لبضعة أسابيع فقط ليدركوا أن اإلسرائيليين ال           . غير أن اإلسرائيليين مددوا إقامتهم    
الحـزب  . ولذلك، ثاروا ألول مرة في تـاريخهم      . ينوون المغادرة أبدا، حتى بعد أن طردوا الفلسطينيين       

عندما لم يفهـم الجـيش اإلسـرائيلي        . ةشرع في تنفيذ عمليات تفجيرية صغير     ") أمل("الشيعي الرئيسي   
  .الرمز، زادت التفجيرات وتحولت إلى حرب عصابات حقيقية

  ".حزب اهللا: "، شجعت إسرائيل منافسة صغيرة، غير أنها أكثر راديكالية"أمل"من أجل تفادي 
 لم يكن ليحـدث ضـرر     ") هعوالم هازيه "كما طلبت مجلة    (لو خرجت إسرائيل من لبنان في ذلك الحين         

إلى آلة حرب   " حزب اهللا "في هذه الفترة تحول     .  سنة إضافية  18لكن الجيش اإلسرائيلي بقي هناك      . كبير
ناجعة، أيقظ تأييد الجماهير العربية في كل مكان، سيطر على الحكم في المجتمع الشيعي وتحـول إلـى                  

  .أقوى القوى في لبنان
  .أيضا" حزب اهللا"نحن نستحق الشكر الجزيل من 

  .هي أكثر تعقيدا" األخوان المسلمين"ة إن قضي
 تطوع أعضاؤها   1948في حرب   . ، قبل عشرين عاما من قيام إسرائيل      1928تم تأسيس المنظمة، العام     

  .إنهم يلوحون بحماسة بفكرة الوحدة اإلسالمية، والقضية الفلسطينية قريبة جدا من قلوبهم. لمحاربتنا
منذ حرب حزيران، التـي خـسرت       ". اإلخوان"ي، ازدادت شعبية    الفلسطين-كلما ازداد النزاع اإلسرائيلي   

فيها مصر نصف شبه جزيرة سيناء، وأكثر من ذلك بعد التوقيع على السالم أحادي الجانب مع إسرائيل،                 
لـم يكونـوا    . فقد غذوا السخط العميق لدى جماهير المواطنين في مصر والعالم العربي بأسـره ضـدنا              

  .سادات، لكنهم هللوا يوم وفاتهمسؤولين عن اغتيال أنور ال
. لم تكن معارضتهم التفاقية السالم مع إسرائيل رد فعل إسالمي فحسب، بل رد فعل مصري حقيقي أيضا                

فقد شملت اتفاقيات كامب دافيد عنصراً فلسطينياً مهماً، لـم يكـن            . شعر المصريون أن إسرائيل خدعتهم    
دات، الرجل ذو الرؤيا، تمعن في الصورة العامة وكان يؤمن          السا. السادات لواله قادرا على التوقيع عليها     

مناحم بيغن، ومهنتـه محـام، اهـتم بالتفاصـيل          . أن االتفاقية ستؤدي بسرعة إلى إنشاء دولة فلسطينية       
أجيال من اليهود ترعرعوا في أحضان التلمود، الذي هو باألساس مجموعـة مـن الـسابقات             . الصغيرة

  .ليست صدفة شهرة المحامين اليهود في أنحاء العالم. قلوا مهارتهم القانونيةالقانونية، وبهذه الطريقة ص
تم التحدث فيها عن حكم ذاتي، وقـد        . في الواقع، لم يتم ذكر الدولة الفلسطينية على اإلطالق في االتفاقية          

المـصريون علـى    . لم يتوقع المصريون ذلك، وزاد غضبهم     . مكنت الصيغة بيغن من مواصلة االحتالل     
ناعة بأن دولتهم هي زعيمة العالم العربي، وأن ثمة مسؤولية خاصة تقع على كاهلهم لـسالمة العـرب                  ق

إنهم ال يستطيعون تحمل وضع يظهرون فيه وكأنهم خانوا أوالد عمهم الفلسطينيين، المساكين الذين              . كلهم
  .ال حول لهم وال قوة

لقد رأوا فيه خادما إلسـرائيل      . ظا عميقا قبل وقت طويل من إسقاط حسني مبارك، كن له المصريون غي          
لم يستطيعوا أن يغفروا له دوره الحقير في الحصار اإلسرائيلي ضـد مليـون              . وأجيرا للواليات المتحدة  

  .ونصف المليون من األخوة العرب في قطاع غزة
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هـم  سـمعتهم هـي أن    . منذ بداية حركة األخوان المسلمين، تم شنق، سجن، واستجواب قادتها ونشطائها          
  .يساهم دعمهم القوي للفلسطينيين كثيرا في الصورة المرسومة لهم. يقاومون الحكم البغيض

الكثيـر مـن    " األخـوان "لو صنعت إسرائيل السالم مع الفلسطينيين في مكان ما على الطريق، لخـسر              
  .إنهم يتحولون اآلن إلى القوة الرئيسية في مصر الجديدة. إشراقهم

  .الشكر إلسرائيل
  .ى، ال سمح اهللا، إيرانوال ننس

  .بالكثير جدا، في الواقع. هي أيضا مدينة لنا بالكثير
 تم انتخاب محمد مصدق في االنتخابات الديموقراطية األولى التي أجريت ألول مرة في              1951في العام   

الشاه، محمد رضا بهلوي، الذي تم تتويجه من قبل البريطـانيين فـي الحـرب    . دولة مسلمة في المنطقة   
صادر مصدق موارد النفط الخاصة ببالده، التي اختلست حتـى ذلـك الحـين            . عالمية الثانية، تم طرده   ال

  .بحرية من قبل البريطانيين، مقابل مبالغ زهيدة
فقد أعادوا الـشاه إلـى      . بعد عامين أحدثت الخدمات السرية الخاصة ببريطانيا والواليات المتحدة انقالبا         

يبدو أنه لم يكن لنا دور في االنقالب، ولكن اإلسرائيليين نجحوا في رعاية             . ينالحكم والنفط إلى البريطاني   
الشرطة " الشاباك"أرشد عمالء   . لقد جمع اإلسرائيليون ثروة من وراء بيع األسلحة للجيش اإليراني         . الشاه

علمـوهم  هـم اللـذين     " الشاباك"السرية البغيضة لدى الشاه، الساواك، وآمن كثيرون في إيران أن أفراد            
لقـد مـر    .  أشكلون لنقل النفط اإليراني    -ساعد الشاه في بناء وتمويل خط النفط إيالت       . أساليب التعذيب 

ضباط مخضرمون من الجيش اإلسرائيلي عبر إيران في طريقهم إلى الخط الكردي في العراق، وساعدوا               
  .هناك مصطفى برزاني على التمرد في بغداد

عرضـت  . مة األبارتهايد في جنوب أفريقيا في تطوير السالح النـووي         في الوقت ذاته شارك قادتنا حكو     
  .الحكومتان على الشاه االنضمام إليهما، حيث تكون لدى إيران قنبلة نووية هي أيضا

قبل أن يتمكن هذا التعاون من جني الثمار، تم إسقاط الشاه المكروه في الثورة اإلسـالمية فـي شـباط                    
والـشيطان  ) الواليات المتحدة ( الحكم اإليراني كراهية للشيطان الكبير       منذ ذلك الحين طور نظام    . 1979

ها هو محمود أحمدي نجاد يستخدمها      . لقد ساعدته هذه الدعاية على كسب ثقة الجماهير       ). نحن(الصغير  
  .اآلن في ترسيخ حكمه

ية اإليرانيـة، مـن      تدعم تصنيع القنبلة النوو    – بما فيها المعارضة     –يبدو أن كافة المجموعات اإليرانية      
  .أجل ردع إسرائيل

  .إلى أين كان سيصل النظام اإليراني من دون إسرائيل؟ لذلك فهو أيضا مدين لنا بالشكر
لكنها . صحيح أن إسرائيل ساهمت كثيرا في النهضة اإلسالمية       . لكن يجب أن ال نبالغ في جنون العظمة       

  .ليست العامل الوحيد، أو الرئيسي، لهذه الظاهرة
ألفـت راهبـة   . ذلك غريباً إلى حد ما، يبدو أن األصولية الدينية الجاهلة تعبر عـن روح العـصر         يبدو  

أميركية، تحولت فيما بعد إلى مؤرخة، واسمها كيرن أرمسترونغ، كتابا مهماً تتبعت فيه ارتفـاع شـأن                 
لقد أثبتت أن   . ائيلفي العالم اإلسالمي، في الواليات المتحدة وفي إسر       : األصولية في ثالثة أماكن مختلفة    

اجتازت المراحل ذاتها وفي الوقت ذاته      – اإلسالمية، المسيحية واليهودية     –الحركات الثالث المختلفة هذه     
  .بالضبط
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ثمة في إسرائيل اليوم شغب مخيف، ألن المجتمع الحريدي كبير القوة يريد إجبار النساء في أماكن كثيرة                 
إنهـم  . لخلفي من الحافالت، مثل السود في أالباما في حينـه         في البالد على الجلوس وحدهن في القسم ا       

يمنع الحاخامون الجنود المتدينين مـن      . يطالبون أيضا بأن تمشي النساء في الشارع على أرصفة منفردة         
تُمنع النساء، في األحياء الحريدية، من الظهور بـين النـاس إال إذا كـن               . االستماع إلى إنشاد الجنديات   

 30طي كافة أجسامهن، ما عدا الوجه واليدين، حتى إذا كانت درجـة الحـرارة هـي                 يرتدين مالبس تغ  
 سنوات من عائلة متدينة، ألنها لم تكن ترتـدي مالبـس          8لقد بصق حريديون على طفلة عمرها       . وأكثر

  "!طهران هنا"في المظاهرات ضد العلمانية، صاحت النساء . بما يكفي" محتشمة"
صنع إسرائيل األصولية السالم مع العالم اإلسالمي األصولي، برعاية رئيس          يحتمل أنه في أحد األيام ست     

  .أميركي أصولي
  .إال إذا فعلنا شيئا اآلن لوقف العملية

  15/1/2012األيام، رام اهللا، 
  

  هكذا نشأ االتفاق غير الممكن: اليهود في الخليل .41
  يوسي بيلين

ومة بنيامين نتنياهو زمن واليته االولى والرئيس       وقع على االتفاق رئيس الحك    .  سنة 15تم التفاق الخليل    
الفلسطيني ياسر عرفات، بعد تسعة اشهر كان يفترض ان يوقع عليه قبلها رئيس الحكومة السابق شمعون                

ولم يوقع عليه بالموعد المخطط له بسبب موجة أحداث االرهاب على االسرائيليين فـي              . بيرس وعرفات 
، ولخشية سياسية من ان يزيد توقيعه عليه االنتقـاد          )س يحيى عياش  في أعقاب قتل المهند    (1996مطلع  

  .لتنازل حزب العمل
اليمين كالمتوقع رفع الصوت صارخا برئيس الحكومة الذي أدار ظهره لمؤيديه، وأعظم بني بيغن، وزير               

  .العلوم الجديد، الفعل إذ رأى ذلك سببا كافيا لالستقالة من الحكومة
وكما طلب مـستوطنو غـوش      . برنامج العمل الوطني بعد االيام الستة مباشرة      طُرحت مسألة الخليل في     

عصيون الذين تم اجالءهم في حرب التحرير العودة اليها، أثار ناس المستوطنة اليهودية في الخليل طلب                
 وطلب الحاخام حزقيال سرينا، رئيس المعهد الديني في الخليل، الى الحكومة ان تعيد معهده             . العودة اليها 

وكان الحاخام سرينا الذي كان عضوا ايضا في مجلس حكماء التوراة هو            . الى الخليل ورفضت الحكومة   
 المعهد الديني اللتواني االول في ارض اسرائيل، بعد ان استقر الرأي في             1925الذي نقل الى الخليل في      

  .االتحاد السوفييتي قبل ذلك بسنة على تجنيد اليهود
  

 يهوديـا، نقـل المعهـد       67لعرب من سكان الخليل في يهود المستوطنة قُتل فيها          على أثر مذبحة نفذها ا    
  .وباعتباره يهوديا حريديا قبل قضاء اهللا وسلم للرفض. الديني الى حي غيئوال في القدس

 حاولت مجموعة من االسرائيليين بقيادة موشيه لفينغر، من المتدينين وعدد مـن العلمـانيين،               1968في  
ورفض سكان المدينة ان يبيعوهم بيوتا، واستقر رأيهم لـذلك          . لخليل للعودة الى المدينة   شراء بيوت في ا   

  .مساء عيد الفصح بل أن يتموا فيه االحتفال بليل الفصح" بارك"على استئجار فندق 
، وبمـشاركة   )في اشهر حياته االخيرة   (كانت تلك االيام ايام حكومة الوحدة الوطنية برئاسة ليفي اشكول           

وسيطرت النشوة علـى كـل      . اخ الجديد بين حيروت الصقري والليبراليين الذين هم أكثر اعتداال         المعر
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عرف قليلون من الناس في الحقيقة كيف يريدون ان يروا مستقبل المناطق التي احتلت منذ وقـت                 . شيء
 وجدت  )الذي ُأنشيء في ذلك الوقت نتيجة مزج بين مباي ورافي ووحدة العمل           (ففي حزب العمل    . قريب

أما وزير التربية يغئال الون الذي أوجد الخطة للحفاظ علـى           .  ال أقل وال أكثر    –حلقة تؤيد سالمة البالد     
، فرأى نفسه قائدا لمسيرة االستيطان بعد ان فشل في محاولتـه            ")خطة الون ("الكعكة كاملة وألكلها ايضا     

حرب ال هوادة فيهـا لبطـل الحـرب         العودة الى الجيش أو ان يعين وزيرا للدفاع، وصرف جهوده الى            
  .موشيه ديان

وهكذا، في أهم ايام في تاريخ دولة اسرائيل، حينما كان يجب على حكومة اسرائيل ان تبـت قـرارات                   
، لم تكن هناك ببـساطة ولـم        1967حاسمة تتعلق بمستقبل المناطق التي احتلتها في الحرب الناجحة في           

  .لغربيةتكن تعلم حقا ما الذي تريده في الضفة ا
 انسان في االحتفال بليل الفصح الهاذي للفينغر في الخليل، وشارك فيه ايـضا جنـود مـن                  100شارك  

وبعد حفل ليل الفصح أعلنت الجماعة أنها سـتبقى فـي الخليـل             . الجيش االسرائيلي وسلحوا المشاركين   
ين أنـصار لفينغـر     وأصبح يغئال الون وسيطا من قبل نفسه ينتقل ما ب         . ودخلت حكومة اشكول التاريخ   

والحكومة، وتم آخر االمر احراز مصالحة بأن تترك المجموعة الخليل وال يعود اليهـود للـسكن فـي                  
  .المدينة، لكن تنشأ بلدة باسم كريات اربع يستطيع اسرائيليون السكن فيها قرب الخليل

ففي البداية ُأنشيء   : حفةكانت تلك عودة زا   . قبل المستوطنون المصالحة، لكنهم لم يكتفوا قط بكريات اربع        
 ايـام  1979، وفـي  "أبينا ابراهيم"، وبعد ذلك رمم كنيس )الحرم االبراهيمي(كشك قرب مغارة الماكفيال  

وبعـد ان قتـل     . حكومة بيغن دخلت النساء واالوالد بيت هداسا بخالف موقـف الجـيش االسـرائيلي             
تخذت الحكومة قرارا فحواه انه ال مانع        ا 1980الفلسطينيون ستة مصلين يهود قرب بيت هداسا في ايار          

 ُأنشيء في تل رميدة حي يهودي ويعيش منذ ذلك الحين في            1983وفي  . من استيطان يهودي في الخليل    
  .المدينة بضع مئات من اليهود

 بدم بارد في مصلين مسلمين في الحرم االبراهيمي         1994بعد المذبحة التي نفذها باروخ غولدشتاين في        
 عربيا، مالت حكومة رابين الى اخراج اليهود من الخليل لمضاءلة االحتكـاك والمواجهـة               29قُتل فيها   
  .بيد ان رئيس الحكومة آنذاك اسحق رابين رجع آخر االمر عن هذه الفكرة. الدائمين

 تـم الحـديث عـن خـروج الجـيش           1995حينما تم توقيع االتفاق المرحلي مع الفلسطينيين في ايلول          
لكن فيما يتعلق بالخليل تم ايجـاد  . يع المدن الفلسطينية الكبيرة وعن نقل السلطات اليها االسرائيلي من جم  

  .حل كان يجب ان يجيب عن حقيقة ان بضع مئات من العائالت االسرائيلية تعيش في المدينة
، االولـى   )2اتش  (و  ) 1اتش  (وهكذا بدل ان ينقل يهود ذلك المكان الى بلدة اخرى نشأ وضع معقد هو               

 في المائة من المدينة يعيش فيها نحو من         3ي الخليل العربية مع كل سلطاتها، والثانية منطقة مساحتها          ه
ان عـددا مـن     .  ألف فلسطيني، والسلطات االمنية فيها في يد الجـيش االسـرائيلي           40 يهودي و  500

التي ُأقيمت على   وقد أصبحت مجموعة المراقبين الدولية      . المستوطنين يجعلون حياة السكن العرب مريرة     
أثر مذبحة غولدشتاين سخرية وهزوا، والشارع الرئيس للمنطقة اليهودية ليس مفتوحا للعـرب تمامـا،               

مكانا مشحونا باالضطراب والشغب يشعلون فيه بين الفينة واالخرى حرائق ويبعدون           ) 2اتش  (وأصبحت  
سـلوك غيـر انـساني      عـن   " يكفي صـمتا  "وبخاصة بعد ان كشف ناس      (جوالن ناس معسكر السالم     

  ).للمستوطنين
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ولم يخطر بباله بـالطبع     . نتنياهو لم يحب اتفاق الخليل كثيرا وحقيقة انه يجب عليه ان يوقع عليه ويحققه             
ان يخرج المستوطنة اليهودية من الخليل وفضل ان يؤجل هذا الحكم قدر المستطاع الى ان أومأت اليـه                  

ع على االتفاق الذي طُبق جزء منه فقط على غير رغبـة وغيـر              االدارة االمريكية انه ال مفر آخر، فوق      
  .حماسة

فكما انتقد اليمين بيغن النسحابه من سيناء وشمير بسبب مؤتمر مدريد           . وقد لقي انتقادا من اليمين بالطبع     
سياسة الحكومة هي تعزيـز وتطـوير المـستوطنة         "وبعد ان وقع اتخذت الحكومة برئاسته قرارا يقول         

  ". الخليلاليهودية في
لم تطبق أي حكومة القرار ومنها حكومتا نتنياهو، لكن المستوطنة القائمة كافية لوجود برميل متفجرات،               

  .ولتقييد مئات الجنود االسرائيليين الى المكان بمعدل جندي لكل ساكن
ن ان  أتعتقد ان من المرغوب فيه في اسرائيل غربـي االرد         : ان الخليل هي برهان على الحاجة الى قرار       

يحيا اليهود والعرب جنبا الى جنب في اطار سياسي واحد حتى لو نشأ فيه في المستقبل القريب أكثريـة                   
أتؤمن بأنـه يجـب     ). الذي قد يكون نهاية الدولة اليهودية     (عربية؟ إعمل من اجل هذا وادفع ثمن قرارك         

الذي قد يكون صراعا شـديدا      (تقسيم البالد والفصل بين اليهود والعرب؟ إعمل من اجل هذا وادفع الثمن             
  .فهذا حل ولد بخطيئة ويستمر عليها). 2اتش (و ) 1اتش (لكن ال تقرر في شأن ). بين اليهود
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