
 

 

  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
  
  

    
  
  

  
  
  
  
  

   عدد أعضاء المجلس الوطني ثلثيهم من الخارج٣٥٠: لجنة تفعيل منظمة التحرير
  " مهم"تنزع عن عباس صفة " إسرائيل": "أسوشيتد برس"
  اقامة حدائق توراتية في محيط المسجد االقصى لتغيير معالم القدس تسرع في "سرائيلإ"
   مليون دوالر٦٠٠تحظى بعطاء لبناء ميناء بحري بالهند بـ " إسرائيل"

  نرحب بقيام تمثيل فلسطيني.. طبيعية" إسرائيل"عالقتنا مع : دولة جنوب السودان

 أشهر نقدمثالثةبعد : نتنياهو
اقتراحا حول الحدود واألمن 
  وخالل سنة ننهي المفاوضات
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            ٢ص                                     ٢٣٨٢:                العدد١٦/١/٢٠١٢اإلثنين  :التاريخ

    :السلطة
 ٤   من الشهر الحالي بعّمان٢٥لقاء حاسم بين الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي في الـ.٢
 ٥  عباس يتعرض لضغوط كبيرة لمواصلة محادثات عمان: مصدر فلسطيني.٣
 ٦   عدد أعضاء المجلس الوطني ثلثيهم من الخارج٣٥٠: لجنة تفعيل منظمة التحرير.٤
 ٧   طلبتا تمديد اللقاءات االستكشافية لنسف اجتماع الرباعية"إسرائيل"الواليات المتحدة و :أبو يوسف.٥
 ٧  لحصار السياسياستمرار القوافل سيساهم في كسر الحصار االقتصادي بعد رفع ا: بحر.٦
 ٨   "مهم"تنزع عن عباس صفة " إسرائيل": "أسوشيتد برس".٧
 ٨  يرافق قوات االحتالل بجولة في الخليل" الوقائياألمن "": المركز الفلسطيني لإلعالم".٨
 ٩  "التشريعي"انة عن دحالن تثير جدل أعضاء في رفع الحص": الحياة الجديدة".٩
 ٩    وصولنا إلى جنيف دليل على فشل إقصائنا : المصريمشير .١٠
 ٩   في ذكرى اغتيال صيام نواب حماس يدعون لمحاكمة قادة االحتالل دولياً.١١
١٠  جاهزون لتوزيع الصحف في غزة بالتزامن مع الضفة: ةحكومة هني.١٢
    

    :المقاومة
١٠  جاهزون لتنفيذ بنود المصالحة: برهوم.١٣
١٠    أول دفعة من المعتقلين السياسيينإطالق  توقع:البطش.١٤
١١   "القّسام"ب ملف استخباري لـ تسري: "يديعوت".١٥
١١  ٢٠١١ من أنصارنا بـ٨٠٥أمن الضفة اعتقل : حماس.١٦
١٢  لمنع الحراك السياسي" القيادة"ضد " االحتالل"ممارسات : بسيسو.١٧
١٢  "إسرائيل"استحقاق على  قادة السلطةبطاقات الشخصيات المهمة ل: محيسن.١٨
١٢  وعدت بدراسة إعادة المقر الرئيس للحركة ومقر منظمة التحرير حماس: فتح.١٩
١٣  إنجاز جوازات سفر مواطني غزة ورفع الحظر عن توزيع الصحف: البرغوثي.٢٠
١٣  حماس تدعو إلى تطوير وسائل الحرب االلكترونية ضد االحتالل.٢١
١٣  دليل إدانة دولي لممارسات االحتالل في الضفة" أوتشا"تقرير : حماس.٢٢
١٤  الجهاد اإلسالمي تطالب بالتضامن مع األسرى في سجون االحتالل.٢٣
١٤  في عين الحلوة تحركات لضبط السالح.٢٤
    

    :اإلسرائيليالكيان 
١٤   نائب نتنياهو يحذّر من تفّجر األوضاع بسبب اعتداءات المستوطنين.٢٥
١٥  يحل قريباتصريح تنقل الرئيس عباس كان نتيجة خلل فني وس: مسؤول اسرائيلي.٢٦
١٥  بقتل النائب العربي في البرلمان اإلسرائيلي أحمد الطيبي" فيس بوك"على  تهديدات.٢٧
١٥    نصلي هللا لكي يخرج مبارك من محنته: "اعوفادي".٢٨
١٦  من جرائم القتل% ٦٧ العرب لهم دور في: األمن الداخلي.٢٩
١٦  "سي آي ايه"لـ  عمالء بوصفهمفي إيران "موسادال" تنفي تجنيد عمالء" إسرائيل: ""هآرتس".٣٠
١٦  وتخفض نسبة احتياط النفط "ليفاياثان" احتياط الغاز لحقل نسبة شركات اسرائيلية ترفع.٣١



  

  

 
 

  

            ٣ص                                     ٢٣٨٢:                العدد١٦/١/٢٠١٢اإلثنين  :التاريخ

١٧   "إسرائيل"إضراب عام ومفتوح في .٣٢
١٧  مليون دوالر٦٠٠تحظى بعطاء لبناء ميناء بحري بالهند بـ " إسرائيل".٣٣
١٨  "إسرائيل" عامل في مجال الصناعة في ١٨٠٠إقالة ": اإلذاعة العبرية".٣٤
    

    :، الشعباألرض
١٨   تسرع في اقامة حدائق توراتية في محيط المسجد االقصى لتغيير معالم القدس"سرائيلإ".٣٥
١٨  أقدم أسير إداري يعلن مقاطعته للمحاكم اإلسرائيلية: "التضامن الدولي".٣٦
١٩  ٢٠١٢  مواطناً اعتقلوا على حواجز االحتالل منذ بداية العام١٤: امن الدوليمؤسسة التض.٣٧
١٩   المخابرات الفلسطينية تختطف شابا وتعتدي عليه على خلفية مظاهرة:"مؤسسة الضمير".٣٨
١٩  تعود لغزة ورام اهللا" المحظورة"الصحف الفلسطينية .٣٩
٢٠ االحتالل يستمر في استهداف القرى والبلدات غرب جنين.٤٠
٢٠  تطالب بالضغط على االحتالل لرفع الحظر عن زيارة أسرى غزة" أنصار األسرى"منظمة .٤١
٢٠   بدون مقصلةالعزل اإلنفرادي إعدام: أسير فلسطيني.٤٢
٢١   ألف مقدسي١٠٠ يحذّر من إبعاد "القدس للحقوق االجتماعية واالقتصادية"مركز .٤٣
   

   :اقتصاد
 ٢١ االحتالل يسمح بتصدير األثاث من غزة إلى الخارج ألول مرة منذ فرض الحصار.٤٤
   

   : لبنان
٢١ "اإلخوان" فتح قنوات التواصل مع  يطلب من قيادة حماس"حزب اهللا": "المستقبل".٤٥
   

   :عربي، إسالمي
٢٢  لن أتردد في زيارة غزة.. عباس اعتذر عن زيارة تونس ولم يرفضها: المرزوقي.٤٦
٢٢  د أن عمالء الموساد وراء اغتيال العالم النووي اإليرانيتؤك" ي تايمزاندص".٤٧
   

   :دولي
٢٢  واالستيطان غير شرعي.. يجب أن ينتهي االحتالل اإلسرائيلي لألراضي الفلسطينية :كي مون.٤٨
٢٣  تين في طريقها لالغالقنافذة حل الدول: القنصل البريطاني العام في القدس.٤٩
٢٣  نرحب بقيام تمثيل فلسطيني.. طبيعية" إسرائيل"عالقتنا مع : دولة جنوب السودان.٥٠
٢٤  كندا تمنع مواطنيها من حيازة سندات مالية في البنوك االسرائيلية.٥١
٢٤   لعدمة لفت األنظار تؤجالن مناورات عسكرية مشتركة"سرائيلإ"يات المتحدة والوال.٥٢
    

   :مختارات
٢٤ "تويتر"بعد الشراكة مردوخ وبن طالل يجمعهما .٥٣
٢٦  ليعتلي سدة برلمان الثورة... سعد الكتاتني فرَّ من السجن : مصر.٥٤



  

  

 
 

  

            ٤ص                                     ٢٣٨٢:                العدد١٦/١/٢٠١٢اإلثنين  :التاريخ

   
   :تقارير
٢٧  تحديات تطال الخطاب والتحرك وال تمس الثوابت: حماس تحت وقع الثورات العربية.٥٥
٢٩   تدقّ طبول الحرب على إيران وأميركا تواصل ضغوطها للحيلولة دون وقوعها"إسرائيل".٥٦
    

    :حوارات ومقاالت
٣١  مصطفى يوسف اللداوي.د... مشعل يودع رئاسة المكتب السياسي.٥٧
٣٣  بالل الحسن... متاهة المفاوضات الفلسطينية ـ اإلسرائيلية.٥٨
٣٥  صالح النعامي... مفاوضات عّمان وصدقّية السلطة الفلسطينّية.٥٩
    

 ٣٦  :كاريكاتير
***  

  
   أشهر نقدم اقتراحا حول الحدود واألمن وخالل سنة ننهي المفاوضاتثالثةبعد : نتنياهو .١

كشفت مصادر إسرائيلية سياسية، أمس، أن اإلدارة األميركية مقتنعة بأن رئيس           :  نظير مجلي  - تل أبيب 
رأة على إنهاء الصراع مع الفلسطينيين في ظل ائتالفه         الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ال يملك الج      

الحالي، وهو يحاول المماطلة حتى يتجاوز االنتخابات البرلمانية المقبلة، وبعد ذلك يتقدم في مفاوضـات               
  .جادة

، أمس، أن نتنياهو أوضح في مكالمته الهاتفية األخيرة مع          "يديعوت أحرونوت "من جهتها، كشفت صحيفة     
فقـال  . ي باراك أوباما، يوم الخميس الماضي، جدول أعماله للمفاوضات مع الفلسطينيين          الرئيس األميرك 

للتسوية السلمية الدائمة مع الفلـسطينيين، فـي        " اتفاقية إطار "إنه يستطيع التعهد بإنهاء المفاوضات حول       
  .توقفحال قدوم ممثليهم إلى طاولة المفاوضات بال شروط مسبقة والقبول بمحادثات أسبوعية ال ت
المقبـل،  ) آذار(وأضافت الصحيفة العبرية، أن نتنياهو أبلغ أوباما أنه سيقدم في مطلـع شـهر مـارس                 

وذكرت اإلذاعة اإلسرائيلية العبرية، أن مقترحات نتنيـاهو        . المقترحات اإلسرائيلية بشأن الحدود واألمن    
ردن لثالثين سـنة، يبقـى      ، وعلى تأجير منطقة غور األ     ١٩٦٧رفض العودة إلى حدود     "تعتمد على مبدأ    

الجيش اإلسرائيلي موجودا خاللها على طول الحدود مع األردن، وعلى إبقاء الكتل االستيطانية الكبيـرة               
  ".داخل إسرائيل، وعلى رفض إعادة تقسيم القدس

، فقالت إن نتنياهو يريد ترتيب لقاء قمة بينه وبين الـرئيس الفلـسطيني محمـود                "هآرتس"وأما صحيفة   
، وبعدها يعرض نتنياهو خطتـه علـى        )آذار(وإجراء حوار مستمر معه حتى نهاية شهر مارس         عباس،  

  .الحدود واألمن في هذا الوقت
 ١٦/١/٢٠١٢، الشرق األوسط، لندن

  
  انعّم من الشهر الحالي ب٢٥ الـ واإلسرائيلي فيالفلسطينيلقاء حاسم بين الجانبين  .٢

وزارة ، أن عمان نيفين عبد الهادي وبترالتها من نقال عن مراس ١٦/١/٢٠١٢الدستور، عمان،  نشرت
الثالث للقاءات المباشرة بين الجانبين الفلسطيني » االستكشافي« االجتماع أنبينت  األردنية الخارجية



  

  

 
 

  

            ٥ص                                     ٢٣٨٢:                العدد١٦/١/٢٠١٢اإلثنين  :التاريخ

واالسرائيلي في عمان انتهى في ساعة متأخرة من ليل أمس االول السبت، حيث واصل الجانبان 
  .ة للعودة الى عملية السالم، ومفاوضات الحل النهائيمباحثاتهما للتوصل الى أرضية ثابت

 إنه تم خالل االجتماع بحث "بترا"المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير محمد الكايد قال لـ
جوهري حول القضايا الرئيسة وبخاصة قضيتي الحدود واألمن في إطار محددات وأطر اللجنة الرباعية 

  .٢٠١١ ايلول ٢٣ات اللجنة واخرها بيانها الصادر بتاريخ الدولية التي تضمنتها بيان
  .وأشار الى أن االجتماع اتسم بالجدية والصراحة في الطروحات مع استمرار وجود تباين في المواقف

 ان المباحثات التي تمت برعاية وزير الخارجية ،»الدستور»وقال مصدر مطلع في وزارة الخارجية لـ
 المفاوضين الفلسطينيين الدكتور صائب عريقات وكبير المفاوضين ناصر جودة، وبمشاركة كبير

االسرائيليين المحامي اسحاق مولخو، تناولت مختلف الملفات العالقة بين الطرفين، مرجحا أن يكون 
ولفت المصدر الى أن أبرز ما خرج به الجانبان من اجتماع  .هو االجتماع قبل االخير» السبت«اجتماع 

 يعقد اللقاء الحاسم بينهما في الخامس والعشرين من الشهر الجاري، حيث من المنتظر أمس االول هو أن
  .أن تتضح الصورة بشكل أكبر في الكثير من القضايا والملفات

المفاوضات  نقال عن وكالة أ ف ب، أن مسؤوال فلسطينيا قريبا من ١٦/١/٢٠١٢الحياة، لندن، وذكرت 
لم يحمل «لثالث الذي عقد في عمان بين الفلسطينيين وإسرائيل أمس بأن االجتماع اصرح مع إسرائيل 

اتسم «، في وقت أعلنت عمان أن االجتماع »أي جديد، والهوة بيننا ما زالت عميقة جداً في كل المواقف
  .»وجود تباين في الموقف«على رغم » بالجدية والصراحة

لم تقدم أي جديد، وما زالت «عمان ألنها وحمل المسؤول الفلسطيني إسرائيل مسؤولية الفشل في اجتماع 
الجانب الفلسطيني أبلغ األطراف المعنية «وأكد أن . »مواقفها تعيق أي تقدم من أجل استئناف المفاوضات

، موضحاً أن » الجاري إلنهاء فترة االستكشاف في المواقف٢٦باجتماعات عمان أنه يتمسك بموعد 
ستيطان واإلفراج عن معتقلين، وأن يقدم الجانب الوفد الفلسطيني أصر على ضرورة وقف اال«

لم يحدد أي «: وأكد. »اإلسرائيلي تصوره حول قضيتي األمن والحدود وهو ما زال يماطل فيه حتى اآلن
 الشهر ٢٥لقاء مقبل ولم يتفق على ذلك خالل االجتماع، لكن من المؤكد أنه لن يكون أي اجتماع في 

  .»الجاري
  
   لضغوط كبيرة لمواصلة محادثات عمانيتعرضعباس : مصدر فلسطيني .٣

قال مصدر فلسطيني كبير األحد إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس يتعرض منذ أيام : رام اهللا ـ د ب أ
إلى ضغوط كبيرة من أجل دفعه لمواصلة المحادثات الجارية برعاية أردنية مع إسرائيل وعدم وقفها مع 

  .نهاية الشهر الجاري
لوكالة األنباء األلمانية طالبا عدم ذكر اسمه، أن اإلدارة األمريكية ودول أوروبية إلى وأضاف المصدر 

جانب أخرى عربية خاصة األردن، تمارس ضغوطا شديدة على عباس لثنيه عن طرح بدائل للمحادثات 
  .الجاري وفق ما أعلنه مسبقا) يناير( كانون الثاني ٢٦مع إسرائيل في 

 األمريكية وإسرائيل طالبا عباس باعتبار أن موعد بدء محادثات عمان في وأوضح المصدر أن اإلدارة
الثالث من الشهر الجاري هو موعد انطالق مهلة التسعين يوما وبالتالي يجب االستمرار في المحادثات 

  .المقبل األمر الذي يرفضه الرئيس الفلسطيني) مارس(حتى الثالث من آذار 



  

  

 
 

  

            ٦ص                                     ٢٣٨٢:                العدد١٦/١/٢٠١٢اإلثنين  :التاريخ

مريكية وفرنسية وروسية وأخرى أردنية تجرى مع عباس وكبار وأشار المصدر إلى أن اتصاالت أ
  .مساعديه بغرض دفعه لقبول هذا الموقف، لكنه متمسك بموقفه حتى اآلن

إن عباس متمسك بضرورة انتهاء ) أ.ب.د(بدوره قال نبيل شعت عضو الوفد الفلسطيني المفاوض لـ
هاية المهلة التي حددتها اللجنة الرباعية الدولية باعتبار ذلك ن) يناير( كانون الثاني ٢٦محادثات عمان في 

  .الماضي) سبتمبر(إلجراء محادثات تقريبية مع إسرائيل في أيلول 
وذكر شعث أن عباس طلب عقد اجتماع لوزراء الخارجية العرب من أجل التشاور معهم بخصوص 

  .التحرك المقبل الفلسطيني المقبل بعد هذا الموعد
  ١٦/١/٢٠١٢القدس العربي، لندن، 

  
   عدد أعضاء المجلس الوطني ثلثيهم من الخارج٣٥٠: لجنة تفعيل منظمة التحرير .٤

توافقت لجنة متابعة تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية على عدد أعضاء المجلس  :عبد الرؤوف ارناؤوط
إلى جانب الوطني الفلسطيني، بما يسمح بأوسع تمثيل لمختلف التجمعات الفلسطينية في الوطن والشتات، 

  .االتفاق على كيفية توزيع عدد أعضاء المجلس الوطني بين الداخل والخارج
كما توافقت في اجتماعها، أمس، برئاسة سليم الزعنون، رئيس المجلس الوطني، في مقر رئاسة المجلس 

 مبدأ انتخاب أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني حيثما أمكن ذلك،"في العاصمة األردنية عمان، على 
انسجاماً مع ما جاء في اتفاق القاهرة األخير، وعلى إنشاء لجنة عليا النتخابات المجلس الوطني، على أن 
تتولى لجنة االنتخابات المركزية اإلشراف على إجراء انتخابات أعضاء المجلس داخل الوطن التي 

  ".ستجري متزامنةً مع انتخابات المجلس التشريعي والرئاسة
عة ومستقبل العالقة بين المجلس التشريعي الفلسطيني والمجلس الوطني الفلسطيني، طبي"وبحثت اللجنة 

وفقاً لبيان صدر عن " وتم االتفاق على إفساح المجال لمزيد من البحث والمشاورات حول هذا الموضوع
  ".األيام"مكتب الزعنون، ووصلت نسخة منه إلى 

الفصائل والقوى الفلسطينية الموقعة على اتفاق وكانت اللجنة اجتمعت، أمس، بمشاركة ممثلين عن كل 
  .المصالحة الفلسطينية في أيار من العام الماضي في القاهرة، بما فيها حركتا حماس والجهاد اإلسالمي

وقررت اللجنة في ختام اجتماعها عقد اجتماعها المقبل بعد أسبوع من اجتماع القاهرة للجنة منظمة 
  . الثاني من شباط المقبلالتحرير الفلسطينية المقرر في

وفي هذا الصدد، قال وليد العوض، عضو المكتب السياسي لحزب الشعب، المشارك في اللجنة الخاصة 
إن اللجنة بحثت في اجتماعها الذي استمر قرابة سبع ساعات المبادئ : بتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية

  ".سطينيالعامة التي تحكم قانون انتخابات المجلس الوطني الفل
 ٣٥٠تم التوافق على أن يكون عدد أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني ": "األيام"وأضاف في بيان وصل 

ملمحاً إلى أن آراء عدة طرحت بهذا " عضواً، مائة وخمسين عضواً لألراضي الفلسطينية ومائتين للخارج
  .الشأن
مجلس التشريعي والمجلس الوطني، ووقفت كما بحثت اللجنة مسألة مهمة تتمثل في العالقة بين ال: "وتابع

مشيراً إلى أن هذا األمر لم " مطوالً أمام ذلك، ونظراً ألهمية هذا األمر فقد اتفق على مزيد من البحث
  ".يحسم بعد وما زال قيد التداول
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تم االتفاق على تشكيل لجنة لإلشراف على انتخابات المجلس الوطني، على أن " وأشار العوض إلى أنه
  ".ل لجنة االنتخابات المركزية انتخابات عضوية المجلس الوطني التي ستجري في الداخلتخو
تم الـتأكيد على أن األساس في تشكيل المجلس الوطني الجديد يقوم على أساس االنتخابات وفق : "وقال

 بشأنه للجنة التمثيل النسبي الكامل والتوافق حيثما يتعذر ذلك، هذا وقد اتفق على رفع كل ما تم التوافق
  ".العليا لمنظمة التحرير للتقرير بشأنه

  ١٦/١/٢٠١٢األيام، رام اهللا، 
  
   طلبتا تمديد اللقاءات االستكشافية لنسف اجتماع الرباعية"إسرائيل" والمتحدةالواليات : أبو يوسف .٥

يكية تريد ، ان الواليات المتحدة األمر'القدس العربي'أكد مسؤول فلسطيني رفيع لـ : أشرف الهور- غزة
 الجاري، لتحديد وجهة العملية السلمية المتعثرة مع ٢٦نسف اجتماع اللجنة الرباعية المقرر في 

اإلسرائيليين، من خالل طلبها تمديد فترة اللقاءات االستكشافية التي تعقد في األردن، وهو أمر أعلنت 
للقاءات لثالثة أشهر عنه إسرائيل بشكل واضح أمس، حين أكدت على وجوب االستمرار في هذه ا

  .إضافية
وقال الدكتور واصل أبو يوسف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ان الحكومة 

 الجاري، ٢٦في األردن لما بعد ' اللقاءات االستكشافية'اإلسرائيلية واإلدارة األمريكية طلبتا تمديد فترة 
  .' الدوليةنسف اجتماع الرباعية'بحسب ما هو مقرر، بهدف 

وأشار إلى أنهم يهدفون من وراء االجتماع إلى أعالن الرباعية تأجيل موعدها لوقت آخر، إلتاحة هامش 
  .أكبر من التهرب للحكومة اإلسرائيلية من التزامات عملية السالم

ان  من الشهر الجاري مهلة مدتها ثالثة أشهر حددتها اللجنة الرباعية، لكي يقدم الجانب٢٦وتنتهي يوم 
  .اقتراحات بشأن قضايا الحدود واألمن، بهدف التوصل التفاق سالم بحلول نهاية هذا العام الجاري

وقال أبو يوسف ان الجانب الفلسطيني قدم في االجتماع األول الذي عقد في العاصمة األردنية عمان 
مكتوبة للجانب ضمن اللقاءات االستكشافية يوم الثالث من الشهر الجاري وجهة النظر الفلسطينية 

  .اإلسرائيلي حول حل ملفي األمن والحدود
، وعاصمتها القدس ١٩٦٧وأشار إلى أن وجهة النظر تقوم على إقامة دولة فلسطينية على حدود العام 

 بالمئة، مشيراً إلى أن الرد الفلسطيني تضمن رفض أي وجود ١.٩الشرقية، مع تبادل أراضي بنسبة 
  .ولة الفلسطينية، بما فيها المستوطنات والحواجزإسرائيلي عسكري ضمن حدود الد

وأوضح أبو يوسف هذا الموقف الفلسطيني في وقت سابق لمبعوثي اللجنة الرباعية، غير أن إسرائيل 
طلبت أن تتسلمه في لقاء مباشر، وهو ما حدث حين سلم الدكتور صائب عريقات هذه البنود مكتوبة 

  .إلسحاق مولخو في عمان
  ١٦/١/٢٠١٢ لندن، القدس العربي،

  
   في كسر الحصار االقتصادي بعد رفع الحصار السياسيسيساهماستمرار القوافل : بحر .٦

 ٥٢والتي ضمت » ٨«  استقبل نواب حماس بغزة أمس قافلة أميال من االبتسامات - نفوذ البكري :غزة
  .ريعي بغزةعضوا من ممثلي دول البحرين والجزائر واألردن ولبنان وذلك في قاعة المجلس التش
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احمد بحر النائب األول لرئيس المجلس التشريعي ان قوافل المساعدات أصبحت نجما ينير سماء . وقال د
  .غزة وطالب باستمرار القوافل لفك الحصار االقتصادي بعد رفع الحصار السياسي

 الحقيقي وأوضح أن فك الحصار االقتصادي ليس بتقديم المساعدات اإلنسانية وإنما بالكشف عن الوجه
  .إلسرائيل بما تمارسه من تهجير واستيطان وتهويد واعتقاالت في الضفة

 جالون من ١٠٠٠عصام يوسف المنسق العام للقافلة أن القافلة تمكنت من إدخال . من جهته قال د
السوائل المطلوبة لغسيل الكلى رغم تعرض السيارة لالنقالب وتحطم الحاويات وفقدان مائة جالون كما 

  . سيارة إسعاف٢٩ كرسيا كهربائيا للمعاقين والموافقة على إدخال ١٢٠دخال تم إ
  ١٦/١/٢٠١٢الحياة الجديدة، رام اهللا، 

  
  "مهم"تنزع عن عباس صفة " إسرائيل": "أسوشيتد برس" .٧

كشفت مصادر فلسطينية مسؤولة عن تجريد إسرائيل للرئيس الفلسطيني محمود عباس : أسوشيتد برس
ونقلت وكالة . ومنحه تصريح سفر بدرجة أقل صالحا لمدة شهرين فقط، "صياتكبار الشخ"من صفة 

أسوشيتد برس عن هؤالء المسؤولين أن محمود عباس شكا من ذلك في اجتماع داخلي لحركة فتح في 
وقال إن التصريح يشبه ذلك الذي يحصل عليه العمال الفلسطينيون الذين يدخلون ، األسبوع الماضي

  .أن إسرائيل تحاول معاقبته لطلبه عضوية فلسطين في األمم المتحدةواعتبر . إسرائيل
أشار المتحدث باسم الوكالة اإلسرائيلية المسؤولة عن وثائق السفر للفلسطينيين إلى حدوث ما ، من جهته

وذكر المتحدث أن حرية التنقل ال . سيحل قريبا" الخلل"قائال إن هذا ، ونفى وجود تغيير، سماه خلال فنيا
  . ال كما كانت بالنسبة للمسؤولين الفلسطينيينتز

حسبما أشارت إليه أسوشيتد برس، إن محمود عباس تحرك ، وقال مسؤولون فلسطينيون في هذا الصدد
  .دون وجود أي تغيير، مؤخرا في رحلة خارجية انطالقا من الضفة الغربية إلى لندن

عشرات من الرسائل  تحمل ما قيل " الفيسبوك"انتشرت على موقع التواصل االجتماعي ، في هذه األثناء
  .وسط سلسلة من التعليقات الساخرة، إنه نسخة من تصريح السفر الممنوح لعباس

وقد ذكر المتحدث باسم قوى األمن الفلسطينية عدنان دميري أن العشرات من المسؤولين الفلسطينيين 
ل توجه عباس إلى األمم المتحدة قب، في منتصف العام الماضي" كبار الشخصيات"افتقدوا خاصية 

وأشار إلى أن إسرائيل تستخدم كل الوسائل للضغط على السلطة . للحصول على عضوية دولة فلسطين
  .الفلسطينية

  ١٦/١/٢٠١٢، موقع الجزيرة نت، الدوحة
  
  يرافق قوات االحتالل بجولة في الخليل" الوقائياألمن "": لإلعالمالمركز الفلسطيني " .٨

أن أربع عربات عسكرية من قوات " المركز الفلسطيني لإلعالم"شهود عيان لمراسل أكد : الخليل
االحتالل الصهيوني، يرافقها عدد من سيارات جهاز األمن الوقائي، جابت عددا من شوارع مدينة الخليل 

لل وقال الشهود إن قوات أمن السلطة كانت مسلحة باألسلحة الرشاشة، وهو ما يد .جنوب الضفة المحتلة
  ".على عمق التنسيق األمني بين الجانبين والثقة المتبادلة بينهما "-بحسب مراقبين-

  ١٥/١/٢٠١٢المركز الفلسطيني لإلعالم، 
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  "التشريعي" عن دحالن تثير جدل أعضاء في الحصانةرفع ": الحياة الجديدة" .٩
من قبل الرئيس محمود  اثارت االنباء التي تتحدث عن اصدار مرسوم رئاسي : منتصر حمدان–رام اهللا 

عباس برفع الحصانة عن عضو المجلس التشريعي، محمد دحالن، حالة من الجدل وتعدد االراء 
والمواقف المتعلقة باجراءات اتخاذ مثل هذا القرار خاصة انه يأتي في ظل تعطل عمل المجلس 

  .التشريعي بسبب تداعيات االنقسام على النظام السياسي السياسي
، عدم )الحياة الجديدة(ي المجلس التشريعي وخبراء متخصصون في الشؤون البرلمانية، لـواكد اعضاء ف

قانونية هذا القرار باعتبار ان هذا القرار بحاجة لمجموعة من االجراءات والخطوات التي ينظمها القانون 
س االساسي والنظام الداخلي للمجلس التشريعي في التعامل مع رفع الحصانة عن اعضاء المجل

  .التشريعي
عزيز دويك، أكد ان قرار فصل النائب محمد دحالن من المجلس . وكان رئيس المجلس التشريعي د

التشريعي ال يتم إال بموافقة المجلس واإلجماع على قرار فصله، موضحا في تصريح صحفي اصدره 
 األمر يختص االربعاء الماضي ان الرئيس عباس ال يحق له فصل دحالن من المجلس التشريعي، وهذا

  .به المجلس وأعضاؤه بعد تمرير الملف بينهم خالل جلسة التشريعي المقبلة
  ١٦/١/٢٠١٢الحياة الجديدة، رام اهللا، 

  
     إلى جنيف دليل على فشل إقصائنا وصولنا: المصريمشير  .١٠

 يزور هذه األيام وفد من كتلة التغيير واإلصالح الممثلة لحركة حماس في : أيمن أبوعبيد-جنيف 
المجلس التشريعي الفلسطيني بدعوة رسمية من اتحاد البرلمان الدولي وموافقة وزارة الخارجية 

ويتكون الوفد الفلسطيني من ثالثة نواب هم خميس النجار، سيد أبو مسامح، ومشير . السويسرية
والذي المصري رئيس هيئة العالقات الخارجية في كتلة التغيير واإلصالح والمتحدث باسم حركة حماس 

  .يترأس الوفد
أسباب الزيارة تتمحور حول قضية ”على هامش الزيارة، أوضح المصري أن " الخليج"ـوفي تصريح ل

“ اإلسرائيلية”أن الدعوة تثبت فشل الجهود ”، معتبراً “النواب الفلسطينيين المختطفين والمهددين باإلبعاد
  ."الحثيثة في عزل الفلسطينيين عن العالم الخارجي

  ١٦/١/٢٠١٢، الشارقة، الخليج
  
   في ذكرى اغتيال صيام  قادة االحتالل دولياًلمحاكمةنواب حماس يدعون  .١١

طالب النواب اإلسالميون في المجلس التشريعي الفلسطيني بالضفة الغربية، بتقديم قادة االحتالل : رام اهللا
لشعب الفلسطيني ورموزه االسرائيلي لمحكمة الجرائم الدولية في الهاي، بتهمة ارتكابهم جرائم ضد ا

  . الرسمية
في "، أنه )١٥/١(نسخة عنه اليوم األحد " قدس برس"وقال النواب اإلسالميون في بيان مكتوب تلقت 

الذكرى الثالثة الغتيال جيش االحتالل للنائب والوزير الفلسطيني سعيد صيام، تبرز الحاجة لتقديم قادة 
  ".االحتالل للمحاكم الدولية
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الصواريخ التي قتلت صيام، خالل حرب غزة، والدبابات التي هاجمت المواطنين األبرياء، "وأضافوا أن 
لم تفرق بين فلسطيني وآخر، ولم تميز بين فصيل وفصيل، إنما استهدفت الجميع دون استثناء؛ قيادة 

  ". وعناصر وشيوخًا ونساء وأطفال
 مضيعة "بين الجانبين الفلسطيني واالسرائيلي، هي التفاوضية " لقاءات عمان"وختم البيان بالتأكيد على أن

وقف هذه اللقاءات، التي طالما ألحقها االحتالل بمزيد "، مطالبا بـ "للوقت، وتجلب الضرر للفلسطينيين
من الحرب والقصف والدمار، بينما مصلحة الجميع الفلسطيني تتمثل بترجمة المصالحة على أرض 

  ".ي الداخليالواقع، وتوحيد البيت الفلسطين
  ١٤/١/٢٠١٢قدس برس، 

     
   الصحف في غزة بالتزامن مع الضفةلتوزيعجاهزون : حكومة هنية .١٢

أكدت الحكومة الفلسطينية في غزة، على جاهزيتها غزة لتطبيق قرارات لجنة الحريات العامة فيما : غزة
الم الحكومي لغزة، وكشف رئيس مكتب اإلع .يتعلق بعمل الصحف بالتزامن مع عملها في الضفة الغربية

نسخة عنه، أنه تم اليوم السبت " قدس برس"الدكتور حسن أبو حشيش، في تصريحٍ مكتوب له، تلقت 
إرسال كتاب رسمي للجنة الحريات حول جاهزية العمل بخصوص عمل الصحف، مشيرا إلى ) ١٤/١(

التطبيق التزامني من كل نحن ننتظر : "وقال .عدم تلقي أي رد يفيد بجاهزية السلطة في الضفة حول ذلك
األطراف، داعياً وسائل اإلعالم بعدم التعاطي مع أي خبر بالخصوص غير صادر عن المكتب اإلعالمي 

  .الحكومي كجهة اختصاص وحيدة تتابع األمر، على حد تعبيره
  ١٤/١/٢٠١٢قدس برس، 

  
   بنود المصالحةلتنفيذجاهزون : برهوم .١٣

ليس هناك مشكلة لدى الحكومة وحركة حماس بـأن يـتم   "اس قال فوزي برهوم المتحدث باسم حم  :غزة
  ".إطالق سراح المعتقلين السياسيين، ونعتقد أن الحكومة جاهزة كي تنفذ أي بند من بنود المصالحة

األمر مرهون بالتزامن، وبالتالي مطلوب من حركة فتح تقديم خطوات إلى األمام لتعزز             "لكنه أضاف إن    
  ".فيذ كافة بنود المصالحةهذه الثقة ويتم بالفعل تن

نفذت كل ما طلب منها من لجنة الحريات المتعلق بفتح مقر لجنة االنتخابـات وبتـسليم                "وأكد إن حماس    
  ".منزل أبو مازن، أيضا قلنا موضوع الصحف يجب أن يكون بالتزامن

  ١٥/١/٢٠١٢، المركز الفلسطيني لإلعالم
  

   ياسيين أول دفعة من المعتقلين السإطالق  توقع:البطش .١٤
، منسق لجنة الحريات العامة المنبثقة »الجهاد االسالمي«عبر القيادي في حركة :  فتحي صباح-غزة 

في غضون » اطالق أول دفعة من المعتقلين السياسيين«عن حوار القاهرة خالد البطش امس عن أمله في 
ين نفى ذلك، وقال في إيهاب الغص» حماس«غير ان الناطق باسم وزارة الداخلية في حكومة . ساعات

فتح من معتقلين ) حركة(ال يوجد لدينا معتقلون سياسيون، ومن تتبناهم «: »الحياة«رد على سؤال لـ 
  .» شخصاً، وال يوجد قرار حتى اآلن بإطالقهم٢٤عددهم 
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وما زلنا ننتظر ... بالتزامهما أمامنا) فتح وحماس(نأمل في أن يفي الطرفان «: وقال البطش في تصريح
أجرينا وما زلنا نجري «: وأضاف. » حكومتي غزة ورام اهللا أن تلتزما ما اقرته لجنة الحريات العامةمن

اتصاالت حتى هذه اللحظة مع الفريقين بهدف تنفيذ االتفاق والبدء بإطالق أول دفعة من المعتقلين 
  .»)أمس(السياسيين اليوم 

 ١٦/١/٢٠١٢الحياة، لندن، 
  
  "القّسام"اري لـ تسريب ملف استخب: "يديعوت" .١٥

تستغل الهدوء النسبي في قطاع غزة، » حماس«، أمس، أن حركة »يديعوت احرونوت«ذكرت صحيفة 
وبحسب الصحيفة فإنها . من أجل جمع معلومات استخبارية استعداداً منها لحرب مقبلة ضد اسرائيل

، تتضمن قائمة ) لحماسالجناح العسكري(وثيقة مسربة لكتائب عز الدين القسام «اطلعت على ما سمته 
بالمستوطنات المحيطة بقطاع غزة، مع دراسة استخبارية حول أعداد المقيمين فيها، وصور جوية توضح 

  .»األماكن المكتظة
  ١٦/١/٢٠١٢األخبار، بيروت، 

  
  ٢٠١١ من أنصارنا بـ٨٠٥ اعتقل الضفةأمن : حماس .١٦

ة في الضفة الغربية المحتلة اعتقلت خالل قالت حركة المقاومة اإلسالمية حماس إن األجهزة األمني: غزة
 أسيرا محررا من سجون االحتالل ٣٥٠ من أبنائها وأنصارها، من بينهم ٨٠٥ المنصرم ٢٠١١عام 

  .اإلسرائيلي وثمانية صحافيين
وذكرت الحركة في تقرير صدر عن مكتبها اإلعالمي أمس األحد حول انتهاكات السلطة الفلسطينية في 

، أن أعلى هذه االعتقاالت كان في محافظة ٢٠١١ق كوادر وأنصار الحركة خالل الضفة المحتلة بح
  . أمام محاكم عسكرية غير قانونية٦٧، وحاكمت السلطة ٣١٠نابلس، حيث تم اعتقال 

وفي إطار التعاون األمني المتواصل، سلمت السلطة أربعة إسرائيليين "وأشار بيان الحركة إلى أنه 
 من أبناء حماس فور ١٦٠، فيما اعتقلت قوات االحتالل "طريق الخطأ"ما يسمى لالحتالل دخلوا الضفة ب

  .اإلفراج عنهم من سجون األجهزة األمنية
 ٢١السلطة واصلت سياسة فصل الموظفين على خلفية االنتماء السياسي، ففصلت "كما قالت الحركة إن 

  ".فين والتضييق عليهم في وظائفهمموظفا خالل العام المنصرم، عدا عن النقل التعسفي لعشرات الموظ
، حسب البيان الذي أضاف أن األجهزة ٢٠١١ولم تلتزم السلطة باتفاق المصالحة الموقع منذ مطلع أيار 

 بعد لقاء عباس مشعل األول بتاريخ ٩٥ من أنصار الحركة منهم ٤٣٤أقدمت على اعتقال "
  ".٢١/١٢/٢٠١١  آخرين بعد لقاء عباس مشعل الثاني بتاريخ٢١، و٢٣/١١/٢٠١١

يدلل على أن السلطة في رام اهللا لم تنفذ ما تم االتفاق عليه باإلفراج عن "وعدت حماس أن هذا األمر 
المعتقلين السياسيين، بل واصلت االعتقال السياسي وانتهاك االتفاقات الموقعة، عدا عن آالف 

  ".االستدعاءات التي تنفذ يوميا بحق كوادر وأنصار الحركة
  ١٥/١/٢٠١٢عمان، السبيل، 
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  لمنع الحراك السياسي" القيادة"ضد " االحتالل"ممارسات : بسيسو .١٧
أكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح صخر بسيسو بأن الحكومة اإلسـرائيلية تثبـت للعـالم                : رام اهللا 

ت وبشكل يومي مزيداً من عنصريتها في التعامل ضد الشعب الفلسطيني من خالل ممارساتها التي استهدف           
  .القيادة عبر قرارها األخير بالتضييق على حركة المسؤولين والتي مست بالرئيس محمود عباس

هذه اإلجراءات العنصرية من قبل الحكومة اإلسرائيلية       "وأشار بسيسو في حديث صحافي، أمس، إلى أن         
  ".تأتي لمنع الحراك السياسي والدبلوماسي من قبل القيادة في مؤسسات المجتمع الدولي

أن كل هذه الممارسات واإلجراءات لن تثني القيادة عن االستمرار في حراكها الهـادف إلـى                : اضافو
  .إنهاء االحتالل واقامة الدولة

 ١٦/١/٢٠١٢األيام، رام اهللا، 
  
  "إسرائيل"استحقاق على   المهمة لقادة السلطةالشخصياتبطاقات : محيسن .١٨

، آن بطاقات "فتح"ركة التحرير الوطني الفلسطيني أكد جمال محيسن عضو اللجنة المركزية لح: الخليل
استحقاق يجب "والتصاريح الخاصة التي يقدمها االحتالل للقيادات الفلسطينية، " VIP"الشخصيات المهمة 

  ".على إسرائيل دفعه وفق اتفاقية أوسلو
ح خاصة تعقيبا على إصدار االحتالل اإلسرائيلي، تصاري" قدس برس"وأشار محيسن في تصريحات لـ 

هذا "ومن بينهم الرئيس محمود عباس مدتها شهرين بدال من ستة شهور، إلى ان  لقادة السلطة الفلسطينية
مؤكدا ان بطاقات الشخصيات الهامة استحقاق على إسرائيل يجب ان تدفعه " الموضوع سيعالج في حينه

  ".وال يمكنها التملص منه
ادة اللجنة المركزية لحركة فتح واللجنة التنفيذية وأوضح محيسن ان اتفاقية اوسلو نصت على منح ق

  " VIP -شخصيات هامة "وأمناء عامي الفصائل ورؤساء الجامعات وعدد من كبار التجار بطاقات 
  .لتسهيل تنقلهم وسفرهم دون عوائق من حواجز االحتالل

  ١٥/١/٢٠١٢قدس برس، 
  
  منظمة التحرير بدراسة إعادة المقر الرئيس للحركة ومقر وعدت حماس: فتح .١٩

إن : قال عبد اهللا أبو سمهدانة، أمين سر الهيئة القيادية العليا لحركة فتح فـي قطـاع غـزة                   :حسن جبر 
  .حركة فتح لم تتسلم بعد منزل الرئيس عباس، متوقعا أن يتم التسليم خالل أربع وعشرين ساعة

ـ     الفتاً إلـى أنـه سـيتم تنظيـف          أن فتح ستتواصل مع حماس لتسلم المنزل،      " األيام"وأكد أبو سمهدانة ل
  .وحراسة المنزل ليقرر الرئيس كيفية التعامل معه أو استخدامه

المرجعيـة  (وأشار إلى أن حركة حماس وعدت بدراسة إعادة المقر الرئيسي لحركة فتح في قطاع غزة                
 قطاع  إلى جانب إعادة مقر منظمة التحرير الذي تمت السيطرة عليه بعد أن سيطرت حماس على              ) العليا
  .مازال األمر قيد الدراسة لديهم ولم يتم إعطاؤنا أي قرار بعد: وقال .غزة

وأكد أبو سمهدانة أن حماس تريد مقابل هذه الخطوة خطوات أخرى في الضفة الغربية، وإعادة مؤسسات                
  .وأعرب عن تفاؤله بتنفيذ هذه الخطوات في القريب العاجل. مغلقة لها هناك

 ١٦/١/٢٠١٢األيام، رام اهللا، 
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  إنجاز جوازات سفر مواطني غزة ورفع الحظر عن توزيع الصحف: البرغوثي .٢٠
" فـتح "أعلن مصطفى البرغوثي، عضو لجنة الحريات المنبثقة عن اتفاق المصالحة بين حركتي              :رام اهللا 

في الضفة الغربيـة وقطـاع       ، عن توصل اللجنة لحلول عدد من قضايا الحريات العامة العالقة          "حماس"و
  .منذ االنقسامغزة 

تم التوافق علـى    "، أنه   )١٥/١(وقال البرغوثي في حديث لإلذاعة الفلسطينية الرسمية صباح اليوم األحد           
إنجاز موضوع جوازات السفر لمواطني قطاع غزة بشكل كامل، إلى جانب التوافق على طباعة وتوزيع               

 الحظر الذي كان مفروضا علـى       ، في إشارة إلى رفع    "الصحف في كل من الضفة والقطاع اليوم أو غدا        
  .بعض الصحف من قبل الحكومتين في غزة ورام اهللا

  ١٥/١/٢٠١٢قدس برس، 
  
   وسائل الحرب االلكترونية ضد االحتاللتطويرحماس تدعو إلى  .٢١

، إلى تصعيد الهجمات ضد المواقع اإلسرائيلية وتطوير ما "حماس"دعت حركة المقاومة اإلسالمية  :غزة
  .ضد االحتالل" إللكترونيةالحرب ا"أسمته 

، أن )١٥/١(واعتبر الناطق الرسمي باسم الحركة، سامي أبو زهري، في بيان صدر عنه اليوم األحد 
فتح ساحة جديدة من ساحات "إسرائيلية ينذر بـ   العمليات المتكررة والناجحة الختراق مواقع إلكترونية

  .ره، على حد تعبي"المقاومة وبدء الحرب اإللكترونية ضده
والعمل على " الحرب اإللكترونية"ووجهت الحركة دعوة للشعب الفلسطيني والعربي كافّة لمواصلة 

  .تطويرها في مختلف المجاالت في محاولة لمواجهة الجرائم اإلسرائيلية والرد عليها
  ١٥/١/٢٠١٢قدس برس، 

  
  دليل إدانة دولي لممارسات االحتالل في الضفة" أوتشا"تقرير : حماس .٢٢

، في تقرير مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية التابع لألمم "حماس"رأت حركة المقاومة االسالمية : غزة
دليل إدانة دولي جديد إلسرائيل، على "، حول األوضاع العامة في الضفة الغربية، )أوتشا(المتحدة 

  ". جرائمها وإرهابها بحق الفلسطينيين
نسخة عنه، األحد " قدس برس"بيان صحفي تلقت سامي أبو زهري، في " حماس"وقال الناطق باسم 

بيانات دقيقة حول جرائم االحتالل والمستوطنين، من تهويد "بما يتضمنه من " أوتشا"، أن تقرير )١٥/١(
ومصادرة أراضٍ، وتدمير وقتل وتهجير، بمثابة دليل جديد على إرهاب االحتالل ضد شعب فلسطين 

  ".وأرضه ومقدساته
ا المجتمع "التقرير األممي، مهم ونوعي، ويمثل دليل إدانة دولية لالحتالل "واعتبر أبو زهري، أنداعي ،

شعوب "الدولي واألطراف المعنية إلى تحمل مسؤولياتها تجاه هذه الجرائم والعمل على وقفها، كما دعا 
  ". األمة اإلسالمية والعربية إلى التأهب لحماية مقدساتها، في ظل الصمت الدولي المطبق

  ١٥/١/٢٠١٢دس برس، ق
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   بالتضامن مع األسرى في سجون االحتاللتطالبالجهاد اإلسالمي  .٢٣
بتكثيف التضامن مع األسرى في سجون االحتالل  في فلسطين،" الجهاد اإلسالمي"طالبت حركة  :غزة

بشكل عام، واألسرى في العزل بشكل خاص، مؤكدة أن االحتالل ال يمكن أن يقهر األسير الفلسطيني 
، "مهجة القدس لألسرى والشهداء"جاء ذلك خالل الوقفة التضامنية التي نظمتها مؤسسة  .ما كانت قوتهمه

وسط قطاع غزة مع األسير الشيخ خضر عدنان والمضرب ، )١٥/١(التابعة للحركة ظهر اليوم األحد 
  .رى الفلسطينيين يوماً، رفضاً لممارسات مصلحة السجون اإلسرائيلية بحق األس٢٧عن الطعام لليوم منذ 

  ١٥/١/٢٠١٢قدس برس، 
 
  في عين الحلوة السالحتحركات لضبط  .٢٤

تستمر التحركات الشعبية الحاشدة في مخيم عين الحلوة رفضاً لالقتتال الداخلي، واستنكاراً : محمد صالح
إطار التحركات "لفوضى انتشار السالح وضد استخدامه، حيث أكدت مصادر فلسطينية متابعة أنه في 

بية المتواصلة الرافضة لفوضى السالح في المخيم، انبثقت لجنة عن اللقاء الشعبي األول، الذي عقد الشع
قبل أيام وشارك فيه ممثلو األحياء واللجان الشعبية، ولجان القواطع وفعاليات من المخيم، وقامت اللجنة 

السياسية لمنظمة التحرير بعقد لقاءات واجتماعات مع ممثلين عن لجنة المتابعة، ومع كل من القيادة 
الفلسطينية والقوى اإلسالمية وقائد الكفاح المسلح الفلسطيني في لبنان محمود عبد الحميد عيسى، وقائد 

  ".المقر العام في لبنان منير المقدح، وأنصار اهللا
تأمين الوفد أكد للجميع وللقوى كافة على التوصيات التي أصدرها اللقاء الشعبي ل"واعلنت المصادر أن 

االستقرار في المخيم، وأن األهالي باتوا يشعرون بالقلق الدائم من تجدد االقتتال في أي لحظة، إضافة 
إلى عدم االطمئنان للغد، بالنظر لما تتركه االشتباكات من انعكاسات سلبية على المخيم وجواره اللبناني 

لقوى الفلسطينية لم يستسغ وجود مثل بعضاً من ا"وأكدت المصادر أن ". جراء التوتر األمني المستمر
ذلك الطرح في المخيم، وأن اللقاء معها لم يكن مريحاً، مقابل ترحيب حار من قوى وأطر أخرى أبلغت 

  ".أعضاء اللجنة عن استعدادها لتلبية كل ما يطلب منها من أجل بث االطمئنان في نفوس األهالي
اعتماد لغة "لمخيم مذكرة تحمل توصيات شددت على وكان أعضاء اللجنة قد سلموا قيادات وفعاليات ا

الحوار الهادف بين القوى الفلسطينية كافة، وتحريم االحتكام إلى السالح، باإلضافة إلى تنظيم وضبط 
جمل السالح داخل المخيم، وحصره بالمقار والمكاتب، وعدم حمله مزاجياً، بما يثير الخوف والرعب 

  ".لدى أبناء شعبنا
  ١٦/١/٢٠١٢وت، السفير، بير

  
  نائب نتنياهو يحذّر من تفّجر األوضاع بسبب اعتداءات المستوطنين .٢٥

حذّر نائب رئيس الوزراء اإلسرائيلي، دان مريدور، من تفجـر األوضـاع داخـل              : )فلسطين(الناصرة  
ين األراضي الفلسطينية المحتلّة على خلفية تصعيد المستوطنين اليهود لهجماتهم ضد المواطنين الفلسطيني           

  .وممتلكاتهم وقيامهم بحرق مساجدهم
إن الجمهور ال يعي مدى الخطورة      "،  )١٥/١(وقال مريدور، في تصريحات لإلذاعة العبرية اليوم األحد         

مثل هذه األعمال   "، وأضاف   "الكامنة في حوادث إضرام النار في المساجد والمساس بالعرب وبممتلكاتهم         
، على حـد    " وعرب ومدنيين وعساكر   لموقف والى مقتل يهود   تشوه سمعة إسرائيل وقد تؤدي إلى تفجر ا       
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وأكّد على ضرورة عدم التقليل من خطورة اعتداءات المستوطنين ضد الفلسطينيين وجنود جيش              .تقديره
يجب أن تكون في إطار     " متطرفة"االحتالل، مشدداً على أن مكافحة الجماعات اليهودية التي وصفها بالـ           

تنياهو، بأجهزة الشرطة اإلسرائيلية بذل جهود جبارة لمنع اعتداءات المـستوطنين           وأهاب نائب ن   .القانون
  .وتوقيف الضالعين فيها وتقديمهم للعدالة

  ١٥/١/٢٠١٢، قدس برس
 
  تصريح تنقل الرئيس عباس كان نتيجة خلل فني وسيحل قريبا: مسؤول اسرائيلي .٢٦

 اي تغيير يذكر على حركة تنقـل الـرئيس           اكد مسؤول اسرائيلي رفيع المستوى، انه لم يطرأ        :تل ابيب 
وقال المسؤول االسرائيلي العقيد غاي انبار المتحدث باسم الوكالة االسرائيلية الخاصـة بوثـائق               .عباس

سفر المسؤولين الفلسطينيين، انه لم يطرأ اي تغير في سياسة تنقل المـسؤولين الفلـسطينيين وخاصـة                 
واكد ابنـار ان حريـة التنقـل         .ل فني ينبغي ان يحل قريبا     الرئيس عباس، وان التصريح كان نتيجة خل      

  .التزال كما كانت سابقا، نافيا اي تغيير
 ١٦/١/٢٠١٢، القدس، القدس

  
  بقتل النائب العربي في البرلمان اإلسرائيلي أحمد الطيبي "فيس بوك"تهديدات على  .٢٧

ئمة الموحدة والعربيـة للتغييـر فـي        تلقى النائب أحمد الطيبي، رئيس الكتلة البرلمانية في القا        : تل أبيب 
، ورئيس الحركة العربية للتغيير في إسرائيل، تهديدات من قبل متطرفين           )البرلمان اإلسرائيلي (الكنيست  

  .التي يديرها مجموعة من مؤيديه" فيس بوك"في صفحة لمحبي الطيبي على 
 عـضو الكنيـست اليمينيـة       الطيبي على خلفية خطابه ضد تصرفات     . وتأتي هذه التهديدات على حياة د     

، التي سكبت كأس ماء على النائب مجادلة أثنـاء          "إسرائيل بيتنا "المتطرفة اناستاسيا ميخائيلي من حزب      
جلسة للجنة التربية والتعليم البرلمانية، باإلضافة إلى مواقفه وخطاباته السياسية وعمله البرلماني الـدائم              

دي للعنصرية والفاشية المستشرية في إسرائيل عامـة وفـي          في سياق الدفاع عن األقلية العربية والتص      
وقحا ويالئم بنـات الـشوارع ولـيس أعـضاء          "فقد اعتبر الطيبي تصرف تلك النائبة       . الكنيست خاصة 

  .وقال إنها ما كانت تجرؤ على التصرف بهذه الوقاحة العدوانية مع نائب يهودي في البرلمان". برلمان
 تجتاح إسرائيل في الشهور األخيرة بشكل واسع، والتحـريض ضـد            وأضاف أن موجة العنصرية التي    

  .النواب العرب يعطي نتائجه ويؤدي إلى هدر دم منتخبي الجمهور العرب
 ١٦/١/٢٠١٢، الشرق األوسط، لندن

 
  نصلي هللا لكي يخرج مبارك من محنته: "اعوفادي" .٢٨

 يوسف عن أمله في اإلفراج عن       الحاخام المتطرف عوفاديا  " شاس" أعرب الزعيم الروحي لحركة      ):سما(
الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك في الوقت الذي يواجه فيه احتمال الحكم عليه باإلعدام بـسبب                

  . يناير٢٥االتهامات الموجهة اليه بقتل المتظاهرين خالل ثورة 
دولتـه  مبارك جلب الشرف واالحترام إلـى       "وقال الحاخام يوسف في خطابه األسبوعي، أول أمس، إن          

مصر، ولكنه سقط اآلن، لذلك علينا أن نصلي وندعو اهللا ان يزرع في قلوب القـضاة الحكمـة والفهـم                    
والمعرفة وأن يوقفوا محاكمته ويخرجوه بريئا من التهم الموجهة إليه، وبعد ذلك أنا سأصلي وأدعـو اهللا                 
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 يحب الحروب باإلضـافة     هذا الرجل رجل سالم وال    "وتابع أن    ".أن يمن عليه بالصحة وأن يكون معافى      
  ".إلى انه يحب إسرائيل ولكنه اآلن سقط وأنا سأظل أدعو ربي ان ينقذه من أيدي أعدائه

 ١٦/١/٢٠١٢، السفير، بيروت
 
  من جرائم القتل% ٦٧العرب لهم دور في : األمن الداخلي .٢٩

طة لعدة سـنوات    أفادت التقارير اإلسرائيلية أن وزير األمن الداخلي، يتسحاك أهرونوفيتش، قد وضع خ           
تتضمن تعزيز الشرطة الجماهيرية في البلدات العربية، لبحث قضية الجريمة والعنـف فـي المجتمـع                

اإلسـرائيلية  " وزارة األمن الداخلي  "العربي، باعتبار أن نطاق الجريمة بدأ يأخذ أبعاد مقلقة، حيث تدعي            
من جرائم  % ٦٧ كان لهم دور في       تشير إلى أن العرب في الداخل      ٢٠١١أن معطيات الجريمة في العام      

% ٣٨وبحسب معطيات األمن الداخلي أن العرب كان لهم دور فـي       .من محاوالت القتل  % ٧٠القتل، و   
  .من مخالفات إشعال النيران% ٥٢من مخالفات السرقة، و % ٣٦من مخالفات االعتداء الخطير، و 

يزانيات إضافية وموارد تتناسب    وقال أهرونوفيتش خالل عرضه لألوضاع، إن هناك حاجة لتخصيص م         
  .مع واقع وتوقعات انتشار الجريمة وتفاقمها، والخطط المستقبلية المعدة للجمها

وأضاف أهرونوفيتش أن نتنياهو دعم مطلبه وأخذ القضية على محمل الجد، إذ تقرر في ختـام الجلـسة                  
ية محاربة الجريمـة فـي   الخاصة تخصيص ميزانيات وموارد إضافية لوزارة األمن وجهاز الشرطة، بغ     

  .المجتمع العربي، وتكثيف نشاط وجهود حثيثة بهذا الشأن
 ١٥/١/٢٠١٢، ٤٨موقع عرب

  
  "سي آي ايه"لـ  عمالء بوصفهمفي إيران "موسادال" تنفي تجنيد عمالء" إسرائيل: ""هآرتس" .٣٠

فـورين  "اإلسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي كبير نفيه صحة مـا ذكرتـه مجلـة              " هآرتس"نقلت صحيفة   
بتجنيد عناصـر   ) موساد(األميركية يوم الجمعة حول قيام عمالء جهاز االستخبارات اإلسرائيلي          " بوليسي

سي (إرهابية باكستانية لشن هجمات على إيران بوصفهم عمالء لوكالة االستخبارات المركزية األميركية             
  ).آي ايه

نطقي، رغم استـشهاد كاتبـه بمـذكرات        ووصف المسؤول اإلسرائيلي تقرير المجلة األميركية بغير الم       
اإلسرائيلي بأنهم عمالء للــ     " موساد"لبعض مسؤولي االستخبارات األميركية والتي أكدت ادعاء عمالء         

المتطرفة في باكستان للقيام بعمليات اإلغتيال      " جند اهللا "بغرض تجنيد بعض أعضاء جماعة      " سي آي ايه  "
  .ضد مسؤولين بالنظام اإليراني

خـالل فتـرة    " موساد"ؤول إنه في حال ثبوت صحة هذه اإلدعاءات فإن مائير داغان، رئيس             وقال المس 
  .وقوع هذه العمليات، لن يكون شخصا مرغوبا به في واشنطن، وأنه قد يمنع من دخول الواليات المتحدة

 ١٦/١/٢٠١٢، القدس، القدس
 
   نسبة احتياط النفطوتخفض "ليفاياثان" احتياط الغاز لحقل نسبة شركات اسرائيلية ترفع .٣١

اإلسرائيليتان تقديراتها لالحتيـاط    " راشيو أويل "و" ديليك"األميركية و " نوبل إنرجي "رفعت  : القدس المحتلة 
 فـي   ٢٥البحري اإلسرائيلي الذي تتشارك مشروع تطويره، بنـسبة         " ليفاياثان"المؤكد من الغاز في حقل      

االقتـصادية  " غلوبز" المؤكد من النفط، وفق وكالة       المئة، لكنها خفضت في شكل حاد تقديراتها لالحتياط       
  .اإلسرائيلية الناطقة باإلنكليزية أمس
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 تريليون قدم مكعبة، فيما رجحـت       ٢٠وأوضحت الشركات أنها تقدر احتياط الغاز في الحقل اآلن بنحو           
علـى  وبـات يجـب     .  بليون برميل سابقاً   ٤.٢ مليون برميل، مقارنة بـ      ٦٠٠حجم احتياط النفط بنحو     

الشركات العاملة في إسرائيل إصدار تقديرات دورية عن أصولها وفق تعليمات أصدرتها سلطة األوراق              
  .المالية اإلسرائيلية مطلع العام الماضي

التقديرات الجديدة بالمتوقعة، معتبرة أن الخفض الحاد لتقديرات النفط لم تمثّل خيبة أمل             " غلوبز"ووصفت  
  .ةلحملة أسهم الشركات المعني

وشددت الشركات على أنها تأمل برفع تقديراتها الحتياطات النفط بعد البدء بالتنقيب في طبقات عليا فـي                 
 مليون برميل من النفط وتريليوني قدم مكعبة من         ٢٨٥وأشارت إلى أن طبقة تضم على األرجح        . الحقل

  . في المئة١٧ إلى ١٥ الغاز، وقدرت النسبة الجيولوجية من النجاح في العثور على الكميتين بنحو
 مليون برميل من النفط وتريليوني قدم مكعبة من الغاز من دون            ٢٨٠ولفتت إلى أن طبقة أدنى قد تضم        
 في المئة من المشروع، فيما تملك كـل مـن           ٣٩.٦٦" نوبل"وتملك  . أن تحدد النسبة الجيولوجية للنجاح    

وينتظـر أن يبـدأ      . في المئة  ١٥" راشيو"وتبلغ حصة   .  في المئة  ٢٢.٦٧" ديليك"ثالث وحدات تابعة لـ     
بداية الطريق لتحولها إلى دولـة      " ليفاياثان"وتعتبر إسرائيل حقل    . ٢٠١٧إنتاجه التجاري عام    " ليفاياثان"

 مصدرة للغاز
  ١٦/١/٢٠١٢، الحياة، لندن

  
  "إسرائيل"إضراب عام ومفتوح في  .٣٢

ابا عاماً ومفتوح دعت له ما تسمى الـسلطات         يشهد الكيان اإلسرائيلي اليوم األثنين إضر     : القدس المحتلة 
  .المحلية احتجاجاً على سن قوانين تمس بمدخوالته

وذكرت إذاعة االحتالل أن االضراب سيشمل تعطيل الخدمات المقدمة للجمهور وتشويش عمـل جهـاز               
  .التعليم

م المحلي فأعلن أن    وأعلنت بلدية االحتالل في القدس أن االضراب لن يشمل جهاز التعليم، أما مركز الحك             
وكان رؤساء مركز الحكم المحلي قد رفضوا الليلـة الماضـية            .مؤسسات التعليم الخاص لن تعمل اليوم     

  .طلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ارجاء االضراب لمدة شهر ونصف
 ١٦/١/٢٠١٢، )صفا(وكالة الصحافة الفلسطينية 

 
   مليون دوالر٦٠٠ بـ تحظى بعطاء لبناء ميناء بحري بالهند" إسرائيل" .٣٣

 ٣٠عن فوزها بعطاء دولي إلنشاء بنية تحتية بحرية متقدمة يستمر لمـدة             " إسرائيل"أعلنت شركة موانئ    
 مليون دوالر، بعد عدة شـهور مـن         ٦٠٠بالهند بتكلفة   " حوجارت"، في والية    BOTعام وعبر طريقة    

  .قبل عدة شهور" ائيل كاتسيسر"تقديمها على العطاء بتصريح من وزير المواصالت االسرائيلي 
يشار إلى أن العطاء عبارة عن إنشاء ميناء متطور غربي دولة الهند علما أن المنطقة تحتوي على موانئ              

من إجمالي الصادرات الهندية، ويعتبر الميناء الجديـد خطـوة          % ٢٠غير متقدمة، تشرف على حوالي      
ركة التجارة بين الشرق األقصى ومنطقـة البحـر         إستراتيجية من ناحية البنية التحتية المائية وسيطور ح       

  .المتوسط ودول أوروبا
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وأشارت وزارة المواصالت اإلسرائيلية إلى أن فوزها بمثل هذا العطاء هو تعزيز لتعـاون اسـتراتيجي                
  ."إسرائيل"يعتبر األول من نوعه في مجال البنية التحتية البحرية بين الهند و

  ١٥/١/٢٠١٢موقع عكا اون الين، 
 

  "إسرائيل" عامل في مجال الصناعة في ١٨٠٠إقالة ": اإلذاعة العبرية" .٣٤
 عامل خالل شهر سبتمبر وأكتوبر في مجـالي         ١٨٠٠ إقالة   "إسرائيل"شهدت اتحاد الصناعات العامة في      

، مـشيرة   %٧صناعة األغذية والمعادن، وذلك في ظل انخفاض طرأ على الصادرات بنسبة تقدر بقيمة              
  . اض بدأ منذ منتصف العام الماضيإلى أن هذا االنخف

إن من أهم األسباب التـي      : "رئيس اتحاد الصناعات قوله   " تسبي اورن "ونقلت اإلذاعة العامة العبرية عن      
أدت إلى إقالة هذه األعداد هي قوة عملة الشيكل وارتفاع تكاليف الصناعة بسبب زيادة الضرائب وقوانين                

رة الكهرباء وقرار ترختبرغ الذي أدى إلى انخفاض نفقات األسـرة           حماية البيئة، إضافة إلى ارتفاع تسعي     
  ". الواحدة، وبالتالي هذا يسبب انخفاض في نسبة المبيعات وبدورها تنخفض نسبة األرباح

إن الخفض المستمر في الضرائب يؤدي إلـى        : "عن قلقه من هذه المعطيات قائالً     " تسبي أورن "وأعرب  
إن هذا األمر يأتي على خلفية انخفاض       : "، مضيفاً "صنعين إلغالق مصانعهم  زيادة الواردات، مما يدفع الم    

، مشيراً إلى أن تقديرات تتوقع بإقالة مزيد من العاملين فـي مجـال              %٧نسبة الصادرات بقيمة تقدر بـ      
  . الصناعة خالل األشهر المقبلة

 ١٣/١/٢٠١٢موقع فلسطين أون الين، 
  
  تية في محيط المسجد االقصى لتغيير معالم القدس  تسرع في اقامة حدائق تورا"سرائيلإ" .٣٥

زادت سلطات االحتالل االسرائيلي االحد من وتيرة العمل في محيط المسجد : رام اهللا ـ وليد عوض
االقصى المبارك، القامة حدائق توراتية في اطار السعي المتواصل لتغيير معالم القدس العربية 

االحتالل اإلسرائيلي األحد، بزيادة وتيرة العمل إلقامة تلك واالسالمية، فقد شرعت آليات وجرافات 
الحدائق بين بابي العامود والساهرة، في إطار مخططات تهويد المدينة وتغيير معالمها التاريخية 

إن عدة جرافات وآليات تقوم بالعمل بوتيرة أسرع من المعتاد ' وقالت مصادر فلسطينية .والحضارية
ل من العمل في المنطقة القريبة من باب العامود وشارع السلطان سليمان، والتي بعدما انتهى الشق األو

المحفورة بسور ' مغارة سليمان'تم تغيير طابعها كليا بإنشاء مواقف سيارات وبناء حديقة تلمودية قرب 
   .القدس التاريخي

  ١٦/١/٢٠١٢، القدس العربي، لندن
  
  اطعته للمحاكم اإلسرائيلية إداري يعلن مقأسيرأقدم : "التضامن الدولي" .٣٦

أفادت مؤسسة التضامن الدولي لحقوق اإلنسان، أن أقدم أسير إداري في سجون االحتالل : الضفة الغربية
 .أعلن مقاطعته لكافة المحاكم اإلسرائيلية الخاصة باألسرى اإلداريين بدعوى عدم جدوى هذه المحاكم

) ٤٩(أن عميد األسرى اإلداريين احمد نبهان صقر وأوضح احمد البيتاوي الباحث في مؤسسة التضامن، 
  .عاما أعلن من سجن مجدو مقاطعة كافة المحاكم اإلسرائيلية التي وصفها بالشكلية والغير فاعلة

  ١٦/١/٢٠١٢، السبيل، عّمان



  

  

 
 

  

            ١٩ص                                     ٢٣٨٢:                العدد١٦/١/٢٠١٢اإلثنين  :التاريخ

  ٢٠١٢  مواطناً اعتقلوا على حواجز االحتالل منذ بداية العام١٤: مؤسسة التضامن الدولي .٣٧
، أن قوات االحتالل "مؤسسة التضامن الدولي لحقوق اإلنسان"أكدت :  وكاالت-مضانرام اهللا ـ أحمد ر

شددت من إجراءاتها القمعية والتعسفية تجاه أبناء الشعب الفلسطيني، خاصة على الحواجز العسكرية 
  .المنتشرة في كافة أنحاء الضفة الغربية

 في بيان للمؤسسة امس، أن هذه وأوضح المحامي والباحث القانوني في المؤسسة أحمد طوباسي،
الحواجز تعمل على إذالل المواطنين عن طريق تأخيرهم عن أعمالهم ومدارسهم وجامعاتهم، إضافة إلى 
عمليات االعتقال التي تتم على هذه الحواجز، حيث يتم تقييد األيدي وتعصيب العينين، وترك األسير 

  .ليات االعتقال هذه ضرب المعتقل وشتمه وإهانتهلساعات طويلة في البرد القارس، وأحيانا يرافق عم
ونوه طوباسي إلى أن عدد الذين اعتقلوا على الحواجز اإلسرائيلية المنتشرة في كافة أنحاء الضفة الغربية 

  . مواطنا، من بينهم ثالث نساء١٤منذ بداية العام الجاري 
  ١٦/١/٢٠١٢، المستقبل، بيروت

  
  طينية تختطف شابا وتعتدي عليه على خلفية مظاهرة المخابرات الفلس:"مؤسسة الضمير" .٣٨

الفلسطينية في بيان لها أن عناصر من جهاز المخابرات العامة الفلسطينية أقدموا " الضمير"قالت مؤسسة 
، واالعتداء عليه بالضرب على خلفية ) عاما٢٢ً(يوم السبت، على اختطاف الشاب سيف االدريسي 

لمنظمة من قبل مجموعات شبابية، رفضاً لعودة المفاوضات بين القيادة مشاركته في الوقفة االحتجاجية ا
إن ما قام به عناصر األمن مخالف " الضمير"واعتبرت مؤسسة  .سطينية وحكومة االحتالل في عمانالفل

ألحكام القانون األساسي ولقواعد الشرعة الدولية لحقوق اإلنسان، إذ ينتهك الحق في التظاهر والتجمع 
حرية الرأي والتعبير، كما ويمثل انتهاكاً خطيراً ومساساً بالحرية الشخصية وبالكرامة االنسانية السلمي و

  .التي أوجبت كافة القوانين احترامها
  ١٦/١/٢٠١٢، ٤٨موقع عرب 

  
  تعود لغزة ورام اهللا " المحظورة"الصحف الفلسطينية  .٣٩

الث، وهي القدس واأليام والحياة الجديدة، تعود الصحف الفلسطينية اليومية الث:  يوسف الشايب–رام اهللا 
الى واجهة المحالت في غزة بعد أكثر من ثالث سنوات من الحظر الذي فرضته الحكومة المقالة، بينما 

التابعة لحركة حماس الى واجهة محالت الضفة الغربية " الرسالة"، وأسبوعية "فلسطين"تعود يومية 
لن عضو لجنة الحريات عن المبادرة الوطنية مصطفى وأع .طينيةوحظرت توزيعها السلطة الفلس

  . البرغوثي، أمس، أنه سيتم طباعة وتوزيع الصحف في كل من القطاع والضفة، اليوم
ابو حشيش رئيس المكتب االعالمي التابع للحكومة الفلسطينية المقالة في قطاع غزة أعلن  وكان حسن

ات فيما يخص عمل الصحف بالتزامن في غزة امس ان الحكومة جاهزة لتطبيق قرارات لجنة الحري
  .والضفة الغربية

  ١٦/١/٢٠١٢، الغد، عّمان
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   القرى والبلدات غرب جنيناستهدافاالحتالل يستمر في  .٤٠
يواصل االحتالل اإلسرائيلي منذ عدة أيام استهداف القرى والبلدات الفلسطينية غرب مدينة جنين : جنين

  .ى اقتحامها والتنكيل بسكانها، كما يقوم بوضع الحواجز العسكريةبشمال الضفة الغربية، حيث يعمل عل
حاجزا عسكريا على مدخل بلدة زبوبة غرب ) ١٤/١(فقد نصبت قوات االحتالل صباح اليوم السبت 

  .مدينة جنين، واحتجزت مواطنين فلسطينيين في البرد القارص وتحت األمطار
بأن ضباطًا في جيش االحتالل أبلغوهم بأن االستهداف " قدس برس"وذكر شهود عيان من البلدة لمراسل 

المتكرر للبلدة والمناطق المحيطة بها جاء بسبب ما أسموه الهجمات المتكررة من قبل الشبان والفتية 
، حيث ١٩٨٤الفلسطينيين على الجدار العازل، الذي يفصل هذه البلدات عن األراضي المحتلة عام 

  . واألسالك وتكسير الكاميرات المنصوبة على الجدار للمراقبةيقوموا بتقطيع الشيك
وأضاف شهود العيان بأنه تم تبليغهم بأنه في حال استمرت هذه األعمال؛ فسيتم فرض حظر التجوال 

  .على البلدة واقتحامها بشكل مستمر ونصب الحواجز للتحقيق معهم واستجوابهم
  ١٤/١/٢٠١٢قدس برس، 

  
  تطالب بالضغط على االحتالل لرفع الحظر عن زيارة أسرى غزة" أنصار األسرى"منظمة  .٤١

لجنة الصليب األحمر والمؤسسات الدولية، بالضغط على " أنصار األسرى"طالبت منظمة : رام اهللا
حكومة االحتالل اإلسرائيلي، الستئناف زيارات أهالي أسرى قطاع غزة، المحرومين من الزيارة منذ 

، على )١٥/١(نسخة عنه األحد " قدس برس"لمنظمة، في بيان تلقت وشددت ا .أكثر من خمس سنوات
اتخاذ موقف ضاغط وفعال، إلنهاء معاناة أسرى قطاع غزة، الممنوعين من الزيارة منذ أسر "ضرورة 

  ".٢٠٠٦فصائل فلسطينية للجندي اإلسرائيلي جلعاد شاليط عام 
  ١٥/١/٢٠١٢قدس برس، 

  
  م بدون مقصلة اإلنفرادي إعداالعزل: أسير فلسطيني .٤٢

وجه األسير الفلسطيني عاهد أبوغلمة نداء الى وزير األسرى ومؤسسات حقوق االنسان في : رام اهللا
السلطة الفلسطينية طالبه فيه بحملة دولية وقانونية إلنهاء ملف العزل االنفرادي الذي اعتبره إعداما بدون 

هة الشعبية لتحرير فلسطين اليوم األحد وأكد أبو غلمة في نداء أذاعه القسم اإلعالمي للجب .مقصلة
أن إدارة سجون االحتالل نكثت بوعودها لألسرى إلنهاء سياسة العزل االنفرادي خالل إضراب ) ١٥/١(

األسرى لمدة عشرين يوما عن الطعام، حيث كان مطلب إنهاء العزل هو المطلب الرئيسي، واعتبر أن 
د اإلضراب مباشرة بتجديد العزل لزعيم الجبهة الشعبية إدارة السجون قد خدعت األسرى عندما قامت بع

وأشار أبو غلمة إلى عدم التزام حكومة إسرائيل بما وقعت عليه  .احمد سعدات وحسن سالمة وغيرهم
خالل صفقة التبادل بالتزامها بإنهاء كافة اإلجراءات التعسفية التي اتخذتها خالل احتجاز شاليط ومن 

رادي، بل إن إدارة السجون قد صعدت من ممارساتها اتجاه األسرى وشددت بينها إنهاء العزل االنف
  .الخناق عليهم

  ١٥/١/٢٠١٢قدس برس، 
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   ألف مقدسي١٠٠مركز القدس للحقوق االجتماعية واالقتصادية يحذّر من إبعاد  .٤٣
العليا فلسطيني من أن قرار المحكمة اإلسرائيلية الحذر مركز القدس للحقوق االجتماعية واالقتصادية 

سيفتح الطريق لتهجير مائة ألف مقدسي تقدموا «رفض االعتراضات على قانون لم الشمل اإلسرائيلي 
، مما سيفاقم من سياسة فرض الحقائق على األرض، تمهيدا ١٩٩٣بطلبات لم شمل ألسرهم منذ العام 

مصادقة من أعلى «ره واعتب .»للعزل الكامل والشامل للقدس وإنكار حقوق المواطنين الفلسطينيين فيها
  .»سلطة قضائية إسرائيلية على التهجير القسري واإلبعاد الصامت للمقدسيين عن مدينتهم

وكانت محكمة االحتالل العليا رفضت في الحادي عشر من الشهر الحالي جميع استئنافات الجهات 
وذلك بأغلبية ست سية، الحقوقية المتعددة ضد مواصلة العمل في قانون تجميد لم الشمل العائالت المقد

يؤكد حقيقة كونها مجرد أداة تساهم في عمليات «وأكد المركز أن قرار المحكمة  .قضاة مقابل خمس
اإلبعاد الصامت للمواطنين عن مدينتهم، وتعمل في صلب السياسة اإلسرائيلية القديمة الجديدة في القدس 

حد من نمو المقدسيين والضغط عليهم لمغادرة القائمة على زيادة عدد المستوطنين في المدينة مقابل ال
  .»مدينتهم

  ١٦/١/٢٠١٢، الدستور، عّمان
  

   األثاث من غزة إلى الخارج ألول مرة منذ فرض الحصاربتصديراالحتالل يسمح  .٤٤
أعلنت سلطات االحتالل اإلسرائيلي، اليوم، عن قرارها السماح بتصدير األثاث المنزلي من قطاع : غزة

 .٢٠٠٦وتحديدا إلى األردن، وذلك ألول مرة منذ فرض الحصار على القطاع عام غزة إلى الخارج، 
وأوضح رئيس هيئة المعابر والحدود التابعة للسلطة الفلسطينية في غزة، نظمي مهنا، في بيان صدر عنه 

 ، أن سلطات االحتالل وافقت على تصدير أول شاحنة أثاث إلى األردن، مشيراً إلى)١٥/١(اليوم األحد 
  .أنه سيصار إلى تصديرها خالل اليومين المقبلين من خالل معبر كرم أبو سالم جنوب القطاع

وأكّد مهنا أن هذه هي المرة األولى، منذ فرض الحصار على قطاع غزة، التي يتم فيها السماح بتصدير 
  .قطع األثاث المنزلي إلى الخارج

  ١٥/١/٢٠١٢قدس برس، 
  
  "اإلخوان"قيادة حماس فتح قنوات التواصل مع  ن يطلب م"حزب اهللا": "المستقبل" .٤٥

لترتيب العالقـة   " حماس"من قيادة حركة    " حزب اهللا "تسربت معلومات عن طلب تقدم به       : أحمد األيوبي 
في مصر، كمقدمة لترتيب العالقات في الميدان السوري مـع          " اإلخوان المسلمين "بينه وبين قيادة جماعة     

في لبنان، وهي   " الجماعة اإلسالمية " الرسائل اإليجابية من الحزب نحو       إخوان سوريا، بالتوازي مع تدفق    
بعد وصولهم  " اإلخوان"خطوات اعتبرها المراقبون جهداً مركزاً من الحزب الستعادة قنوات التواصل مع            

  .إلى مواقع السلطة في عدد من الدول العربية
في سوريا أنه ال يمكن الحديث عـن أي         " اإلخوان المسلمين "في المقابل، اعتبر مصدر قيادي في جماعة        

، طالما استمر الدعم التقني واللوجستي والمالي من قبـل          "حزب اهللا "شكل من أشكال الحوار مع إيران أو        
إيران للنظام السوري، ألن هذا الدعم يسهم في إراقة المزيد من الدماء البريئة، ويساعد علـى اسـتمرار      

 على الحزب أن ينأى بنفسه عن تغطية سياسة القتل التي يعتمدها نظام             النظام في سياساته اإلجرامية، وأن    
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األسد، وأن يتخلى عن نظرية اتهام الثوار بأنهم يتحركون في إطار المؤامرة ـ الوهم التي يتحدث عنها  
  .النظام السوري

١٦/١/٢٠١٢، المستقبل، بيروت  
  
  د في زيارة غزةلن أترد.. عباس اعتذر عن زيارة تونس ولم يرفضها: المرزوقي .٤٦

الجزائرية على  " الخبر"الرئيس التونسي المنصف المرزوقي في مقابلة مع صحيفة           علق : القدس –تونس  
. رفض الرئيس الفلسطيني محمود عباس زيارة تونس، قائال ان عباس اعتذر عن الزيارة ولم يرفـضها               

 عباس، انطالقا من إرادتنا فـي        نحن استقبلنا األخ إسماعيل هنية وأردنا استقبال الرئيس محمود         وأضاف
التعامل مع كل األطراف مع عدم التدخل في الشأن الداخلي الفلسطيني، ولذلك جاء تأكيدنا لـألخ هنيـة                  
على أهمية المصالحة الوطنية، ودعوتنا لألخ أبو مازن هي دعوة قلبية، وهو لم يرفض تلبيتهـا ولكنـه                  

   .اعتذر لظروف خاصة به
هي مسألة مرتبطة بالظروف، فإسماعيل هنية كان في سفر،         : "نية قبل عباس قال   وحول تبرير استقباله له   

فطلب اللقاء معنا وقبِلنا، ومن خالل استقبالنا له أردنا تكريم غزة، على اعتبار الوضع الـصعب الـذي                  
وكما ترون ليس فـي األمـر تفـضيل         .. تعيشه، ورسالة نجدد عبرها تعاطفنا مع شعب غزة المحاصر        

شعبنا في غزة قاسى األمرين،     : " قال هنية لزيارة غزة   وحول الدعوة التي وجهها له       .رفلطرف على ط  
فقد حوصر وجوع وهمش ويجب دعمه بكل الوسائل، وهو ما أعتبره واجبا وطنيـا، وإذا سـنحت لـي                   
الفرصة فإنني لن أتردد في زيارة غزة زيادة في الدعم والمساندة دون الدخول في أي خصومة فلسطينية                 

  ."ـ فلسطينية
  ١٦/١/٢٠١٢، القدس، القدس

  
  اغتيال العالم النووي اإليرانيوراء أن عمالء الموساد تؤكد " ي تايمزاندص" .٤٧

البريطانية، األسبوع الماضي، عملية اغتيال العـالم النـووي اإليرانـي           " اندي تايمز ص"تناولت صحيفة   
إلسـرائيلي يقفـون وراء عمليـة       مصطفى أحمدي روشان في طهران، مؤكدة على أن عمالء الموساد ا          

الـساعات األخيـرة للعـالم      "مشيرة إلى أن    " العملية السرية "االغتيال، كما تتناول التفاصيل الصغيرة في       
  ".النووي كانت أشبه ما يكون بأفالم التجسس

. وبحسب الصحيفة فإن مجموعات صغيرة من عمالء الموساد رصدوا عدة مواقع في العاصمة اإليرانية             
إن ما يبدو على أنه عملية بسيطة في أفالم التجسس هو نتيجة عمـل              "عن مصدر إسرائيلي قوله     ونقلت  

  ".شاق استمر شهورا في جمع المعلومات وتدريب الطاقم
 ١٦/١/٢٠١٢، ٤٨موقع عرب

  
  واالستيطان غير شرعي.. يجب أن ينتهي االحتالل اإلسرائيلي لألراضي الفلسطينية :كي مون .٤٨

» اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا    «ع رفيع المستوى جمعت فيه منظمة       في اجتما : رندى يسير 
الـذي  ،  »اإلصالح واالنتقال إلـى الديموقراطيـة     « شخصية عربية ودولية لبحث سبل       ٥٠نحو  ) إسكوا(

 : مـون  األمين العام لألمم المتحدة بان كي     ، في بيروت، قال     »فينيسيا«عقدت جلسته االفتتاحية في فندق      
يجـب أن   . ونا نعترف بأن ما يهدد الكرامة والعدالة ليس الحكم االستبدادي فقط، وإنما النزاع أيـضا              دع"
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والمـستوطنات،  . ينتهي االحتالل اإلسرائيلي لألراضي العربية والفلسطينية، وكذلك العنف ضد المدنيين         
لقد طـال   . ومات البقاء جديدها وقديمها، غير شرعي، فهي تتعارض مع قيام دولة فلسطينية تتوافر لها مق            

ويجـب أن   . انتظار حل الدولتين، والوضع الراهن سيفضي ال محالة إلى نشوب نزاع آخر في المستقبل             
  ".يقوم كل منا بواجبه من أجل الخروج من حالة الجمود الراهنة وإحالل سالم دائم

  ١٦/١/٢٠١٢، المستقبل، بيروت
  
  دولتين في طريقها لالغالقنافذة حل ال: القنصل البريطاني العام في القدس .٤٩

كشف القنصل البريطاني العام في القدس المحتلة الـسير فينـسنت فـين     :  جمال جمال  - القدس المحتلة   
عن اهتمام ودور بريطاني متنامي في دعم المحادثات الجارية بـين الـسلطة الفلـسطينية               ) الدستور(لـ

.  ان لندن ال تريد لهذه المفاوضات ان تنهار        وإسرائيل ضمن اجتماعات الرباعية الدولية في عمان مؤكداً       
ان لندن معنية بدور سياسي الى جانب الواليـات         ) الدستور(ـوقال القنصل فين في تصريحات خاصة ب      

المتحدة يدعم عملية المفاوضات ويفضي الى قيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس تعـيش الـى جانـب                 
  .اسرائيل بامن وسالم

 من ان نافذة حل الدولتين ربما هي في طريقها لالغالق وقال نحـن نـدعم                واعرب القنصل عن خشيته   
ويبلـغ  . السلطة الفلسطينية وأهدافها تحت إشراف الرئيس عباس وفياض، من الناحيتين المالية والسياسية           

  .  مليون جنيه استرليني٨٢الدعم اإلجمالي البريطاني معدل المساعدة المالية السنوية هو 
اننا ندين جميع النـشاطات      ":البريطاني من االستيطان اإلسرائيلي قال السير فينسنت فين       اما عن الموقف    

اإلستيطانية وسنعبر عن دعمنا في المحادثات التي ماتزال جارية في االردن ونأمل بـان تحقـق نتـائج                  
  . "ايجابية في إطار اللجنة الرباعية الدولية

ناء المستوطنات في األراضي الفلسطينية المحتلة، بمـا        واوضح إن إعالنات إسرائيل المستمرة لتسريع ب      
ندين التصعيد المقلق للعنف من جانب المستوطنين بمـا         "وقال  . فيها القدس الشرقية، ترسل رسالة مدمرة     

في ذلك حرق مسجد النبي عكاشة في القدس الغربية ومسجد برقة في الضفة الغربية وغيرها مـن دور                  
 ."العبادة

  ١٦/١/٢٠١٢، الدستور، عّمان
 
  نرحب بقيام تمثيل فلسطيني.. طبيعية" إسرائيل"عالقتنا مع : دولة جنوب السودان .٥٠

اكد فرانسيس نازاريو ممثل دولة جنوب السودان لدى االتحاد االوروبي حرص بالده علـى               :طه حسين 
ركته في  ونوه في تصريح على هامش مشا      .التبادل الدبلوماسي مع الدول العربية وفي مقدمتها دولة قطر        

ندوة السودان التي نظمها مركز دراسات الجزيرة واختتمت امس باهمية قيام عالقات تعاون بين جنـوب                
  .السودان والدول العربية وان انفصال الجنوب عن الشمال اليعني القطيعة مع العالم العربي

لتـآمر علـى الـدول    وحول العالقة مع اسرائيل اكد نازاريو انها طبيعية وال يمكن ان تصل الى درجة ا    
العربية، وان التعاون الموجود مع اسرائيل اليفوق عالقات الصداقة الموجودة مـع دول عربيـة مثـل                 

  ورحـب   .الكويت ومصر وان مالدى الجنوب من عالقات مع الدول العربية اكثر مما لديها مع اسرائيل              
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القضايا العربية خاصـة مـايتعلق      بقيام تمثيل فلسطيني في دولة الجنوب منوها بان الجنوب يتعاطف مع            
  .بقضايا الظلم واالستبداد والحرص على ان تعيش كل الشعوب بحرية وسالم دون استعمار
 ١٦/١/٢٠١٢، الشرق، الدوحة

 
  كندا تمنع مواطنيها من حيازة سندات مالية في البنوك االسرائيلية .٥١

دا منعت مواطنيها مـن حيـازة        علمت صحيفة معاريف أن سلطة األوراق المالية في كن         -عكا أون الين  
أوراق مالية إسرائيلية في البنوك اإلسرائيلية، مطالبة إياهم ببيع ودائع األسهم وسندات الدين االسـرائيلية               

  .حتى نهاية يناير الجاري
١٦/١/٢٠١٢موقع عكا اون الين،   

 
  لعدم لفت األنظار تؤجالن مناورات عسكرية مشتركة "سرائيلإ"الواليات المتحدة و .٥٢

افادت االذاعات االسرائيلية االحد ان الواليات المتحـدة واسـرائيل قررتـا ارجـاء     : لقدس ـ ا ف ب ا
  .مناورات عسكرية مشتركة هامة مقررة الربيع المقبل على خلفية توترات اقليمية

واستنادا الى مصادر عسكرية، افادت االذاعة العامة ان هذه المناورات التي قدمت على انها اهم تمـرين                 
  .٢٠١٢ضاد للصواريخ مشترك بين الدولتين الحليفتين، ارجئت السباب مالية الى الربع االخير من عام م

لتغطية 'لكن االذاعة العسكرية اكدت، استنادا الى مصدر رسمي في وزارة الدفاع، ان القرار اتخذ تفاديا                
  .في المنطقة' اعالمية كبيرة في مرحلة متوترة جدا

لم 'وصرح مصدر في وزارة الدفاع لفرانس برس طالبا عدم كشف هويته            . رسميالكن االرجاء لم يتأكد     
ومـن المقـرر ان يـشارك فـي         . 'يتخذ اي قرار نهائي بعد والمناقشات مع زمالئنا االمريكيين جارية         

  .آالف الجنود االمريكيين واالسرائيليين' ١٢اوستير تشاالنج 'مناورات 
 ١٦/١/٢٠١٢، القدس العربي، لندن

  
  "تويتر"الشراكة مردوخ وبن طالل يجمعهما بعد  .٥٣

، أحد مواقع »تويتر« قرر أغنى رجل عربي االستثمار في موقع ٢٠١١في أواخر العام : سوزان الوتار
 ٣٠٠نظراً إلى ثروة األمير السعودي الوليد بن طالل، فإن استثمار . التواصل االجتماعي األكثر نجاحاً

 مليار دوالر أميركي في ٢١.٣في بحر ثروته التي بلغت مليون دوالر أميركي، ليس سوى نقطة 
  .٢٠١١للعام » ارابين بزنيس«، وفق تقديرات ٢٠١١

هي الصدفة ربما التي دفعت إمبراطور اإلعالم روبرت مردوخ، بعد أيام من خطوة األمير، الى فتح 
 ولكن الوليد بن .عن آرائه الشخصية وليسوق لمشاريعه الكثيرة» يغرد«، لـ»تويتر«حساب له على 

  .طالل ومردوخ يتشاركان عالقة مهنية مترابطة
  اإلمبراطور

نيوز «بعد وفاة والده، أصبح المدير العام لشركة . ١٩٣١ولد كيث روبرت مردوخ في أستراليا في العام 
، ومديرها »نيوز كوربورايشن«هو اآلن مؤسس . ، التي ما لبثت أن توسعت نحو القارات أجمع»ليمتدت
تقديرات (» فوربس«بحسب مجلة »  مليارات دوالر٥أصولها بنحو « ورئيسها التنفيذي، التي تقدر العام

، »نيوز كورب«من خالل . ، ما يجعل من مردوخ صاحب أكبر إمبراطورية إعالمية في العالم)٢٠١١
» صنداي تايمز« دولة، منها صحيفة ٥٠ شركة تتوزع بين ٨٠٠يملك مردوخ أسهماً في أكثر من 
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فوكس «للتعامالت المالية، وقناة » داو جونز«األميركية، ومؤشر » وول ستريت جورنال«ريطانية، والب
  .، والعديد غيرها»ناشيونال جيوغرافيك«األميركية، وشبكة » نيوز

، أدلى روبرت مردوخ وابنه جيمس، بشهادتهما أمام لجنة برلمانية بريطانية، بعد ٢٠١١في تموز 
نفى مردوخ االتهامات، مشيراً إلى انه يدير . أن فضيحة التجسس على الهواتفاتهامات وجهت إليهما بش

بالكاد تشكل ) المسؤولة عن فضيحة التجسس(» نيوز اوف ذا وورلد« الف موظف وأن صحيفة ٣٥نحو 
  .وعليه، هو لن يستقيل. واحداً في المئة بينها

ة تعتبر النكسة األكبر التي تتعرض مع ان مردوخ لم يدن حتى اآلن في قضية التجسس، إال ان الفضيح
، ونشر اعتذارات لكل »نيوز اوف ذا وورلد«في تاريخها، ما دفع مردوخ إلى إغالق » نيوز كورب«لها 

  .البريطانية» بي سكاي بي«كما أن مردوخ اضطر إلى التراجع عن صفقة شراء قناة . المتضررين
فبعد مثول مردوخ أمام . ضيحة ولكنها لم تتحققكثرت التوقعات حول حجم الخسائر التي قد تنجم عن الف

 في المئة في بورصة نيويورك، ما ٥.٥بنسبة » نيوز كورب«، ارتفعت أسهم ٢٠١١اللجنة في تموز 
المملكة ) شركته(األزمة لن تؤثر على «طمأن شريك مردوخ، الوليد بن طالل الذي دعمه قائال إن 

  .»أقوى) كوربمع نيوز (القابضة بتاتاً، بل تجعل شراكتنا 
  األمير

لزوجته » التغريد«، تاركاً مسألة »تويتر«األمير الوليد بن طالل، الذي فضل شراء أسهم مالية في 
 مليار ٢٥قيمتها الصافية بـ«التي تقدر (» المملكة القابضة«األميرة أميرة الطويل، يملك، عبر شركته 

، ما يجعله ثاني أكبر »نيوز كورب« في  في المئة من األسهم٧، نحو )»فوربس«بحسب مجلة » دوالر
  .مساهم في امبراطورية مردوخ اإلعالمية

لكونه أغنى رجل في العالم العربي، للسنة الثامنة على التوالي، » مردوخ العرب«استحق األمير لقب 
  .»أرابين بزنيس«وباعتباره أكبر مستثمر عربي في اإلعالم العربي واألجنبي، وفقاً لموقع 

اإلعالمية، حيث يملك مردوخ » روتانا«، فإن الوليد بن طالل يملك مجموعة »تويتر«اره في عدا استثم
  . في المئة من حصص المجموعة١٤.٥

سي أن «و» ميديا سيت«و» فوكس«و» الشبكة اللبنانية لإلرسال«كما يملك األمير حصصاً في كل من 
ية، ناهيك عن المؤسسات غير اإلعالمية وغيرها من المؤسسات اإلعالمية والصحف اللبنانية والعرب» أن

  .وخاصة تلك التي تعمل في مجال العقارات
فهو حفيد الملك عبد العزيز آل سعود، مؤسس المملكة . الوليد بن طالل سعودي لبناني، أباً عن جد

ثروته التي ما تنفك تتنامى، . السعودية، وحفيد رياض الصلح، أول رئيس حكومة استقاللية في لبنان
» فوربس«إلضافة إلى مهاراته كرجل أعمال، جعلت منه اسماً بارزاً، يتكرر سنوياً في قائمة مجلة با

  .ألغنى أغنياء العالم
صهيونيا، نظراً «انتقد العديد من المراقبين والمحللين عالقة الوليد بن طالل بمردوخ، باعتبار األخير 

، في حين يتبرع األمير السعودي، بالماليين، »يرهاللسياسة التي يروج لها في الوسائل اإلعالمية التي يد
ال هم مما يقال، فالوليد بن طالل يصف عالقته . لألعمال الخيرية في فلسطين وغيرها من البلدان العربية

  .»بالصداقة الحميمة«بروبرت مردوخ 
  ١٦/١/٢٠١٢، السفير، بيروت
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  الثورةليعتلي سدة برلمان ... سعد الكتاتني فرَّ من السجن : مصر .٥٤
لم يخطر في بال الدكتور سعد الكتاتني، وهو في طريقه إلى ميدان التحرير ليشارك في الثورة : القاهرة

ضمن آخرين فروا من السجون ) جنوب القاهرة(بعد ساعات من فراره من سجن وادي النطرون 
ا لم يتخيل أحد في كم. المصرية عقب اندالع الثورة، أن تأتي به األحداث ليعتلي سدة البرلمان المصري

ستتحول غالبية برلمانية في أول انتخابات حرة ونزيهة في تاريخ » اإلخوان«مصر قبل عامين أن أقلية 
المقبل، من محاولة ) أبريل(نجا الرجل الذي يحتفل ببلوغه الستين عاماً مطلع نيسان . مصر الحديث

، »جمعة الغضب»أو ما سميت بـ) يرينا( كانون الثاني ٢٨اقتحام سجن وادي النطرون مساء الجمعة 
والتي شهدت عمليات إطالق نار كثيفة من قبل مهاجمين أصيب فيها عدد من السجناء، بعدها تركت 

لينتظر الكتاتني داخل السجن حتى وصلت عائلته صباح السبت التي ... قوات الشرطة السجن خاوياً
ليتمكن من الترشح على ... شارك في الثورةاصطحبته إلى منزله، ومن ثمّ نزل إلى ميدان التحرير لي

، ويحوز ثقة الجماعة في رئاسة )صعيد مصر(في محافظة المنيا » اإلخوان المسلمين«رأس قائمة 
  .برلمان الثورة

حين » اإلخوان»إذ أنه تمكن من إدارة دفة أداء الكتلة البرلمانية لـ. »رمانة الميزان»يصفة مؤيدون بـ
وعلى ما يظهر أن تلك المسألة رفعت من أسهمه لدى . ٢٠١٠ – ٢٠٠٥مانية ترأسها في الدورة البرل

وارتفعت أسهمه . قيادات الجماعة على آخرين ربما يشغلون مناصب أعلى منه داخل الصف اإلخواني
في السنوات األخيرة بشكل كبير داخل الجماعة، فعهد له االجتماع مع القوى السياسية ذات التوجه 

، حتى إنه نظم لقاء عقد قبل الثورة بأشهر بين المدير السابق للوكالة “توافق الرؤى”ة الليبرالي لمحاول
كما كان عضواً في الجمعية . محمد بديع» اإلخوان«الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي ومرشد 
  . العاموالذي شغل فيه منصب األمين» الحرية والعدالة«الوطنية للتغيير، قبل أن يعهد إليه تأسيس حزب 

، وحصل على درجة الدكتوراه في العلوم ١٩٧٤تخرّج الدكتور محمد سعد الكتاتني في كلية العلوم العام 
، ليعمل بعدها أستاذاً للميكروبيولوجي بقسم النبات في كلية العلوم جامعة المنيا، ثم رئيس ١٩٨٤العام 

، ٢٠٠٠لدراسات اإلسالمية العام قسم النبات في الكلية، قبل أن يحصل على ليسانس آداب من قسم ا
  .٢٠٠٦ -١٩٩٠وانتخب سكرتيراً عاماً لنادي أعضاء هيئة التدريس في جامعة المنيا في الفترة من 

، ليكون من أوائل مؤسسي لجنة »اإلخوان المسلمين«دخل الكتاتني المجال السياسي بعد التحاقه بجماعة 
المهنية، ثم رئيساً للمكتب اإلداري للجماعة في محافظة التنسيق بين األحزاب والقوى الوطنية والنقابات 

» اإلخوان»، لتقوم الكتلة البرلمانية لـ٢٠٠٥المنيا، قبل أن ينتخب عضواً في مجلس الشعب العام 
ومثَّل . بانتخابه رئيساً لها، بعدها انتخب عضواً في مكتب اإلرشاد، قبل أن تختاره الجماعة ناطقاً باسمها

» الحرية والعدالة«ربما يتذكر األمين العام لحزب . ان المصري في عدة محافل دوليةالكتاتني البرلم
، ٢٠٠٥الكتاتني، دعاء رجل األعمال أحمد عز الساخر في آخر جلسة من جلسات مجلس الشعب العام 

، لينقلب الحال بعد الثورة ويرأس الكتاتني البرلمان، فيما ورث عز »اللهم أورثنا مقاعد اإلخوان«
  .اعدهم في سجن طرهمق

  ١٦/١/٢٠١٢، الحياة، لندن
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  تحديات تطال الخطاب والتحرك وال تمس الثوابت:  العربيةالثوراتحماس تحت وقع  .٥٥
، "حماس" أوجدت الثورات العربية تحديات أمام حركة المقاومة اإلسالمية : نادية سعد الدين–عمان 

ائيلي ونطاق حراك قيادة الخارج، دون المساس  اإلسر–طالت الخطاب المرحلي إلدارة الصراع العربي 
  .بثوابت األخذ بالمقاومة سبيالً للتحرير وتقرير المصير

وأجبرت معطيات التغيير في المنطقة الحركة على التنقل المواقفي بين ناصيتي التفاؤل فالحذر، 
ل أمام اجترار أصولها واالقتراب فالتأني، قياساً بتعاطيها مع ثورتي مصر وسورية، ولكنها أفسحت المجا

  .المرجعية في فضاءات الحضور البارز لإلسالميين لجهة التعاطي مع االحتالل
فقد أعادت الثورات القضية الفلسطينية إلى مقدمة الهم القومي العربي، بمطالب إزالة االحتالل وفك 

لصهيوني، إلى جانب مع الكيان ا) ١٩٩٤(واألردنية ) ١٩٧٩(الحصار وإلغاء معاهدتي السالم المصرية 
  .دعوات اإلصالح ومكافحة الفساد واالستبداد

بينما انتاب الداخل اإلسرائيلي حالة قلق وحذر، دفعت الساسة إلى إعالن دفن التطبيع إزاء صعود أحزاب 
إسالمية للحكم، وإمكانية تكراره في السلطة الفلسطينية، مقابل أصوات عنصرية مطالبة باستباق عدوان 

  .غالالً النشغاالت الدول بشؤونها الداخليةجديد، است
ويرى النائب األول لمرشد جماعة اإلخوان المسلمين في مصر سابقاً ومؤسس حزب النهضة اإلسالمي 

القضية الفلسطينية هي القضية المحورية والمركزية بالنسبة للعالم العربي واإلسالمي، "محمد حبيب أن 
ما لم تحل القضية حالً عادالً بتحقيق الحقوق المشروعة " من القاهرة، "الغد"وقال لـ  ".والموحدة له أيضاً

لشعب فلسطين، وأولها حق العودة، فسيلقي ذلك بسلبيته على المنطقة كلها من حيث االضطراب والقلق 
اإلسالميين ينظرون إلى العدو الصهيوني على أنه عدو غاصب ومحتل ألرض "وأضاف إن  ".والتوتر

 ".م، وبالتالي فهم لن يدخروا وسعاً في سبيل تحرير األرض والمقدسات، عاجالً أم آجالًالعروبة واإلسال
 الصهيوني ليس صراعاً على –العدو الصهيوني ال يفهم سوى لغة القوة، والصراع العربي "وأردف إن 

  ".حدود وإنما صراع وجود، صراع حضاري بمعنى الكلمة
العربي سياسياً وثقافياً واقتصادياً واجتماعياً، من أجل إدارة امتالك اإلرادة واالستقالل "وبين ضرورة 

الثورات العربية أسقطت المشروع األميركي الصهيوني "واعتبر أن  ".الصراع لصالح القضية الفلسطينية
في المنطقة، وإذا كان يراهن على دكتاتورية استبداد األنظمة، فقد سقطت األنظمة أو في طريقها إلى 

المحاوالت "ونبه إلى  ".متع العالم العربي بحريته وإدارة شؤونه وحكم نفسه بنفسهذلك، حيث سيت
األميركية والصهيونية وبعض األنظمة العربية الحتواء الثورات وعدم انتقال رياح التغيير إلى شعوبها 

  ".ودولها
وطن المحتل، وقد وجدت أجواء نصرة الحقوق الوطنية الفلسطينية رديفها، ولو جزئياً، في ساحة ال

بتظاهرات شعبية عارمة مطالبة بدحر االحتالل وإنهاء االنقسام، وحل السلطة وتصعيد المقاومة وتحميل 
  ).١٩٩٣(االحتالل مسؤولياته وعودة الوضع إلى المربع األول لما قبل أوسلو 

صري حسني وتنسجم المطالبات الشعبية مع مفاصل أدبيات حماس، التي قابلت بارتياح تنحي الرئيس الم
مبارك عن الحكم، وصعود اإلخوان المسلمين في مصر، ولكن ما وصفه مراقبون بتحوالت خطاب 
  .بعض الحركات اإلسالمية، التي أسهمت الثورات في تعزيز وجودها، قد ألقى بظالله على حماس أيضاً

قديم مواقف مجانية ويتوقف بعضهم عند مبادرة اإلسالميين لتطمين الدول الغربية بسمة االعتدال، عبر ت
من الكيان المحتل، أسوة بتأكيد قياديين في اإلخوان المسلمين بمصر االلتزام بالمعاهدات واالتفاقيات 
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المقرة سابقاً، وعدم استبعاد حزب النور السلفي التطبيع مع االحتالل، واستثناء حزب النهضة التونسي 
  .الكيان اإلسرائيلي من مواد الدستور

سالميون مؤخراً حول األخذ بمبدأ الدولة المدنية والقوانين الوضعية والديمقراطية فيما تقاطر اإل
  .والتعددية

ورصد مراقبون مؤشرات التأثير في أخذ حماس بالمقاومة الشعبية ضد االحتالل، رغم إصرارها على 
، بحسب عضو "عدم إسقاط المقاومة المسلحة باعتبارها حقاً مشروعاً للشعب الفلسطيني لمناهضة المحتل"

  .المكتب السياسي لحماس خليل الحية
وذهب آخرون إلى القول بخالف داخل حماس بهذا الخصوص، ظهر سابقاً حينما أفسح رئيس المكتب 

، وذلك ١٩٦٧السياسي للحركة خالد مشعل المجال أمام المفاوضات لمدة عام، واألخذ بدولة على حدود 
  .الماضي) مايو(ة مع فتح في القاهرة مطلع أيار خالل خطابه في حفل توقيع اتفاق المصالح

 بعد تمنعِ عن ٢٠٠٦ومهدت الحركة لذلك بخطوة خوض انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني عام 
، وجدت تفسيراً لديها قارب مسوغات تنقلها من الحل ١٩٩٦نظيرتها السابقة التي جرت في عام 

  . اإلسرائيلي–ل الصراع العربي التاريخي إلى المرحلي تجاه رؤيتها إلدارة وح
، بينما عده آخرون خطاباً "تحول في استراتيجية الحركة إلدارة الصراع"ويشي ذلك، بالنسبة للبعض، بـ 

مرحلياً يأخذ بالمتغيرات الحاصلة، بما ينم عن قراءة واقعية للمعطيات وتوازنات القوى الدولية، لم يمس 
  .لحة لتحرير كامل فلسطين، وعدم االعتراف بالكيان الصهيونيثوابت الحركة باألخذ بالمقاومة المس

تغير موقف حماس ملموس بعد الربيع "ويعتقد الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني هاني المصري أن 
العربي وصعود اإلسالم السياسي، تبين بإبداء مشعل مرونة، الفتة عند تأكيد التهدئة ومدها للضفة 

  ".م للمفاوضات والحديث عن المقاومة الشعبيةالغربية، وإعطاء مدى عا
اطمئنان حماس للفضاء االستراتيجي العربي واإلقليمي، والسعي لقبولها طرفاً في النظام "وأرجع ذلك إلى 

السياسي الفلسطيني، بما يتطلب منها االعتدال، ال سيما مع احتمال تغير مكان قيادتها، بانتقال سياسي 
  ".دن أو قطر أو تركيا، والذي لن يتم إال بشروط دوليةوليس جغرافياً، إلى األر

هناك نصائح من إخوان مصر، وغيرهم، لحماس بالتزام "من األراضي المحتلة إن " الغد"وأضاف إلى 
المرونة، باعتباره تغييراً تكتيكياً، حتى ال تكون عبئاً على مسيرتهم نحو الحكم والسيادة في المنطقة 

  ".الدول العربية مكونات إخوانية فيمكن العودة إلى الكفاح المسلح، بحسب رؤيتهمالعربية، وبعد أن تسود 
 اإلسرائيلية في عمان ما كان لها أن تحدث لوال إبداء حماس المرونة –اللقاءات الفلسطينية "واعتبر أن 

في حوار المصالحة، ما مكن الرئيس محمود عباس من تجاوز شروط وضعها بنفسه إلجراء 
  .١٩٦٧، في إشارة منه إلى وقف االستيطان ومرجعية حدود "المفاوضات
حماس ما تزال متمسكة بالثوابت، ولكن تقديم التطمينات المجانية والسعي لضمانات دولية "وقال إن 

للقبول بها طرفاً سياسياً يقود إلى طريق خطر، إلى نفس طريق فتح ومنظمة التحرير، ولكن فتح اعترفت 
  ".طة، وقالت إنه تكتيك، ما يجعل حماس بوارد الوقوع في نفس الخطأباالحتالل مقابل السل

استراتيجية جديدة وبرنامج وطني موحد، وقواسم مشتركة، وإجماع فلسطيني على ركائز "ودعا إلى 
  ".وطنية عليا، فال زلنا في مرحلة تحرر وطني
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 الشيخ إبراهيم عبد اهللا أن ١٩٤٨من جانبه، اعتبر رئيس الحركة اإلسالمية الجنوبية في فلسطين المحتلة 
مواقف حماس األخيرة تنم عن براغماتية واقعية تأخذ بالظروف والمعطيات للحركة وللشعب الفلسطيني، "

  ".وبالحراك اإلقليمي والدولي، وتوازنات العالقة مع االحتالل ومحادثات الوحدة الوطنية
 سيناريوهات إلدارة الصراع، ٣"، بوجود ١٩٤٨من فلسطين المحتلة عام " الغد"وقدر، في حديثه إلى 

تتمثل في حرب مفتوحة مع االحتالل لن تكون لصالح الفلسطيني، واستسالم كامل لالحتالل بصفته بديالً 
  ".مرفوضاً، مقابل الجمع بين المقاومة والتفاوض، باعتباره حالً مناسباً للمرحلة الحالية

لسطينية المشروعة، فسيواجه االحتالل مقاومة في كامل ما لم يتم تحقيق الحقوق الوطنية الف"ولكن 
  ".األراضي المحتلة

وقد قلبت األحداث في سورية معادلة حماس التي سببت لها مأزقاً حرجاً رغم محاولتها التزام موقف 
  .الحياد بين النظام السوري والثورة الشعبية

من القاهرة ولقاء األمين العام للجامعة وبرزت في األفق محاولة حل أو وساطة قام بها مشعل الذي عاد 
ورغم ذلك تقول حماس إنها .  العربية نبيل العربي محمالً برسالة للنظام السوري، وفق ما أعلن الجانبان

ليست محرجة أو مرتبكة في الموضوع ألنها لم تتورط في األحداث الدائرة، ولكنها أعربت عن أملها في 
  . وإصالحات وحريات للمواطنينخروج سورية من األزمة بحل سياسي

وقد بانت معالم المأزق حينما نقلت أوساط المعارضة السورية في القاهرة عن رئيس الوزراء القطري 
  ".حركة حماس انتهت كحركة مقاومة مسلحة"حمد بن جاسم قوله إن 

واب ويرى البعض أن حماس تواجه ظروفاً صعبة، حيث تحاول تقليص وجودها في سورية، ولكن األب
ليست مفتوحة، فيما أبواب قطر لن تفتح إال في حال ارتداء الحركة ثوباً سياسياً وطرح موقف جديد 

  .يتالءم مع التطورات التي تشهدها المنطقة
  ١٦/١/٢٠١٢، الغد، عّمان

  
   الحرب على إيران وأميركا تواصل ضغوطها للحيلولة دون وقوعهاطبول تدقّ "إسرائيل" .٥٦

 اإلعالم الغربية في اآلونة األخيرة بأنباء تشير إلى تصعيد غربي وأميركي طفحت وسائل: حلمي موسى
بل إن عدداً من هذه الوسائل أشار إلى تزايد احتماالت الحرب، خصوصا بعد . في الموقف من إيران

وال ريب في أن االغتياالت والتفجيرات . تبادل التهديدات بين إيران والغرب بشأن إغالق مضيق هرمز
 في أماكن متفرقة من إيران مؤخراً وتلميحات رئيس األركان اإلسرائيلي الجنرال بني غانتس الي جرت

فهناك إشارات روسية بأن . وضعت إسرائيل في واجهة المشهد المتوتر» األحداث غير الطبيعية«حول 
 من وهناك تسريبات كثيفة وجدت تعبيراً عنها في الكثير. إسرائيل تحث أميركا على مهاجمة إيران

عناوين الصحف اإلسرائيلية والدولية بأن إسرائيل تستعد لمهاجمة إيران عسكرياً وأن الواليات المتحدة 
  .تكبحها

وفيما يذهب معلقون إلى اعتبار هذه األحداث وتواترها شاهداً على أن المنطقة مقبلة على حرب خليج 
. يرمي أصالً لمنع وقوع تلك الحربجديدة يرى آخرون أن الحرب مستبعدة وأن ارتفاع حدة التهديدات 

ويشدد آخرون على أن أميركا تحديداً، أكثر من سواها، ال ترغب في حرب في الخليج في هذا الوقت 
بالذات، خصوصاً أن جرحاً دامياً في خاصرتها لم يلتئم بعد عنوانه أن الحرب يمكن أن تنتهي من دون 

 إسرائيل من يؤمنون بأن الحرب الفعلية ضد إيران ولكن ثمة في الغرب وفي. تحقيق النتائج المرجوة
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بدأت منذ زمن طويل وأنها تقتصر على العقوبات االقتصادية والدبلوماسية ومحاولة عرقلة المشروع 
  .النووي اإليراني بوسائل تقنية حيناً وباالغتياالت والتفجيرات حيناً آخر

 اغتيال العلماء اإليرانيين واالنفجارات عن الغموض الذي يلف عمليات» هآرتس«وكتب أمير أورن في 
: الغموض هو شقيق الغموض الذي يلف المشروع الذري االسرائيلي، وهو الهدف«هناك قائالً أن هذا 

ففرضية العمل هي ان اسرائيل تعلم من هو النشيط في المشروع الذري في ايران، وتعلم أين ومتى تعثر 
  .» وبعبارة أخرى ليعلم كل عالم ذري إيراني أنه مستهدف.عليه وتعلم كيف تقتلعه من بين العلماء

وفي . ومن الواضح أن الغرب يعلن صبح مساء أنه ليس في وارد السماح إليران بامتالك سالح نووي
غير أن . اآلونة األخيرة أشار إلى أنه في سبيل الحيلولة دون ذلك لن يتردد في استخدام القوة العسكرية

ويبدو أن الغرب بأشكال مختلفة، . ك إيران القدرة النووية وامتالكها السالح النوويالفارق كبير بين امتال
وبعد أن عجز عن منع إيران من امتالك قدرة نووية بالمعنى العلمي والبنية التحتية البشرية والمادية، 

لرمادية ويمكن القول إن هناك نوعاً من المنطقة ا. بات يركز على منع امتالك إيران للسالح النووي
وتساعد إيران أحياناً الغرب على التمسك بالتمييز بين الهدفين من خالل إعالنها . الواسعة بين الهدفين

المتكرر أنها تخضع برنامجها لمراقبة الوكالة الدولية للطاقة النووية وأنها تحصر مشروعها في جانبه 
الدولية وصوالً إلى امتالك الدورة الكاملة السلمي وأنها تصر على استنفاذ حقها الذي تمنحه لها الشرائع 

  . في المئة٢٠في تخصيب اليورانيوم حتى حدود الـ 
ولكن إسرائيل تصرخ وتحث الغرب طوال الوقت على العمل بسرعة ألن المطلوب في نظرها ليس منع 
رة إيران من امتالك سالح نووي، وإنما الحيلولة دون امتالك إيران القدرة النووية، خصوصاً دو

وفي نظر إسرائيل، التي خبرت طرق التهرب من الرقابة الدولية وراكمت ترسانة . التخصيب الكاملة
ولذلك تريد من الغرب أن يمنع بكل السبل توفر هذه . نووية هائلة بطرق التفافية، فإن المهم هو القدرة
لبشرية على التخصيب بنسبة فامتالك القدرة المادية وا. القدرة، ألن كل ما تبقى يدخل في باب التفاصيل

 في المئة ألغراض عسكرية يغدو مجرد ٩٧ في المئة ألغراض مدنية يعني فعلياً أن التخصيب بنسبة ٢٠
  .تغيير كمي ومسألة وقت ليس إال

وربما لهذا السبب يتحدث البعض في اآلونة األخيرة عن محاوالت إسرائيلية لجر أميركا خصوصاً 
لى ذلك األنباء التي أفادت بأن االستخبارات اإلسرائيلية تدخل إلى إيران وتشهد ع. للصدام مع إيران

كما أن العديد من الجهات تتهم أساساً إسرائيل في العديد من . عمالء باسم المخابرات المركزية األميركية
وي التفجيرات واالغتياالت وهو ما تحاول أميركا التنصل منه كما حدث مؤخراً مع اغتيال العالم النو

وترى إحدى النظريات أن إسرائيل تعمد إلى . اإليراني وهو الحدث الذي أدانته الخارجية األميركية
استفزاز إيران لإلقدام على أعمال انتقامية قد تدفع الغرب وأميركا إلى التعجيل بتوجيه ضربة شديدة 

  .للمشروع النووي اإليراني مما يمنح إسرائيل سنوات من الهدوء
أميركا عن أن إدارة أوباما تبذل جهوداً كبيرة إليقاف حملة إسرائيل التي تقود إلى الحرب يتحدثون في 

. وتحاول أن تحصل من القيادة اإلسرائيلية على تعهدات بعدم االستمرار أو بعدم توجيه ضربة عسكرية
الموقف ومن الجائز أنه إذا صحت هذه األنباء، فإن . ولكن إسرائيل تتفلت من مثل هذه التعهدات
إذ كيف تسمح أميركا للدولة التي تتلقى منها أكبر قدر من . اإلسرائيلي أقرب إلى الهزل منه إلى الجد

  .المساعدات األجنبية أن تورطها في حرب ال تريدها
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. ال تهــب حتى اآلن ريــاح الحــرب في الخليج«أنه » إسرائيل اليوم«كتب دان مرغليت في 
 ولكن تسمـع أالعيب الحــرب، وهي بالغة األهمية إذا أخذنا بالحسبان .كذلك ال تسمع أصوات الحرب

أنه مع بدء عام االنتـخابات في الواليــات المتحدة تقريباً ال يوجد سجال سياسي ال يضع في مركزه 
وبعد أن أشار إلى أخطار العقوبات والعمليات ضد إيران أوضح أن تهديد . »المشروع النووي اإليراني

  .غالق مضيق هرمز ال يعبر عن قوة بقدر ما يعبر عن توتر ناجم عن نجاح العقوباتإيران بإ
  ١٦/١/٢٠١٢، السفير، بيروت

  
   المكتب السياسيرئاسةمشعل يودع  .٥٧

  مصطفى يوسف اللداوي.د
في خطوة الفتة ورائدة، وإعالنٍ شجاعٍ وجرئ، وقرارٍ مسؤول ورشيد، قد يكون هو األول في تاريخ 

نية المعاصرة، إذ لم يسبقه إليه في الوطن العربي أحد، ولم يخطط أو يعد نفسه لمثله قائد الثورة الفلسطي
أو مسؤول، ممن يرون أنهم سيخلدون في مواقعهم، وسيبعثون في مراكزهم، وستدوم لهم الدنيا بنعيمها، 

" حماس"ية واآلخرة بخيراتها، فقد أبدى خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة اإلسالم
صادقاً عزمه على أال يرشح نفسه لرئاسة المكتب السياسي للحركة في دورته القيادية القادمة، وأن يفسح 
المجال آلخرٍ من أبناء حركة حماس ليتسلم المسؤولية، ويحمل األمانة، ويتقدم الركب، ويأخذ بزمام 

ة حماس غنية بالرجال، وتزخر القافلة، ويواصل المسيرة، ويتابع العمل، وهو على يقينٍ بأن حرك
باألبطال، وتعج بأصحاب المواقف وأساتذة التضحية والفداء، وفيها من القادة العظام من يستطيع حمل 
 الراية، ورفع لواء المقاومة، وحماية أهداف الحركة وغايات األمة والشعب، ليكون من بعده خير خلف

األمة كلها نحو وعد اهللا الخالد بالنصر والعزة لخير سلف، يحفظ األمانة ويبلغ الرسالة، ويمضي ب
  .والتمكين

إنه موقفٌ لخالد مشعل يحفظه التاريخ، وسيبقى ذكره خالداً مع األيام، وسيذكره الفلسطينيون مشعالً على 
مر الزمان، فلن ينسوا يوماً أن قائداً فلسطينياً يتربع على قمة المجد، ويقود أعظم ثورات األمة، ويشرف 

كة هي خير ما جاد بها الرحمن على أمتنا، وأعظم ما امتن اهللا به على المسلمين في هذا على حر
الزمان، فكانت حركةً ربانية ملء سمع الدنيا وبصرها، تنتقل من نصرٍ إلى مجد، ومن كرامة إلى عزة، 

قات، وينفذ وهو على رأس قيادتها يحذو الركب، ويشد العزم، ويشحذ الهمم، وينهض بالرجال ويعبئ الطا
السياسات ويخطط لأليام القادمات، ولكنه يقرر وهو على صهوة جواده األصهب أن يترجل ليمتطي 
صهوة الجواد فارس آخر، ينبري كسهمٍ مارق من قادة الحركة ورجالها، وينطلق من بين الصفوف كازاً 

 والعزم نحو ذات األهداف على أسنانه، ماضياً على طريقه، ثابتاً على ظهر جواده، منطلقاً بكل القوة
والغايات، التي رسمتها الحركة، وخطها رجالها وشهداؤها وجرحاها ومعتقلوها وأهلها الرجال الصيد 
الكماةُ األباة، مقتدياً بنهج السابقين، وماضياً على طريق القادة الشهداء الراحلين، يلبي الواجب، ويستجيب 

ه، وانتخبوه ليحاسبوه، وقدموه ليرشحوه إلى غيبٍ ال يدركه، إلى النداء، وهو يعلم أنهم اختاروه ليبتلو
ومجهوٍل ال يعلمه، ولكنه على يقينٍ أنه هللا ومن أجله، وفي سبيله تهون كل الخطوب، وتضمحل كل 

  .الصعاب
إنه قرار كبير، وموقفٌ شجاع، ومسؤولية عظيمة، أن يقرر مسؤوٌل في ثورتنا الفلسطينية أن يفسح 

ير موت أو شهادة، ودون ضغط أو إكراه، وهو في عقله الراشد وقمة عطائه الرائع، المجال لغيره بغ
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فيعلن عزمه على عدم التجديد لنفسه أو المبايعة لولده أو تبعه، ويقرر أن يضحي بالموقع ليبقي على 
ركة هي النظام، وأن يتخلى عن المنصب ليحافظ على القانون، وأن يترك المركز والقوة والنفوذ لتبقى الح

األقوى واألعظم واألكثر سلطةً ونفوذاً، وهو الذي يعلم أن الحركة بمقاومتها وتضحيات رجالها 
وعطاءات أبنائها هي األساس، وأنها هي التي تصنع الرجال، وتأتي بالعظام، فالحركة المقاومة المقاتلة 

 في الوقت الذي سمت فيه التي أنجبت أعظم الرجال بقيت في الوقت الذي فيه ذهبوا، وارتفعت أسهمها
أرواحهم، وسطعت نجومها في الوقت الذي غابت فيه صورهم عن الدنيا، وارتفع صوتها وتعاظم أثرها 
في الوقت الذي غابت فيه أصواتهم وسكنت ألسنتهم، لهذا فإنه يمضي وهو يعلم أن حركته في كنف اهللا 

  .ل واألحسن، ليقودها ويواصل بها المسيرةورعايته، يكلؤها برحمته، ويحفظها بعينه، ويقيض لها األفض
إنه درس عظيم للثورة الفلسطينية في زمن الربيع العربي، وفي ظل الثورات الشعبية العربية، يقدمه خالد 
مشعل لقادة العمل الوطني الفلسطيني ورواد الثورة المعاصرة، أن القائد الغيور على وطنه، والحريص 

ه، هو ذاك الذي يحترم النظم والقوانين، والذي ال يبدل فيها لصالحه، على شعبه، والمضحي من أجل أهل
وال يغير ألجل معارفه، وال يتمسك في السلطة حباً في نفوذها وحرصاً على بقائه فيها، وخوفاً على نفسه 
من نزعها منه، وهو الذي يقدم مصالح وطنه قبل مصالحه الخاصة، ويصغي السمع للمخلصين من أهله 

طرق السمع لبطانة الشر عنده، وأنه هو الذي ال يرى أن الخير فيه وحده، أو أنه يمثل الخيرية قبل أن ي
واألفضلية والصالح دون غيره، وأنه هو القائد األحد الفرد الملهم الذي ال شبيه له وال مثيل، وال يوجد 

  .رض ويدافع عنها مثلهمن يحل مكانه أو أن يقف إلى جواره، أو أن يحفظ البالد مثله، أو أن يصون األ
ينبغي على األمة العربية واإلسالمية كلها قبل الشعب الفلسطيني في داخل الوطن وخارجه، أن تقدم 
الشكر والتقدير لخالد مشعل مرتين، مرةً أنه حمل األمانة، وقاد الحركة، وتحمل األعباء، وواجه الصعاب 

ة اغتيال، واعتقل وطرد من بيته، وضيق والتحديات، وواجه الحكومات والسياسات، وتعرض لمحاول
عليه في عيشه، وضحى بالكثير من أجل أن تبقى هذه الحركة قوية عزيزة كريمة، ومن أجل أن يبقى 
الشعب الفلسطيني حراً عزيزاً معافى في سربه وبدنه، وأال يضام أو يحاصر، وأال يعتدى عليه أو يقاتل، 

يراً، فكان صوته منبراً يعبر به عن أماني الشعب الفلسطيني وأال يبقى أحد من أبنائه معتقالً أو أس
وطموحاته، وكانت كلماته صدى ألحاسيس شعبه ومشاعر أمته، وكانت جهوده وجوالته لرفع الحصار 

  .وتخفيف المعاناة، وتوفير لقمة العيش الكريمة لشعبه وأهله
راره الشجاع، وخطوته الرائدة، الذي أما الشكر اآلخر األعظم واألسمى، واألكبر واألشمل، فهو على ق

أراد منها أن تكون درساً ومثالً يحتذى، يتعلم منه القادة والحكام، ويقتفي أثره الملوك والرؤساء، وتستفيد 
منه األجيال والشعوب، ويصبح تقليده منجاة، والتشبه به فوز، والعمل وفق هداه رفعةً لألمة وكرامةً 

راره بعدم الترشح لوالية جديدة، وفترة أخرى، رغم أن القانون للشعب، فالشكر اآلخر هو على ق
والالئحة يبيحان له الترشح، ويجيزان له التمديد، إال أنه اكتفى بما قدم، ورضي بما أعطى، وأعلن أنه 
ليس األفضل، وأن في الشعب من يقوى أن يكون مثله وأحسن، ومن يقود المقاومة نحو نصرٍ مؤزرٍ 

ة التي قدمته ورفعته قادرة على أن تأتي بجديد أعظم وأكبر، ألجل هذا فإنه يستحق جديد، وأن الحرك
الشكر الجليل على األولى والثانية، واهللا نسأل له األجر والثواب والعافية على السنة الحسنة، وحسن 

  .الخاتمة على ما قدم وضحى وأعطى
  ١٥/١/٢٠١٢بيروت في 
  ١٦/١/٢٠١٢، وكالة قدس نت
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   ـ اإلسرائيليةالفلسطينيةاوضات متاهة المف .٥٨

  بالل الحسن
الكل موجود، والكل يسير إلى األمام، .  اإلسرائيلية في مرحلة المتاهة-دخلت المفاوضات الفلسطينية 

  .لكن طرق المتاهة ال تلتقي مع بعضها بعضا
تعثر وإما أن لكن المفاوضات إما أن ت. الفلسطينيون يقولون إنهم يريدون المفاوضات وال يريدون غيرها

واإلسرائيليون يقولون إنهم يريدون المفاوضات وال يريدون غيرها، لكن المفاوضات من وجهة . تتالشى
ويعبر بنيامين نتنياهو عن ذلك ببراعة، حين يتحدث . نظرهم تعني االستيالء على أراض فلسطينية جديدة

  .إلسرائيل» ن األمنتضم«، متجاهال كلمة االنسحاب، ومركزا على حدود »آمنة«عن حدود 
وال يمكن لهذا الواقع التفاوضي أن يتغير من دون اللجوء إلى تكتيكات ضغط جديدة، وبخاصة من قبل 

إلى مجرد لقاءات يتم فيها تبادل اآلراء » مفاوضات«الفلسطينيين، فالسائد اآلن ترجمة كلمة 
تدائية، أنه ال يمكن إجراء مفاوضات واالقتراحات، بينما يعرف الجميع وفي مقدمتهم تالميذ المدارس االب

وإسرائيل تضغط من خالل مواصلة االحتالل، لكن . من دون ضغوط تدفع بالطرف المحتل إلى التراجع
الفلسطينيين يتراجعون عن الضغط إلى الكالم، ويقولون إنه ال عودة إلى استعمال العنف، أي ال عودة 

ذا كانت قد برزت مؤخرا فكرة المقاومة الشعبية، فإن هذه وإ. إلى نهج المقاومة ضد االحتالل اإلسرائيلي
  .الفكرة مريحة لالحتالل اإلسرائيلي، وهو اعتاد أن يتعامل معها، إما بالتجاهل، أو بالقمع الشعبي التقليدي

إن المفاوضات في التاريخ كله، بين طرفين تواجها بالسالح، تعني ترجمة موازين القوى إلى واقع، 
 المقاومة لالحتالل من قبل الفلسطينيين، يصبح االحتالل هو القوة المهيمنة، ويشعر وحين يغيب ضغط

االحتالل بأنه قادر على االستمرار، ما دامت الضغوط التي يواجهها من النوع الذي يمكن التعامل معه، 
  .بل ونقول إنه من النوع الذي يمكن احتواؤه

  :زاتإن الواقع التفاوضي اآلن يقوم على ثالثة مرتك
أن القيادة الفلسطينية ترفض مبدأ المقاومة المسلحة، وهي ال تسعى إلى إيجاد حالة يشعر : المرتكز األول

  .معها االحتالل بأنه يدفع ثمنا مقابل االحتالل
أن الفلسطينيين يواجهون إسرائيل بعمل دبلوماسي فلسطيني بحت، وحين تكون القوة : المرتكز الثاني

 وجه إسرائيل، يشعر اإلسرائيليون بنوع من االرتياح، فالوضع ليس متفجرا إقليميا، الفلسطينية وحدها في
وليس متوترا دوليا، ولذلك يمكن إدارة الصراع بين شد وجذب، إلى أن يحدث تغيير ما، تغيير ليس قائما 

  .في الواقع المنظور
، وترفع من وتيرة هذا الدعم، أن الواليات المتحدة األميركية تواصل دعمها إلسرائيل: المرتكز الثالث

ولعل من أبرز مظاهر الدعم . بحيث تشعر إسرائيل بالراحة، وتواصل احتاللها بدعم دولي كبير
 اإلسرائيلي، -األميركي الجديد إلسرائيل، اإلصرار األميركي على إبقاء موضوع الصراع الفلسطيني 

تى إن الواليات المتحدة األميركية أعلنت خارج نطاق البحث في المؤسسات الدولية، مثل مجلس األمن، ح
وهذا . رسميا أنها لن تقدم مساعدات للفلسطينيين إذا هم أصروا على طرح قضيتهم في المحافل الدولية

 -موقف أميركي وحيد من نوعه، يطرح بهذه الطريقة الفجة للمرة األولى في تاريخ الصراع العربي 
  . اإلسرائيلي-ي مع الصراع العربي اإلسرائيلي، وفي تاريخ التعامل األميرك
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وال بد أن نتذكر هنا كيف بادرت الواليات المتحدة إلى منع الرئيس محمود عباس من الوصول إلى 
مجلس األمن إللقاء خطاب باسم فلسطين، وأجبرته إثر ذلك على أن يلقي خطابه على باب مجلس األمن 

إن .  األمن هي للدول فقط، وفلسطين ليست دولةوليس داخل مجلس األمن، قائلة إن الخطابات في مجلس
الواليات المتحدة تغطي موقفها الالمنطقي هذا، باإلصرار على دعوة الطرفين إلى العودة للتفاوض 
المباشر بينهما، وقد بات معروفا للجميع أن تفاوضا مباشرا بين الفلسطينيين واإلسرائيليين، من دون دعم 

، ومن دون دعم عربي مباشر وعلني للموقف )ة انسحاب المحتلحتمي(دولي لمبادئ المفاوضات 
الفلسطيني، لن ينتج سوى حلول تصب في مصلحة إسرائيل، وال تصل إلى مستوى إقرار مبدأ االنسحاب 

  .اإلسرائيلي من أرض احتلت بالقوة حسب منطوق القرارات الدولية المعلنة
أنه، ومن خالل عمل دبلوماسي : لمنطقية، وأبرزهاعلى ضوء هذه الوقائع، ال بد من استخالص النتائج ا

وأنه، من دون دعم عربي، ومن .. فلسطيني مستقل، فإن ما تم التوصل إليه هو السقف الوحيد المنتظر
  .دون تحرك عربي مشترك وداعم علنا للموقف الفلسطيني، ال يمكن تغيير هذه الصورة

عمل الفلسطيني المستقل، وأن يبادروا إلى اتصاالت يفرض هذا على الفلسطينيين أن يتخلوا عن نظرية ال
مكثفة مع الدول العربية كافة، لوضع خطة عربية شاملة ومشتركة، تطرح في األمم المتحدة، وفي مجلس 

ومن دون ذلك فإن . األمن، وتشكل ضغطا مباشرا على الواليات المتحدة األميركية وعلى إسرائيل
 التحرك الفلسطيني سيعطي ثمارا مرة، وسيقود إلى فرض التصور الضغط األميركي الدائم والمعلن ضد

  . اإلسرائيلي للتسوية-األميركي 
 اإلسرائيلية، ولم تعد -لم تعد الدبلوماسية الفلسطينية قادرة وحدها على اجتياز الحواجز األميركية 
  .طالب الفلسطينيةالدبلوماسية العربية قادرة على أن تعمل لصالح الفلسطينيين من دون رفع سقف الم

ال بد من الذهاب إلى األمم المتحدة، وإلى مجلس األمن، بمشروع عربي وليس بمشروع فلسطيني، وهنا 
يمكن للوضع الدولي أن يتحرك، وأن يشعر بالحاجة إلى عمل ما يخفف من حالة التوتر في المنطقة 

  .العربية
د احتالل أجنبي ألرض شعب ما، فإن كل إذ حين يوج. وهنا ال بد من وقفة قصيرة أمام قضية مبدئية

ولألسف . القوانين الدولية تعطي هذا الشعب حق المقاومة بكل األساليب، وفي مقدمتها المقاومة المسلحة
فإن القائم فلسطينيا هو اإلعالن عن رفض المقاومة المسلحة، والتركيز على ضرورة المقاومة الشعبية 

  .ت قائمة بفعاليةوحتى هذه المقاومة الشعبية ليس. فقط
المقاومة الشعبية لالحتالل اإلسرائيلي عمل موجه ضد إسرائيل، وقد بات واضحا أن هذا االحتالل يتمتع 
بحماية الواليات المتحدة األميركية، ولذلك ال بد هنا من ممارسة ضغوط على الواليات المتحدة األميركية 

. يرة، وال يستطيع الفلسطينيون وحدهم إنجازهاوهذه مهمة كب. حتى تلغي هذه الحماية غير القانونية
والمنطق يقضي أن يكون هناك مشروع عمل فلسطيني في هذا االتجاه، يذهب به الفلسطينيون إلى العرب 
أوال، ليضمنوا وجود تأييد كامل له، ثم يطرح الموضوع على األمم المتحدة وعلى مجلس األمن، 

  . فلسطيني واحد-كمشروع عربي 
اومة الشعبية ألي احتالل ستفضي بالضرورة إلى مقاومة مسلحة، وقد آن للقيادة الفلسطينية ثم إن المق

  .الجديدة أن تدرك ذلك، لتصل األمور بين المحتلين والشعب المحتل إلى نهاياتها المنطقية
  ١٦/١/٢٠١٢، الشرق األوسط، لندن
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   السلطة الفلسطينّيةوصدقّيةمفاوضات عّمان  .٥٩
  صالح النعامي

 وهلة يبدو قرار رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بالموافقة على استئناف المفاوضات مع  ألول
الكيان الصهيوني التي بدأت في عمان، أمراً مستهجناً بكل المقاييس، لكن بالنظر إلى تاريخ العالقة بين 

 السمت العام لتعاطيه والسلطة الفلسطينية، فإن سلوك عباس يبدو طبيعياً تماماً وينسجم مع» إسرائيل«
  .السياسي

ففي النهاية ال يبدو أن عباس مستعد ألن يتخذ قراراً حاسماً على صعيد العالقة مع الكيان الصهيوني، 
فهذه المرة يستأنف عباس المفاوضات التي تجري . وسرعان ما يتراجع تحت ضغط هذا الطرف أو ذاك
لقد قطع ممثلو السلطة . ئيلي بأي قدر من المرونةبرعاية األردن، في ظل بيئة ال تشي بأي توجه إسرا

أغلظ التعهدات بأنه لن يتم استئناف المفاوضات بحال من األحوال قبل أن توقف إسرائيل األنشطة 
االستيطانية التهويدية في الضفة الغربية، وضمنها مدينة القدس، وأن تلتزم حكومة نتن ياهو بقرارات 

لكن ما حدث مؤخراً يدل على أن قرار عباس منقطع تماماً عن . وضاتالشرعية الدولية كمرجعية للمفا
هذه التعهدات، فخالل األسابيع الثالثة األخيرة فقط أصدرت وزارة اإلسكان اإلسرائيلية عطاءات لبناء 

وإن كان هذا غير كاف، . خمسة آالف وحدة سكنية في محيط مدينة القدس وبعض مناطق الضفة الغربية
إلسرائيلية أعدت خطة إلقامة عشرين ألف وحدة سكنية في مستوطنات الضفة الغربية فإن الحكومة ا

خالل العقدين القادمين، وذلك بهدف زيادة عدد المستوطنين اليهود في الضفة الغربية بمائة ألف 
  .مستوطن

ن اليهود ضد وال حاجة لإلشارة إلى رعاية الحكومة اإلسرائيلية للعمليات اإلرهابية التي يشنها المستوطنو
المواطنين الفلسطينيين، التي تشمل االعتداءات الجسدية واقتحام البلدات والقرى وتحطيم الممتلكات 
واقتالع األشجار وتسميم اآلبار، وقد وصلت هذه االعتداءات ذروتها في إقدام هؤالء اإلرهابيين على 

 تتخذ حكومة نتن ياهو إجراء ، دون أن٤٨حرق المزيد من المساجد في الضفة الغربية وفي فلسطين 
رادعاً ضدهم، بل على العكس تماماً، فنتن ياهو الذي نجح في إرغام السلطة على مواصلة التنسيق 
األمني وتعقب المقاومين الفلسطينيين في الضفة الغربية، يوبخ كل من يجرؤ على وصف هؤالء 

  .ليات العدوان، في الوقت الذي يواصل فيه هؤالء عم»اإلرهاب«المستوطنين بـ 
  تجاهل الواقع اإلسرائيلي الداخلي

، وهذا »جس نبض«يدعي المتحدثون باسم السلطة أن الحديث ال يدور عن مفاوضات، بل لقاءات 
ومن . توصيف مجاف للواقع، حيث إن هذه اللقاءات تتم بشكل ثنائي، كما أنها ستكون في المستقبل سرية

فاوضات بين إسرائيل والسلطة، أن الطابع السري للمفاوضات هو أسف، فقد تعلمنا من واقع تاريخ الم
لكن مشكلة عباس هنا تكمن . وصفة لتوفير البيئة المناسبة لكي تقدم السلطة الفلسطينية خاللها التنازالت

في أن الخطوة التي أقدم عليها تتناقض مع أية حسابات واقعية وموضوعية يمكن أن يقدم عليها صاحب 
فإن كان السلوك اإلسرائيلي العملي والنظري ال يشي بأي تغير في توجهات الحكومة . قرار مسؤول

القادمة، فإن كل المؤشرات تدل على أن حكومة نتن ياهو ستسفر في المستقبل عن مواقف أكثر تطرفاً 
ي  سيكون عام انتخابات في إسرائيل، وهذا يعن٢٠١٢وتشدداً، حيث إن هناك من الدالئل ما يؤكد أن عام 

أن األحزاب التي تشارك في االئتالف الحاكم في تل أبيب ستقدم على المزيد من الخطوات االستفزازية 
وما لم ينتبه . ضد السلطة الفلسطينية، وذلك بهدف استرضاء جمهورها اليميني عشية االنتخابات المتوقعة
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ل أن باإلمكان التشبث بمواقف له عباس أن نتن ياهو سيستخدم المفاوضات إلقناع الرأي العام في إسرائي
  .يمينية متطرفة، وفي نفس الوقت العثور على شريك فلسطيني، وهذا ما سيزيد من شعبية نتن ياهو

في إسرائيل، مع أن هذا المعسكر لم يكن موجوداً في » معسكراً للسالم«من هنا، فلو افترضنا أن هناك 
 عباس سيضر بهذا المعسكر ويقلص هامش يوم من األيام، فإن قرار استئناف المفاوضات من قبل

  .المناورة المتاح أمامه
  ما وراء التحرك األردني

وما يثير الدهشة أن استئناف المفاوضات يجري في ظل تأكيد مسؤولي السلطة أنهم ال يزالون يراهنون 
فمن . ابوهذا الرهان يشبه إلى حد كبير رهان الخروف على سكين القص. على تدخل اإلدارة األمريكية

 هو عام االنتخابات الرئاسية األمريكية، وها هو الرئيس أوباما يخرج عن ٢٠١٢نافلة القول أن عام 
أكثر «طوره من أجل االثبات للمنظمات اليهودية والرأي العام اليهودي في أمريكا وإسرائيل على أنه 

  .راً، كما صرح مؤخ»رؤساء الواليات المتحدة التزاماً بأمن وحصانة إسرائيل
في خدمة أمن إسرائيل من خالل تقديم األسلحة المتطورة والدعم » إسهاماته«وبعد أن سرد أوباما قائمة 
، وذلك عبر إرغام السلطة الفلسطينية على سحب كل شروطها »إسهاماته«السياسي، ها هو يكمل 

ناف المفاوضات المسبقة، واستئناف المفاوضات، وذلك ألن أوباما يعي أن موافقة السلطة على استئ
سيؤدي إلى تعزيز مكانة إسرائيل الدولية وتحسين صورتها العالمية التي تضررت كثيراً في األعوام 

  .الثالث األخيرة
قصارى القول، لقد دفع الرئيس أوباما في سعيه للفوز بوالية رئاسية ثانية الكثير إلسرائيل بالعملة 

لسطينية عبر إرغام السلطة على استئناف المفاوضات من أجل األمريكية، وهو يدفع لها حالياً بالعملة الف
 .توفير الظروف لتحسين مكانة إسرائيل الدولية

  ١٣/١/٢٠١٢، األمان، بيروت

  
  :كاريكاتير .٦٠
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