
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
    

  
    

  
  

  
  
  
  
  

  هنية يؤكد أن أجهزة األمن في غزة يجب أن تبقى حال تم إنجاز المصالحة
  قضايا الوضع النهائينتنياهو يؤكد أن الوفد اإلسرائيلي سلم الوفد الفلسطيني وثيقة تتعلق ب

   لديهم رئيس حكومة كذاباًأنليعلم اإلسرائيليون : موفاز
   باراك  بطلب من جاء "إسرائيل"تأجيل المناورات مع : ونجالبنتا
   إسالميةسيناء يمكن أن تصبح نقطة انطالق لإلرهاب خاصة في ظل حكومة:  إسرائيليةدراسة

نتنياهو لم يقدم: عباس
والسلطة ..  ذا أهميةمشروعاً

  الوطنية اليوم دون سلطة
٤ص ... 

  ٢٣٨٣  ١٧/١/٢٠١٢الثالثاء 



  

  

 
 

  

            ٢ص                                     ٢٣٨٣:                العدد١٧/١/٢٠١٢الثالثاء  :التاريخ

    :السلطة
 ٥  هنية يؤكد أن أجهزة األمن في غزة يجب أن تبقى حال تم إنجاز المصالحة.٢
 ٦  حماسألمنولم يتم نقاش جهاز أمنية  أجهزة ثالثةاتفق في ورقة المصالحة على  :"القدس العربي".٣
 ٦   بعد انتهاء مهلة الرباعية"إسرائيل"السلطة الفلسطينية تتعهد بوقف اللقاءات مع .٤
 ٨   مفاوضات من اجل المفاوضاتإلى تحول اللقاءات االستكشافية "إسرائيل": الرحيم عبد.٥
 ٩  لحةوفد مصري سيزور غزة والضفة لدفع المصا: رزقة.٦
 ٩  "بدل التفاوض معهم"دويك يدعو إلى تقديم قادة االحتالل للمحاكمة .٧
١٠  "الكنيست"طالبنا اتحاد البرلمانات الدولي بإعادة النظر في عضوية : المصريمشير .٨
١٠   للرئيس وهو مخول برفع الحصانةسلطة التشريع انتقلت: خريشة.٩
١٠  ال وجود للشيعة في األراضي الفلسطينية: داخلية غزة.١٠
١١         االعتقاالت بالضفة متواصلة رغم انقضاء موعد وقفها: حاليقةالنائب .١١
١١   أمني فلسطيني وأصابع االتهام تشير للمستوطنينإحراق سيارة مسؤول.١٢
١١  "الخطأ"أمن السلطة يعيد لالحتالل جنديا دخل الخليل بـ": المركز الفلسطيني لإلعالم".١٣
١١   للحكومة"تقشفية وضريبية"جدل وتحفظات وتحذيرات بالضفة من خطة .١٤
١٢  كيف أرغمت غزة المخابرات الصهيونية على تغيير استراتيجياته األمنية؟: تقرير.١٥
    

    :المقاومة
١٣  حماس تنفي تخلي مشعل عن منصبه.١٦
١٤  "إسرائيل"المصالحة لن تجر حماس إلى التسوية ولن نعترف بـ: البردويل.١٧
١٤  أسرة أبو مرزوق في القاهرة لإلقامة": الحياة".١٨
١٥  "إسرائيل" الداخلية من خالل استئناف المفاوضات مع عباس ينقلب على المصالحة: الجهاد.١٩
١٥  المصالحةشعث يثمن موقف حماس تجاه تحقيق .٢٠
١٥  ال عالقة ألحد في المخيم بإطالق الصواريخ ":عين الحلوة"لجنة المتابعة للقوى والفصائل في .٢١
١٦  صفوفالالمجلس االستشاري لفتح يطالب بعقد مؤتمر عام استثنائي قبل االنتخابات لتوحيد .٢٢
١٦   والقطاع االنتخابات بالضفة توافق على حصر  والجهادحماس": المستقبل العربي".٢٣
١٨ من شأنها تسميم أجواء المصالحة" خطيئة"المفاوضات : الطاهرماهر .٢٤
    

    :اإلسرائيليالكيان 
١٨  قضايا الوضع النهائيإلسرائيلي سلم الوفد الفلسطيني وثيقة تتعلق بنتنياهو يؤكد أن الوفد ا.٢٥
١٨  ليبرمان يسعى لتجنب اتهامات بالفساد.٢٦
١٩   ضد النظام اإليرانياألفعالإلى األقوال  من  يدعو لالنتقالليبرمان.٢٧
١٩   لديهم رئيس حكومة كذاباًأنليعلم اإلسرائيليون : وفازم.٢٨
٢٠  بأنها قوة عظمى في النفط والغاز"إسرائيل"حذر من توصيف يداغان .٢٩
٢٠   نتيجة التمييز في العمل مليار شيكل سنويا٣١ًيخسر" المجتمع العربي" :زحالقة.٣٠
٢٠   تفشل في منع مشاركة نواب حماس في مؤتمر اتحاد البرلمانات الدولي في جنيف"إسرائيل".٣١
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٢١   االحتالل يضاعف مكافآت للجنود الذين تخطوا ثالث سنوات في الخدمة":يديعوت".٣٢
٢١  تعد حملة إعالمية ضد عباس "إسرائيل: ""هآرتس".٣٣
    

    :األرض، الشعب
٢١   انفجار وشيك داخل السجون اإلسرائيلية: رأفت حمدونة.٣٤
٢٢  سرائيليين يكشف جملة انتهاكات ضد قاصرين فلسطينيين على يد المحققين اإل"األورومتوسطي".٣٥
٢٣    شاباً في النقب والضفة١٤ مبنى ويعتقل ١٦االحتالل يهدم .٣٦
٢٣   على ناشط فلسطينيعاما١٣٢ًسرائيلية تصدر حكما بالسجن لمدة اإل  العسكريةمحكمةال.٣٧
٢٣  فصل جديد من النكبة: فلسطينّيو العراق في سوريا.٣٨
٢٤  اإلمارات تحتجز فلسطينياً من دون توضيح األسبابفي دولة األجهزة األمنية .٣٩
٢٤  يحذر من استمرار امتناع االحتالل عن معالجة األسرى" نادي األسير".٤٠
٢٥  رض اإلفراج عنه مقابل اإلبعاد بعياً إداراالحتالل يبتز معتقالً.٤١
٢٥  للمسجد األقصى والبلدة القديمة" الحدائق التلمودية"من تطويق   تحذر"الهيئة اإلسالمية المسيحية".٤٢
   

   :اقتصاد
 ٢٥  صرافا آليا٣٢تفاقية لتركيب  واألردنية إلدارة األنظمة يوقعان ا" الفلسطينيالبنك اإلسالمي".٤٣
 ٢٦  "SMSفيس بوك "الوطنية موبايل تطلق خدمة مميزة لمشتركيها شركة .٤٤
   

   :ثقافة
 ٢٦  إسماعيل هنيةلـ" جهود الدكتور القرضاوي في خدمة اإلسالم ونصرة القضية الفلسطينية".٤٥
 ٢٦  لعزمي بشارة" الثورة والقابلية للثورة"صدر كتاب ي " للدراسات السياسيةالمركز العربي".٤٦
   

   : األردن
٢٧ تنفي وجود أي توجه لدى الوزارة للقيام بدور األونروا" التنمية االجتماعية: "األردن.٤٧
٢٧ ح والمنجا والكاكا والزعتر والريحان اإلسرائيلية تغرق األسواق األردنيةالتفا.٤٨
   

   : لبنان
٢٧  في لبنانتعميم حول اعتماد الوثائق الفلسطينيةل  توضيحاًصدرميقاتي ي.٤٩
   

   :عربي، إسالمي
٢٨  اع العربي اإلسرائيلي أساس االستقرارصرالدولة الفلسطينية وحل الدعم إقامة  :السعودية والصين.٥٠
٢٨  السعودية تدين مواصلة السلطات اإلسرائيلية ممارساتها العنصرية في فلسطين.٥١
٢٨  لجنة مبادرة السالم العربية تبحث الرد علي الرباعية.٥٢
٢٨   بحرق منزلهاسلطان يتهم الصهاينة وأمريكو "...إسرائيل"محاكمة صالح سلطان لمعاداته : مصر.٥٣
٢٩  الربيع العربي سيعيد قضية فلسطين إلى الصدارة: سوار الذهب.٥٤
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٢٩  وبورصة تل أبيب اإلسرائيليين" إلعال"شركة طيران  هاكرز عرب يعطلون مواقع.٥٥
٣٠  سيناء يمكن أن تصبح نقطة انطالق لإلرهاب خاصة في ظل حكومة إسالمية:  إسرائيليةدراسة.٥٦
   

   :دولي
٣٠   لحل الدولتيناالستيطان تخريب متعمد:  تستقبل عباسالحكومة البريطانية.٥٧
٣١   باراك  بطلب من جاء "إسرائيل"تأجيل المناورات مع : ونجالبنتا.٥٨
٣١   مليون يورو١.٤ قيمتها ..إطالق منحة االتحاد األوروبي لنقابة المحامين الفلسطينيين.٥٩
٣٢  "حزب نتنياهو"ئلة أمريكية تتبرع بنصف أموال حملة عا: هآرتس.٦٠
    

    :حوارات ومقاالت
٣٢  سلمان أبو سته... من سيقرر قيادة الشعب الفلسطيني؟.٦١
٣٥  عدنان أبو عامر. د... التحذيرات اإلسرائيلية من عمل المقاومة الفلسطينية في سيناء.٦٢
٣٦  داود كتّاب...  أرض المعركة القادمة"ج"المنطقة .٦٣
٣٧  ماجد أبو دياك... نقيضان ال يجتمعان.. المصالحة والمفاوضات.٦٤
٣٨  ماجد كيالي... مشروعيتها الوطنية" فتح"هكذا أضاعت .٦٥
٤٠  باري روبين... عندما ال يكون سيد.٦٦
    

 ٤١  :كاريكاتير
***  

  
   والسلطة الوطنية اليوم دون سلطة.. نتنياهو لم يقدم مشروعا ذا أهمية: عباس .١

إن قال  الرئيس محمود عباسأن   نقال عن وفا،لندن من ١٧/١/٢٠١٢الحياة الجديدة، رام اهللا،  نشرت
عالقات بريطانيا المتوازنة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية مهمة وتؤهلها أكثر من غيرها للعب دور 

وأضاف لدى اجتماعه مع رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون،  .سياسي في منطقة الشرق األوسط
وأشار  ." بحاجة إلى مساعداتهانحن بحاجة إلى الدور البريطاني دائما، كما نحن"، في لندن، االثنينأمس 

 أن تصل أملهعباس إلى أن الوصول إلى حل الدولتين ال بد أن يتم من خالل المفاوضات، معربا عن 
نعرف أن الوقت هام جدا وثمين جدا ويجب ": وقال .المفاوضات التي تجري برعاية أردنية إلى نتيجة

من أجل الوصول إلى حل الدولتين، لذلك نحن العمل بسرعة ألن استمرار االستيطان يعطل كل المساعي 
نطالب دائما وأبدا بوقف االستيطان حتى نتمكن من التفاوض بشكل مريح مع الطرف اإلسرائيلي لنتفق 

  ."على الدولة الفلسطينية التي تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل بأمن واستقرار
قال الرئيس عباس، إن رئيس الوزراء وخالل مؤتمر صحفي مع نائب رئيس وزراء بريطانيا نيك كليغ 

اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو لم يقدم حتى أمس األول أي مشروع ذا أهمية فيما يتعلق بتحريك العملية 
 كما .السياسية، مؤكدا أن االستيطان غير شرعي وال يمكن العودة إلى المفاوضات دون وقفه بالكامل

واتخاذ إجراءات بشأن األمن، ما يعزز بالتأكيد السالم في  بوقف االستيطان من أجل تحديد الحدود طالب
أشرت بوضوح إلى أهمية المبادرة العربية للسالم التي سنحتفل بعد أيام ": وقال .كل الشرق األوسط
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 والسبب أنها ١٩٤٨بمرور عشر سنوات عليها، أرجو أن يفهم مضمونها وهي أغلى مبادرة حصلت منذ 
إذا انسحبت إسرائيل من األراضي (لشرق األوسط، وهي تقول بالحرف تقدم حال جذريا للصراع في ا

  .") دولة عربية وإسالمية ستعترف بإسرائيل٥٧العربية المحتلة فإن 
بلير عين مبعوثا باسم الرباعية وهو يبذل ": عباسوحول دور مبعوث الرباعية الدولية توني بلير، قال 

ر عدد من المطالب وتحسين األجواء بين الجانبين، وركز جهودا بيننا وبين اإلسرائيليين من أجل تطوي
معظم جهوده على التطورات االقتصادية والمشاريع االقتصادية، ومع األسف فإن المسألة ال تتعلق به بل 

بالنسبة لبناء الدولة نقوم باستمرار بخطوات لبناء ": وقال ."بالطرف اإلسرائيلي الذي لم يتجاوب معه
حينما يحين الوقت إلعالنها، وأتمنى أن يقدم نتنياهو أي مشروع نوافق عليه أو ال نوافق الدولة المستقلة، 

على األقل يقدم موضوعا للنقاش لكن مع األسف أقولها بصراحة حتى أمس األول لم يقدم أي مشروع ذا 
طينية، أهمية، مؤكدا سيادته أن االستيطان غير شرعي وأدان األعمال االستيطانية في األراضي الفلس

ما قاله كليغ هو بالضبط ما : وأضاف ."ونعتقد أنه ال إمكانية للعودة إلى المفاوضات دون وقف االستيطان
نريد أن نسمعه من الحكومة البريطانية، وأذكر أنه قبل سنة ونصف بشأن موضوع االستيطان، قدمت 

  ." بهذا الموقفبريطانيا وفرنسا وإسبانيا موقفا واضحا سمي بالبيان الثالثي ونحن نعتز
بالنسبة لحماس، عندما نقول نحن نريد المصالحة، هذا ال يعني أن حماس : وبالنسبة للمصالحة قال

ستكون نسخة طبق األصل من السلطة الوطنية، قد تبقى معارضة كما كانت، وتتبنى مواقفها، هناك 
سطينية يشترط بها معارضة في كل بالد الدنيا ومختلفة مع بعضها، ولكن عندما نشكل حكومة فل

وبأعضائها أن يقبلوا بالشروط الدولية، لكن ال نستطيع أن نتجاهل أن حماس موجودة وجزء من الشعب 
الفلسطيني ويجب أن نتعامل معها، كما أنه ال يمكننا تجاهل أن إسرائيل شريكتنا في السالم ويجب 

ول إن نتنياهو مخادع، لكن أقول إنه لم ال أستطيع أن أق": وردا على سؤال في الختام قال ."التعامل معها
  ."يقدم شيئا ويرفض وقف االستيطان، الذي ليس هو بالنسبة لنا وللعالم شرط مسبق

في من لندن أن محمود عباس قال ، ١٦/١/٢٠١٢، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية وذكرت 
وطنية هي نقل الفلسطينيين من االحتالل إلى مهمة السلطة ال أن كلمته أمام البرلمان البريطاني، االثنين

ونحن ال نستطيع أن نغير هذا الدور وال يمكن أن نبقى على هذا الوضع الراهن، بيد أن "، االستقالل
  ."السلطة الوطنية اليوم دون سلطة ألن اإلسرائيليين يريدون أن تكون مهمتها محصورة باالقتصاد واألمن

  
  غزة يجب أن تبقى حال تم إنجاز المصالحةهنية يؤكد أن أجهزة األمن في  .٢

 يوم أمس أنه يجب إبقاء األجهزة  في غزةأكد إسماعيل هنية رئيس الحكومة : أشرف الهور-غزة 
وقال هنية في كلمة ألقاها . األمنية التي أنشأتها حكومته على رأس عملها ضمن عملية المصالحة القائمة

إن المؤسسات األمنية التي أقيمت على أساس "ية الشرطة خالل تخريج حكومته ألول فوج من خريجي كل
وأشاد هنية كثيراً بعناصر  ."وعقيدة وطنية يجب أن تبقى وتكون حاضنة ألي عمل أمني في المستقبل

نحن لسنا مؤسسة أمنية ذات عالقة "، مضيفاً "هذه شرطة نظيفة اليد واللسان"أجهزة األمن في غزة، وقال 
وأشار هنية إلى أن إسرائيل فشلت في منع  ." التصادم، وال يربطنا به تنسيق أمنيمع االحتالل إال عالقة

على مستوى من "حكومته من إعادة بناء قوتها وأجهزتها األمنية وتطويرها، وأكد أن أجهزة األمن بغزة 
  ."التدريب والعطاء والوعي أكثر بكثير عما كانت عليه وقت الحرب

 ١٧/١/٢٠١٢القدس العربي، لندن، 
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   حماسألمنولم يتم نقاش جهاز أمنية  أجهزة ثالثةاتفق في ورقة المصالحة على  :"القدس العربي" .٣

 االثنين بأن اتفاق "القدس العربي"كشف مسؤول امني فلسطيني رفيع المستوى لـ : وليد عوض-رام اهللا 
 واألمن الوطني األمن فلسطينية فقط وهي أمنية أجهزةالمصالحة الفلسطينية ينص على وجود ثالثة 

وتعقيبا على تصريحات  . جديدةأجهزة أية انه لن يكون هناك إلىالداخلي والمخابرات العامة، مشيرا 
 قال ، في القطاع لن تحل وستبقى في المستقبلإقامتها التي تم األمنية األجهزة بأن فيها أعلن  التيهنية

 األرضلمصالحة، وتثبيت حقائق على هذا استمرار لتوجه البعض في غزة لضرب ا" األمنيالمسؤول 
  وأشار. ذلك التوجه مرفوض من قبل السلطة والقيادة الفلسطينيةأن، مشددا على "قبل الدخول في النقاش

 لألحداثاستباق " في غزة هو أقيمت التي األمنية األجهزة هنية استمرار عمل إعالن أن إلىالمسؤول 
  ." المصالحةإنجاح وتأكيد على محاولة عرقلة جهود وضرب لورقة المصالحة وما تم االتفاق عليه

 عناصر من حماس لها بإدخال في الضفة الغربية بما يسمح األمنية األجهزة هيكلة إعادة إمكانيةوبشأن 
 المشكلة حصلت في غزة وليست في الضفة أوال" األمني المصالحة الفلسطينية قال المسؤول إلتمام

 الشرعية القانونية هي التي غيبت في قطاع غزة واستحدثت واألجهزة الغربية، واالنقالب حصل في غزة
االتفاق كان في ورقة المصالحة االحتكام لقانون الخدمة في قوى "، مضيفا " جديدةأجهزة، ،مسميات
 إعادة ما سيكون هناك إذاوبشأن  ."األمنية والمؤسسة األجهزة، وهذا القانون هو الذي ينظم عمل األمن

 هو األمنقانون الخدمة في قوى " األمني العاملة بالضفة الغربية قال المسؤول األمنية زةلألجههيكلة 
 أجهزة يكون هناك ثالثة أناتفق في ورقة المصالحة المصرية '، مضيفا "األمنية األجهزةالذي سيحدد 

لوقائي  ااألمن الداخلي الذي يشمل واألمن الوطني، األمن قوات أو الوطني األمن وهي جهاز أمنية
 في األمنيوشدد المسؤول بأن العمل  ."والشرطة والدفاع المدني وجهاز المخابرات العامة الفلسطينية

 األمنية األجهزة من خالل عمل إال المصالحة لن يكون وإتمام االنقسام إنهاء الفلسطينية في ظل األراضي
  .الثالثة التي وردت في اتفاق المصالحة

 إلتمام العاملة بالضفة الغربية والمشاركة بها األمنية لألجهزةخول  حماس على الدإصراروبشأن 
 الفلسطينية مفتوحة لجميع الشعب الفلسطيني في الضفة األمنية األجهزة" األمنيالمصالحة قال المسؤول 

مفتوحة .  احدأي وليست حكرا على األمنيةالغربية للمشاركة وفق متطلبات واحتياجات المؤسسة 
 بالضفة الغربية قال األمنية لألجهزة ما سيكون هناك آلية لضم عناصر من حماس إذا وحول ."للجميع

 شعبنا الفلسطيني الملتزمين أبناءكل "، مضيفا "األمنيةبما ينسجم مع قانون الخدمة " األمنيالمسؤول 
 األجهزةوبشأن مستقبل  ."بالنظام والقانون الفلسطيني وينطبق عليهم شروط التجنيد هي مفتوحة للجميع

 خارج أمنية أجهزة أي" "القدس العربي" لـاألمني التي استحدثت في قطاع غزة قال المسؤول األمنية
  .' غير قانونيةأجهزة األمنقانون الخدمة في قوى 

 ١٧/١/٢٠١٢القدس العربي، لندن، 
  
   بعد انتهاء مهلة الرباعية"إسرائيل"السلطة الفلسطينية تتعهد بوقف اللقاءات مع  .٤

الدين وبرهوم جرايسي ويوسف  نادية سعد نقال عن مراسليها، ١٧/١/٢٠١٢الغد، عمان، نشرت 
السلطة الفلسطينية تعهدت بأال تمدد اللقاءات االستكشافية مع ، أن الناصرة ورام اهللا وعمان من الشايب

إحياء عملية  الشهر الحالي، موعد مهلة الرباعية الدولية إلسرائيل لتنفيذ شروط ٢٦ ما بعد إلىإسرائيل 
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 إلى القيادة الفلسطينية لن تمدد لقاءات عمان، الفتا إنوقال القيادي في حركة فتح عباس زكي، . السالم
تخسر الرعاية األردنية واألوروبية لجوالت المفاوضات "أن القيادة الفلسطينية ذهبت إلى عمان كي ال 

  ".ح المماطلة اإلسرائيليةاالستكشافية، ومحاولة للبحث عن تقدم في عملية  السالم وفض
الجانب "يوسف إلى أن  من جهته، لفت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو

 الشهر الحالي آخر موعد إلجراء اللقاءات، وهو التاريخ الذي ٢٦الفلسطيني أكد خالل االجتماع أن 
ولفت إلى  ".من والحدود الستئناف المفاوضاتحددته اللجنة الرباعية نفسها، إلحراز تقدم في ملفي األ

، من ١٩٦٧التأكيد الفلسطيني خالل االجتماع على ضرورة وقف االستيطان وتحديد المرجعية بحدود "
 من الشهر ٢٨الدعوة الفلسطينية لعقد اجتماع للجامعة العربية في "، مبيناً "أجل استئناف المفاوضات

 مبدأ حول الترتيبات ٢٢الجانب اإلسرائيلي قدم حتى اآلن " أن وبين ".الحالي لمناقشة آخر التطورات
األمنية، تتضمن إبقاء السيادة اإلسرائيلية على منطقة األغوار وعدم تسليم المعابر، ودولة فلسطينية 

 ٢٦، مستبعداً تقديمه أي شيء بشأن الحدود واألمن حتى تاريخ "منزوعة السالح ومنقوصة السيادة
هذه اللقاءات لن تتمخض عن شيء، باستثناء مجموعة اشتراطات أمنية إسرائيلية "ورأى أن  .الحالي

  ".يطالب بوضعها في مفاوضات الحدود واألمن، بينما التوسع االستيطاني مستمر
، مطالباً "االحتالل هو وحده المستفيد من اللقاءات الحالية، بما يشكل غطاء على االستيطان"واعتبر أن 

الرباعية "، موضحا أن ١٩٦٧فها إال عند وقف االستيطان وتحديد مرجعية حدود بوقفها وعدم استئنا
  . الشهر الحالي٢٦وإسرائيل تمارسان ضغوطاً على القيادة الفلسطينية لتمديد لقاءات الجانبين لما بعد 

ن يمسؤول، أن محمد يونس نقال عن مراسلها، من رام اهللا ١٧/١/٢٠١٢الحياة، لندن، وذكرت 
ما قاله رئيس نفوا  اإلسرائيلية - على االتصاالت الفلسطينية ا مطلعدبلوماسيا اومصدرن يفلسطيني

الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس من أن الجانب اإلسرائيلي قدم في اللقاءات األخيرة التي أجريت 
 إن المفاوض "الحياة"وقال مصدر ديبلوماسي لـ.  نقطة في شأن الحل السياسي٢١في األردن وثيقة من 

اإلسرائيلي إسحق مولخو لم يقدم في هذه اللقاءات سوى صفحة واحدة يعلن فيها الجانب اإلسرائيلي 
  .استعداده للتفاوض على جميع قضايا الوضع النهائي ومن دون أي تصور للحل

  كشف أن الجانب اإلسرائيلي قدم في محادثات عمان ورقة من صفحة واحدةدبلوماسياغير أن مصدراً 
تضمنت القضايا التي تبدي إسرائيل استعدادها التفاوض عليها، مثل القدس والالجئين والحدود 
والمستوطنات واألمن والمياه، لكنها ال تشمل أي شيء في شأن ما طلبته اللجنة الرباعية الدولية من 

يلي أصر على وأضاف إن الجانب اإلسرائ.  للحل في ملفي الحدود واألمنرؤيتهماالطرفين، وهو تقديم 
 أن الدبلوماسيوأوضح المصدر  .أنه لن يقدم رؤيته للحل سوى في مفاوضات مباشرة بين الجانبين

الفجوة كانت هائلة بين الجانبين في عمان ألن الجانب اإلسرائيلي رفض تقديم أي رؤية للحل، ورفض 
 أساساً للحل ١٩٦٧م  يونيو عا/تجميد البناء في المستوطنات، ورفض قبول خط الرابع من حزيران

وأضاف أن القيادة الفلسطينية ستجتمع قريباً لتقويم نتائج هذه االتصاالت، مرجحاً عدم العودة . السياسي
 للحل في رؤيتهما للجانبين لتقديم "الرباعية" الشهر الجاري، وهو نهاية المدة التي حددتها ٢٦إليها بعد 

رائيل على وقف االستيطان وتقبل خط الرابع من ما لم توافق إس": وأضاف. ملفي الحدود واألمن
  ." أساساً للحل السياسي، لن تكون هناك مفاوضات١٩٦٧ يونيو عام /حزيران

 أن الوفد "فرانس برس"في السياق نفسه، أكد كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات أمس لوكالة 
واقفه الرسمية في شأن الحل النهائي اإلسرائيلي لم يقدم خالل اجتماعات عمان سوى عناوين وليس م
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الجانب «: وأوضح في اتصال هاتفي من لندن رداً على تصريحات نتنياهو. للقضايا المختلف عليها
 نقطة في شأن القضايا التي ستتم ٢١اإلسرائيلي لم يقدم خالل اجتماعات عمان الثالثة سوى ورقة من 

، "نتنياهو بأنه يكشف ما يجري في المفاوضات"اتهم و. "مناقشتها، ولم يطرح فيها رؤيته وتصوره للحل
احتراماً منا اللتزامنا عدم الحديث عن اجتماعات عمان، لن نتحدث اآلن، لكن نحتفظ بحق الرد ": مضيفاً

أالعيب وعالقات عامة يريد من خاللها "وقال إن كالم نتنياهو هو . "في الوقت المناسب، ولن نرد اآلن
  ." الفلسطيني لكن محاوالته لن تجدي نفعاًإلقاء اللوم على الطرف

واعتبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنا عميرة أن تقديم الجانب اإلسرائيلي للوثيقة 
يهدف إلى نسف قضايا الحل النهائي وخلق إطار ومرجعية سياسية جديدة كما تريد الحكومة "

انياهو استعداده للقاء الرئيس عباس في رام اهللا، مشيراً إلى أن وقلل من أهمية إعالن نت. "اإلسرائيلية
  ."هو مضمون اللقاء وليس مكان عقده"المهم 

 إن الجانب الفلسطيني قدم في عمان رؤيته مكتوبة للحل في موضوعي "الحياة"وقال مسؤول فلسطيني لـ
الفلسطينية في شأن الحدود تضمنت وأوضح أن الرؤية . "الرباعية"الحدود والالجئين تماماً كما طلبت منه 
 بالمساحة ةالمائ في ١.٩، مع إجراء تبادل أراض بنسبة ١٩٦٧إقامة دولة فلسطينية على حدود عام 

وأضاف إن الحدود تمر على خط الرابع من . والنوعية نفسها من أجل تجميع المستوطنات في كتل
 نصف في األراضي الفلسطينية ومساحته  وتقسم األرض الحرام إلى نصفين،١٩٦٧يونيو عام / حزيران

وقال إن الحدود مع األردن هي .  كيلومتراً مربعاً، ونصف ذو مساحة مماثلة في الجانب اإلسرائيلي٤٦
  . كيلومترا٣٦ًحدود فلسطينية وتشمل شاطئ البحر الميت بطول 

الح باستثناء ما يلزم وفي الموضوع األمني، أبدى الجانب الفلسطيني استعداده إلقامة دولة منزوعة الس
من تسليح لقوة شرطية، وعرض وجود قوات دولية في األراضي الفلسطينية لحمايتها من أي تهديدات، 

  .لكنه رفض أن تشمل تلك القوات أي عنصر إسرائيلي
  
   مفاوضات من اجل المفاوضاتإلى تحول اللقاءات االستكشافية "إسرائيل": الرحيم عبد .٥

 نفى أمين عام الرئاسة الطيب عبد الرحيم وجود جديد على صعيد العملية :فا و، نائل موسى-رام اهللا 
 كانون ٣غير محاوالت إسرائيل فرض إمالءات وتحويل اللقاءات االستكشافية التي بدأت في  ..السياسية

وهو ما .  الجارية إلى مفاوضات تريدها من أجل المفاوضاتاألردنيةالثاني الجاري استجابة للمبادرة 
 كانون الثاني الجاري الذي حددته ٢٦وأكد أن تاريخ  . معه من عودة األمور إلى ما دون الصفرحذر

الرباعية الدولية إلنجاز ملفي الحدود واألمن بين الجانبين هو تاريخ مفصلي، والشعوب الحية والحرة ال 
ل إلى حل ليس من ورأى عبد الرحيم أن التوص .بد أن تكون مستنفرة لتجسيد حقها والدفاع عن مصيرها

ودولة جيتو، وأن جدول أعمالها، هو إحاطة نفسها .. اهتمامات حكومة إسرائيل المحكومة بعقلية الجيتو
  .هذا ما كنا نعرفه وتأكدنا منه.. بالجدران العازلة ألنهم لم يفكروا لحظة باالنسحاب والسالم

ثم ماذا بعد؟ وإلى ..  السؤال وبإلحاح العقلية والممارسة اإلسرائيلية تفرض علينا اإلجابة عنإنوقال 
 العرب إلعادة تقييم الموقف، وهو موقف قال انه األشقاءأين؟ الفتا أن القيادة ستجتمع وسنتشاور مع 

 إنوقال  ... ليس هناك جديد على صعيد العملية السياسيةه ان ولفت إلى.مفتوح على كل االحتماالت
ن تتحول إلى مفاوضات ويريدون للمفاوضات أن تكون من أجل  تريد من اللقاءات االستكشافية أإسرائيل
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وعدد القضايا التي يتم التفاوض بشأنها مختلف عليه ومفهوم إسرائيل لهذه القضايا ال بد .المفاوضات فقط
  .من التسليم به، وتؤكد لنا كل المعطيات أن األمور تعود إلى المربع األول بل إلى ما دون الصفر

  ١٧/١/٢٠١٢ام اهللا، الحياة الجديدة، ر
  
  وفد مصري سيزور غزة والضفة لدفع المصالحة: رزقة .٦

 أن وفدا ،١٦/١ االثنينيوسف رزقة، المستشار السياسي لرئيس الوزراء إسماعيل هنية،  .أعلن د
مسؤولًا من جهاز المخابرات المصرية سيزور قطاع غزة والضفة الغربية قريبا لدفع عجلة المصالحة 

نسخة عنه، أن الزيارة ربما " فلسطين أون الين"أوضح رزقة في تصريح مكتوب وصلت لـو. إلى األمام
  . تتم خالل األسابيع القادمة وستهدف لتعزيز عمليات التطبيق الدقيق للمصالحة وما تم التوقيع عليه

ي ، عن مصدر وصفته بالمطلع، أن الوفد األمناالثنيننقلت في عددها " القدس العربي"وكانت صحيفة 
المصري سيعمل على إنهاء كل الملفات قبل نهاية الشهر الجاري، مؤكدا على ضرورة أن يشار إلى 

  . اإلعالن عن الجهة التي تعطل إتمام عملية المصالحة، لضمان إنهاء الملفات الخالفية
 األمام ننظر إلى هذه الزيارة بأنها ذات مغزى ولها قيمة كبيرة وستدفع ملفات عديدة إلى: "وقال رزقة 

  ". خاصة فيما يتعلق بجوازات السفر والمعتقلين السياسيين وتهيئة األجواء لالنتخابات القادمة
أبو "إن فتح مقر لجنة االنتخابات وتسليم منزل رئيس السلطة محمود عباس : "من جهة أخرى، قال رزقة

  ". يعد إشارة قوية من حماس على جديتها في تحقيق المصالحة" مازن
 آخر، قلل رزقة من أهمية لقاءات عمان بين الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي، مشيرا إلى أنه وفي سياق

ال يتوقع أن تكون هذه اللقاءات التمهيدية مفيدة أو إيجابية أو ستسفر عن شيء ملموس بسبب حكومة 
 . هويد القدسنتنياهو المتطرفة التي تتخذ من المفاوضات مع عباس غطاء لالستمرار في االستيطان وت

ووصف هذه اللقاءات بالعبثية والمسيئة لسمعة ونضال الشعب الفلسطيني، مطالبا السلطة بالتوقف عن 
  ". الفاشل والعقيم"هذا الخيار 

  ١٧/١/٢٠١٢موقع فلسطين أون الين، 
  
  "بدل التفاوض معهم"دويك يدعو إلى تقديم قادة االحتالل للمحاكمة  .٧

يس المجلس التشريعي الفلسطيني، إلى تقديم قادة االحتالل اإلسرائيلي دعا عزيز دويك، رئ: رام اهللا
يوم الشهيد "وأضاف دويك، خالل مشاركته في احتفالية  .للمحاكم الدولية ووقف المفاوضات معهم

تقديم قادة االحتالل اإلسرائيلي للمحاكمة على الجرائم التي "برام اهللا، أن المطلوب هو " الفلسطيني
صون الحقوق والثوابت "وأكد على ضرورة  ".ق الشعب الفلسطيني بدالً من التفاوض معهمارتكبوها بح

عظم ما قدم الشهداء وعائالتهم في سبيل اهللا والقضية "، مشدداً على "والتي قضى ألجلها الشهداء
ب قادة كل يوم هو يوم الشهيد الفلسطيني، ما دام في الشع: "وأضاف دويك في كلمته". الفلسطينية العادلة

  ".كأمثال النائب الشهيد سعيد صيام والذي قضى في الحرب اإلسرائيلية األخيرة على قطاع غزة
  ١٦/١/٢٠١٢قدس برس، 
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  "الكنيست" البرلمانات الدولي بإعادة النظر في عضوية اتحادطالبنا : المصريمشير  .٨
ل إلى جنيف في سويسرا قال النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني مشير المصري، والذي وص: غزة

، بناء على دعوة من اتحاد البرلمانات الدولي، إن الوفد التقى "حماس"على رأس وفد من نواب حركة 
وقدمنا عدة مطالب كان "لجنة حقوق اإلنسان في االتحاد، حيث شرح قضية اختطاف وإبعاد النواب 

بفضح االحتالل على "وطالب  ".رلمانيأبرزها إعادة النظر في تمثيل الكنيست الصهيوني في االتحاد الب
جرائمه بحق النواب، والعمل على إلغاء قرار اإلبعاد وإنهاء قضية النواب المختطفين والمعتصمين داخل 

وذكر المصري، في  صفحته على موقع التواصل االجتماعي   .في القدس المحتلة" مقر الصليب األحمر
إيجابية ومثمرة وتم "ماني الدولي ولجنة حقوق اإلنسان كانت ، أن اللقاءات مع االتحاد البرل"الفيسبوك"

االتفاق على تحمل االتحاد مسؤولياته في الدفاع عن النواب الفلسطينيين وإنهاء هذه األزمة التي باتت 
  ".تشكل أزمة برلمانية عالمية

  ١٦/١/٢٠١٢قدس برس، 
  
  سلطة التشريع انتقلت للرئيس وهو مخول برفع الحصانة: خريشة .٩

 مراسيم بإصدار مخول قانونا  السلطة الفلسطينية رئيسإن قالت االمانة العامة للمجلس التشريعي :ام اهللار
 عام المجلس أمين خريشة إبراهيم تعذر انعقاد المجلس التشريعي، ورأى رأى إذالها قوة القانون 

 ألنه الفلسطيني الراهن،  رئيس السلطة التنفيذية بسبب الوضعإلى صالحية التشريعي انتقلت أنالتشريعي 
حصانة : ، نوعان"الحصانة البرلمانية"وشرح خريشة ذلك بقوله .  قرار رفع الحصانةإصداريملك 

لكن ليس معنى ذلك أن يصبح أعضاء البرلمان بهذه الحصانة فوق " : وقال.موضوعية وحصانة إجرائية
قة من كل قيد أو حد، ال بل هناك القانون ال حسيب عليهم وال رقيب، فالحصانة في الواقع ليست طلي

ضوابط وقيود عديدة تحد من نطاقها وتمنع غلواءها إذا ما تجاوز عضو البرلمان الحدود المشروعة 
والمسموح بها، فهي عندما تقررت إنما كان ذلك لهدف محدد وواضح ال يجوز تجاوزه أو الخروج عليه 

  .وإال تعرض عضو البرلمان للمسؤولية كاملة
 ١٧/١/٢٠١٢الجديدة، رام اهللا، الحياة 

  
  ال وجود للشيعة في األراضي الفلسطينية: داخلية غزة .١٠

 غزة أي تواجد لمجموعات تنتمي  قطاعنفت وزارة الداخلية التابعة للحكومة في: حامد جاد - غزة
بالدنا مذهبها اإلسالمي " للمذهب الشيعي في قطاع غزة وفلسطين عامة مؤكدة في بيان أصدرته أمس 

وأكدت الوزارة ذاتها في معرض تعليقها على  ".لوحيد هو المذهب السني وال نعلم فيها أي وجود للشيعةا
ما نشرته أمس وسائل إعالم محلية حول اعتداء عناصر شرطية تابعة للحكومة المقالة على مجموعة من 

 المذهب الشيعي في  تحترم  كل المذاهب بما في ذلكأنهاالشيعة في بلدة بيت الهيا  شمال قطاع غزة 
. أماكن تواجده في العالم، وال تتدخل في عاداتهم وتقاليدهم وال ترغب أن يتدخلوا في عاداتنا وتقاليدنا

 ما حدث يوم السبت الماضي هو مالحقة قامت بها الشرطة لمجموعة مشبوهة خارجة عن أنوأوضحت 
  .القانون وصاحبة تاريخ فكري منحرف كانت تخطط ألعمال إجرامية

  ١٧/١/٢٠١٢الغد، عمان، 
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         االعتقاالت بالضفة متواصلة رغم انقضاء موعد وقفها: حاليقةالنائب  .١١
، أن "التغيير واإلصالح"أكدت سميرة حاليقة، النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني عن كتلة : نابلس

واالستدعاءات، بالرغم من تواصل االعتقاالت السياسية "أجهزة األمن التابعة للسلطة بالضفة الغربية 
انقضاء موعد حددته لجنة المصالحة لإلفراج عن معتقلين سياسيين ووقف االستدعاءات، والذي صادف 

أن أجهزة السلطة لم تفرج " قدس برس"وأوضحت حاليقة في تصريحات خاصة لـ  ".١٥/١يوم األحد 
ل لجنة الحريات المنبثقة عن عن أي معتقل سياسي ولم توقف االستدعاءات بالضفة، بالرغم من توص

، مشيرة إلى أن أهالي المعتقلين السياسيين في سجون "اجتماعات المصالحة بالقاهرة إلى قرار بهذا الشأن
يناير الجاري، وجدوى الحديث / يتساءلون منذ األمس حول موعد الخامس عشر من كانون ثاني"السلطة 

وأشارت إلى أن المحاكم  .، على حد قولها"تدعائهمعن مصالحة في ظل استمرار اعتقال أبنائهم أو اس
الفلسطينية تواصل توجيه التهم ألعضاء ومناصري حماس بالضفة، ويتم تمديد االعتقال لعدد منهم يوميا، 

  ".بالرغم من الحديث عن إجراءات لتنفيذ المصالحة"
  ١٦/١/٢٠١٢قدس برس،                                                                      

  
   فلسطيني وأصابع االتهام تشير للمستوطنينأمنيإحراق سيارة مسؤول  .١٢

أضرم مجهولون النار في سيارة ضابط كبير في جهاز المخابرات التابع للسلطة الفلسطينية، : رام اهللا
 عائلة الضابط كانت متوقفة أمام منزله في مدينة رام اهللا بوسط الضفة الغربية المحتلة، في حين اتهمت

فقد أكدت مصادر فلسطينية إضرام النار في سيارة العميد في المخابرات  .المستوطنين اليهود بالقيام بذلك
  .شمالي شرق مدينة رام اهللا" دير دبوان"أمام منزله قرب مدخل بلدة " أبو داوود"الفلسطينية محمد غنام 

  ١٦/١/٢٠١٢قدس برس، 
     

  "الخطأ"أمن السلطة يعيد لالحتالل جنديا دخل الخليل بـ: "المركز الفلسطيني لإلعالم" .١٣
إن أجهزة األمن التابعة للسلطة سلمت جنديا " المركز الفلسطيني لإلعالم"أفاد شهود عيان لمراسل : الخليل

  .إلى مقر التنسيق األمني في المدينة جنوب الضفة المحتلة" خطأ"صهيونيا دخل مدينة الخليل 
  ١٦/١/٢٠١٢يني لإلعالم، المركز الفلسط

  
   للحكومة"تقشفية وضريبية"جدل وتحفظات وتحذيرات بالضفة من خطة  .١٤

حذر سياسيون ونواب واقتصاديون وموظفون ونقابات موظفين وعمال وقطاعات :  كفاح زبون- رام اهللا
 خطط اقتصادية وشبابية واسعة في األراضي الفلسطينية، من تداعيات سن قوانين ضريبية جديدة، ضمن

 قالت الحكومة الفلسطينية إنها بصدد تنفيذها في وقت قريب لخفض العجز المالي في السلطة "تقشفية"
وجاءت االقتراحات الجديدة التي أعلن عنها رئيس الوزراء الفلسطيني سالم فياض هذا  .الفلسطينية

فيس "ه ناشطون على األسبوع، متزامنة مع ارتفاع في البطالة واألسعار بشكل كبير، وهو ما دعا مع
 إلى النزول إلى الشارع وإلى مظاهرات ضد الغالء والضرائب معا، قد تبدأ مطلع الشهر "تويتر" و"بوك

  .المقبل، كما هدد معه رجاالت في القطاع الخاص بالتوجه إلى القضاء
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ة، وأن ورغم أن فياض دافع عن خطته المالية الجديدة، قائال إنها جاءت بالتشاور مع قطاعات مختلف
الهدف الرئيسي منها هو تخفيض العجز المالي بما ال يمس بشبكات األمان االجتماعي وذوي الدخل 

  .المحدود وبما يحقق عدالة اجتماعية، فإن ذلك لم يكن مقنعا لقطاعات واسعة من الفلسطينيين
لكريم إن وقال أستاذ االقتصاد في جامعة بير زيت في رام اهللا والخبير االقتصادي، نصر عبد ا

اإلجراءات التي تتحدث عنها الحكومة، تضيف تشوهات أخرى للقوانين الضريبية المشوهة أصال، محذرا 
ال تنسجم مع العدالة "من تداعيات سن قوانين بالطريقة التي تتحدث عنها الحكومة، معتبرا أنها 

إنها باختصار ": وأضاف. "رمتهاالجتماعية مطلقا، وإنما تزيد األعباء الضريبة على االقتصاد الفلسطيني ب
  ."إجراءات ال تنصف الفقراء وال األغنياء وتزيد التشوهات
 موظف إلى التقاعد المبكر، قائلة ٥٠٠ ألف و٢٦وحذرت نقابة الموظفين من أن الحكومة تخطط إلحالة 

ة إلى ودعا نواب وممثلون عن عدد من الفصائل والمؤسسات، الحكوم. إن تبعات ذلك ال تخطر ببال أحد
الحاجة "وأكد النائب بسام الصالحي زعيم حزب الشعب الفلسطيني . إعادة النظر في سياستها المالية

فهذا حسب . "إلعادة صياغة السياسة المالية للسلطة، في ظل غياب السيطرة على المصادر األساسية للبلد
  ."ليس التوقيت المالئم لهذه المسألة«قوله 

أما .  يتحمل أهالي الضفة العبء الضريبي، األمر الذي ال يحدث في غزةورفض النائب مهيب عواد، أن
النائب خالدة جرار عن الجبهة الشعبية، فوصفت األمر بغير القانوني، بينما حذر النائب قيس عبد الكريم 

  .عن الجبهة الديمقراطية، من توريط البلد بشكل ال يمكن تداركه
 وعقب الخبير االقتصادي نبهان عثمان، على الخطة قائال وانضم خبراء ونشطاء النتقاد خطة فياض،

» الحق«أما المستشار القانوني في مؤسسة . إنها تعكس عجزا في الرؤية التنموية واالقتصادية للسلطة
  .عصام عابدين، فوصف األمر بمثابة ترجمة للسياسات الخاطئة منذ نشوء السلطة

  ١٧/١/٢٠١٢الشرق األوسط، لندن، 
  
   أرغمت غزة المخابرات الصهيونية على تغيير استراتيجياته األمنية؟كيف: تقرير .١٥

تحتل المعلومة في حسابات الكيان الصهيوني حيزا مهما وكبيرا، لذا فهي عملت على : خاص - المجد
، وقد تطورت هذه األجهزة وتقدمت على )الموساد، الشاباك، أمان(إنشاء عدة أجهزة استخباراتية أهمها 

  .تقني والعمليالصعيد ال
وتبرز أهمية تلك األجهزة بالنسبة للكيان في كونها الموجه األساسي للسياسة الصهيونية في معظم 

  .القضايا، والمشارك األهم في صناعة القرارات المتعلقة بها
وكانت األجهزة المخابراتية الصهيونية قبل االنسحاب من قطاع غزة، تعتمد على ضخامة المصادر 

 للحصول على المعلومات وتنفيذ المهام، وعلى حرية العمل الميداني نسبيا لضباط المخابرات البشرية
  .الصهيونية، باإلضافة إلى الوسائل التقنية
، والتفكير في االنسحاب من الضفة الغربية، أصبح هناك ٢٠٠٥لكن بعد االنسحاب من قطاع غزة عام 

، كانتهاء العمل الميداني لضباط المخابرات في إدارة عدة تحديات تواجه أجهزة المخابرات الصهيونية
شبكات العمالء، وفقدان نقاط التماس بين المواطنين الفلسطينيين وضباط المخابرات الصهيوني، األمر 
الذي أدى إلى تراجع العمل التجنيدي، ووقوع العديد من العمالء لدى المخابرات الصهيونية، في قبضة 

  . األجهزة األمنية بغزة
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ونتيجة لوجود تلك التحديات، ُأجبرت المخابرات الصهيونية على تفادي ذلك بوضع أولوية للجانب التقني 
والتكنولوجي، وتطوير وسائل االتصال بمصادره البشرية، وتأهيل وتوجيه تلك المصادر بشكل ال يسمح 

  .بكشفهم
منية لديه، من خالل خوضه لعدة وأرغم قطاع غزة تلك األجهزة على تغيير المبادئ واإلستراتيجيات األ

  .عمليات حققت نجاحات كبيرة على الصعيد األمني والعسكري
وأدخلت المخابرات الصهيونية وسائل وحلولًا بديلة، كما طرحت سيناريوهات عديدة للخروج من هذا 

 والتعقب المأزق، من خالل تطوير الوسائل التكنولوجية والتقنية، ووسائل االتصال والمراقبة الحديثة،
  .اإللكتروني، إضافة إلى الدخول في مجال الحرب اإللكترونية

ولجأت تلك األجهزة إلى إدخال تلك التطورات، والتغيير والتطوير من الوسائل األمنية، بعد فشل 
  .اإلستراتيجيات والمبادئ األمنية التي تعمل وفقها

ي في ظل تنامي قدرات األطراف األمنية وشهد العام الماضي انتكاسة كبيرة في العمل األمني الصهيون
األمر الذي أدى إلبطال توقعات الكيان ومهامه ، على الساحة الفلسطينية واللبنانية والمصرية واإليرانية

  .في المنطقة
وكشف شاؤول موفاز عضو الكنيست عن حزب كاديما المعارض، والرئيس السابق لجيش العدو 

وني يعاني أزمة استخبارات في قطاع غزة خالل األعوام القليلة الصهيوني، مؤخرا، أن الكيان الصهي
" الشين بيت"الماضية، مبينًا أن ذلك األمر يفرض على كل من جهاز األمن الداخلي الصهيوني 

  .والمخابرات العسكرية، إعادة ترتيب أولوياتهما من جديد
  ١٦/١/٢٠١٢موقع المجد األمني، 

  
   عن منصبهمشعلحماس تنفي تخلي  .١٦

 في حركة اً قيادياًمصدر أن حبيب أبو محفوظ نقالً عن مراسلها ١٦/١/٢٠١٢السبيل، عمان، رت ذك
حماس نفى األخبار التي تناقلتها بعض وسائل اإلعالم حول نية خالد مشعل رئيس المكتب السياسي 

واستغرب المصدر في تصريحٍ  .للحركة ترك منصبه، والترشح لرئاسة المجلس الوطني الفلسطيني
، داعياً وسائل "ما تناقلته وسائل اإلعالم مؤكداً أن كل ما قيل عارٍ تماماً عن الصحة" ":السبيل"اص لـخ

  ".توخي الدقة والموضوعية في نقل أخبار كهذه"اإلعالم كافة إلى 
 اًمـصادر  أن     القاهرة جيهان الحـسيني    قد نقلت عن مراسلتها في     ١٧/١/٢٠١٢الحياة، لندن،   وكانت  

ـ   موثوقة في حر   أن رئيس المكتب السياسي للحركة خالد مشعل لن يرشح نفسه          " الحياة"كة حماس كشفت ل
ورجحت . مجددا رئيساً للمكتب السياسي في االنتخابات الداخلية للحركة، والتي من المنتظر أن تعقد قريباً             

سي  هنية أو نائب رئيس المكتـب الـسيا        إسماعيلأن يشغل موقع مشعل رئيس الحكومة في قطاع غزة          
 مجلس شورى الحركة هو الـذي ينتخـب رئـيس           أنوأوضحت المصادر    .للحركة موسى أبو مرزوق   

، متوقعـة أن    ةالمكتب السياسي بين رؤساء األقاليم الذين حصدوا أعلى األصوات في االنتخابات المرتقب           
  .يطلب مشعل من مجلس الشورى عدم ترشيحه، أو أنه لن يرشح نفسه في االنتخابات المقبلة

أن مشعل يصل إلى القاهرة اليوم قادماً من الدوحة في زيارة قصيرة " الحياة"جهة أخرى، علمت من 
يلتقي خاللها مسؤوالً سويسرياً، ما يدلل على أن الدوحة تتحفظ عن أي نشاطات سياسية يمكن أن تجريها 

 .قيادة حماس على أرضها
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  "إسرائيل"بـ تجر حماس إلى التسوية ولن نعترف لنالمصالحة : البردويل .١٧

أكد القيادي في حركة حماس صالح البردويل أن استمرار السلطة الفلسطينية في نهج المفاوضات : غزة
في مسار المصالحة " حماس"، ونفى أن يكون استمرار "يتناقض مع مسار المصالحة الوطنية الفلسطينية"
" قدس برس"تصريحات خاصة لـورفض البردويل في ". في عملية التسوية أو تزكيتها مدخال لالنخراط"

: الربط بين استمرار حوارات المصالحة بالتزامن مع إعالن السلطة عن لقاءاتها مع اإلسرائيليين، وقال
موقفنا واضح تماما، وتناقضنا الرئيسي مع السلطة الفلسطينية هو حول نهجها " حماس"نحن في حركة "

ي سبيل المصالحة هو جهد من أجل أن يجد الفلسطيني التفاوضي، ونحن ال ندعم هذا النهج، وما قدمناه ف
لذلك ما نقوم . بديال عن المفاوضات مع االحتالل وأن ينحاز لخيار الشراكة الوطنية في مقاومة االحتالل

من حوارات وطنية هو تنفيذ التفاق المصالحة، وما يقومون به من مفاوضات مع " حماس"به في 
  ".نا نحن نطالب السلطة بالعودة إلى المصالحة وتطبيق بنودهااالحتالل مخالف للمصالحة، ومن ه
لإلطار القيادي إلعادة النظر في منظمة التحرير الفلسطينية " حماس"ونفى البردويل أن يكون انضمام 

إلى اإلطار المؤقت لمنظمة التحرير " حماس"دخول : "جزءا من الغطاء السياسي للمفاوضات، وقال
دخلت المنظمة، هذه هي الخطوة األولى من أجل العمل على إعادة النظر " حماس "الفلسطينية ال يعني أن

في منظمة التحرير الفلسطينية، وسيعقب هذه الخطوة انتخاب للمجلس الوطني الفلسطيني وهو المخول 
للنظر في البرنامج السياسي للمنظمة، وكل الهياكل الموجودة، وهو المخول لمراجعة العملية السياسية، 

أما أن تكون : "وأضاف". لذلك نحن حتى اآلن لم نلتحق بالمنظمة وال نقبل أن نلتحق بمنظمة مهترئةو
عملية المصالحة وانضمامنا لإلطار القيادي لمنظمة التحرير الفلسطينية، تدخل في طريق استدراجنا 

  ".لن نعترف بإسرائيللمربع المفاوضات واالعتراف بإسرائيل، فهذا لن يكون، أي أننا لن نقبل بالتسوية و
  ١٦/١/٢٠١٢قدس برس، 

  
  أسرة أبو مرزوق في القاهرة لإلقامة": الحياة" .١٨

أن مصر استقبلت أسرة نائب رئيس المكتب السياسي لحركة " الحياة"علمت :  جيهان الحسيني–القاهرة 
اهرة قبل وكان أبو مرزوق سبق أسرته في القدوم الى الق. حماس موسى أبو مرزوق لإلقامة في القاهرة

وذكر مصدر مقرب من أبو مرزوق، أن األسرة موجودة حالياً . أسبوعين لترتيب مكان مناسب إلقامتها
  .في العاصمة المصرية لتجهيز المنزل الذي ستقيم به في أحد التجمعات السكنية الجديدة شرق القاهرة

 مريحة بالنسبة الى قيادات يبدو أن اإلقامة في العاصمة السورية لم تعد": "الحياة"وقال المصدر لـ
حماس، خصوصاً على الصعيد األمني، لذلك آثرت قيادات الحركة نقل عوائلها من دمشق إلى بالد 

  ".عربية مجاورة، على أن تتردد هذه القيادات على أسرها من حين إلى آخر
مة بها من دون ، أن تكون القاهرة استقبلت أبو مرزوق لإلقا"الحياة"ورجحت مصادر فلسطينية مطلعة لـ

علمت أن المبنى الذي تم تأجيره ألبو مرزوق يضم شقة مستقلة " الحياة"ممارسة نشاط سياسي، رغم أن 
  .كمكتب خاص به

 ١٧/١/٢٠١٢الحياة، لندن، 
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  "إسرائيل" الداخلية من خالل استئناف المفاوضات مع  على المصالحةينقلبعباس : الجهاد .١٩
االنقالب "داوود شهاب الرئيس محمود عباس بمحاولة " هاد اإلسالميالج"اتهم الناطق باسم حركة : غزة

وقال في تصريح . من خالل استئناف جوالت المفاوضات مع إسرائيل في عمان" على المصالحة الداخلية
هذه المفاوضات من وجهة نظر الجهاد استجابة لضغوط أميركية وإسرائيلية، وتشكل غطاء جديداً "إن 

لى كل ما هو فلسطيني، إضافة إلى كونها تضفي شرعية على السياسات االستيطانية لهجوم االحتالل ع
المفاوضات تتعارض مع مبدأ المصالحة الوطنية، وذهاب رئيس : "وأوضح ".والتوسعية وتهويد القدس

ا السلطة الفلسطينية في اتجاه خيار المفاوضات في هذا الوقت تحديداً يفتح الباب أمام أحد تفسيرين أولهم
حال االنقسام "واعتبر أن ". أنه انقالب على المصالحة، واآلخر أنه استغالل المصالحة كورقة تفاوضية

". نتاج سياسة عبثية مارستها السلطة على مدار السنوات الماضية، والمفاوضات تمثل أحد أسباب االنقسام
 المفاوضات، فضالً عن أنه ال يمكن الذهاب إلى مصالحة حقيقية في ظل استمرار جوالت"وشدد على أنه 

  ".جرى االتفاق باإلجماع بين كل القوى والفصائل الفلسطينية على وقف هذا النهج العقيم
 ١٧/١/٢٠١٢الحياة، لندن، 

  
  شعث يثمن موقف حماس تجاه تحقيق المصالحة .٢٠

ء  نبيل شعث، عن ارتياحه لمسار عملية المصالحة واللقا.أعرب عضو اللجنة المركزية لحركة فتح د
الذي جمع وفدي فتح وحماس بحضور رئيس الحكومة إسماعيل هنية، السبت الماضي، في مدينة غزة، 

، تأكيد ١٦/١وثمن شعث في تصريح صحفي، اإلثنين . بكل المعايير" الناجح والمثمر"واصفًا إياه بـ
راءات المتفق حركة حماس على وحدة موقفها في المضي قدما نحو تنفيذ اتفاق المصالحة والبدء بكل اإلج

عليها وخاصة فتح مقر لجنة االنتخابات المركزية في غزة لبدء عملها استعدادا لالنتخابات المقبلة، إضافة 
  . إلى اإلجراءات المتعلقة بموقع منظمة التحرير وحركة فتح في القطاع

  ١٦/١/٢٠١٢فلسطين أون الين، 
  
  قة ألحد في المخيم بإطالق الصواريخال عال ":عين الحلوة"لجنة المتابعة للقوى والفصائل في  .٢١

أكدت لجنة المتابعة للقوى والفصائل الفلسطينية في مخيم عين الحلوة أنه ليس للمخيم أو ألي جهة : صيدا
فيه عالقة بإطالق الصواريخ من الجنوب اللبناني، وجددت تأكيد التزام جميع القوى في المخيم بالسلم 

ان مخيم عين الحلوة يتعرض منذ "ر عن اللجنة اثر اجتماع لها وجاء في بيان صاد .األهلي في لبنان
فترة لحملة من الشائعات والبيانات المشبوهة التي تهدف إلى زعزعة الوضع األمني وضرب االستقرار 
فيه وكان اخرها البيان المذيل بما يسمى ابناء االقصى بهدف النيل من قضية الالجئين الفلسطينيين في 

هم مخيم عين الحلوة باعتباره عاصمة الشتات لالجئين الفلسطينيين ويتهم المقاومة لبنان وفي مقدمت
 هالجنة أنال أكدتو .اإلسرائيليةالفلسطينية بمسؤولية اطالق الصواريخ في جنوب لبنان على المستوطنات 

بط  هو شأن لبناني بحت ونحن غير معنيين به، ونرى أن هذا البيان مشبوه ومرت١٧٠١عتبر القرار ت
  "بالعدو الصهيوني وبالتالي كل من يقف وراء هذه البيانات سيخضع إلجراءات محاسبة قاسية بحقه

  ١٧/١/٢٠١٢المستقبل، بيروت، 
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  صفوفالالمجلس االستشاري لفتح يطالب بعقد مؤتمر عام استثنائي قبل االنتخابات لتوحيد  .٢٢
ي يضم الكثير من قادتها السابقين طالب المجلس االستشاري لحركة فتح الذ:  وليد عوض-رام اهللا 

االثنين بعقد مؤتمر استثنائي للحركة قبل اجراء االنتخابات الرئاسية والتشريعية المرتقبة، وذلك لتوحيد 
صفوف الحركة خاصة وان كوادر وقطاعات هامة بالحركة لم تر اي تغير وتحسن على اوضاعها رغم 

واضاف استشاري فتح في بيان صحافي  .سادس للحركةمضي فترة طويلة على انتهاء اعمال المؤتمر ال
ان حركة فتح مطالبة اليوم ومن خالل اطاراتها وكوادرها ومؤسساتها 'قائال ' القدس العربي'ارسل لـ

باالنتباه جيدا لذاتها وتوحيد صفوفها، وتفعيل تنظيمها واعادة االعتبار لكوادرها ورموزها، واالهتمام 
اعادة االعتبار لعالقاتها التفاعلية النشطة مع الجماهير وسائر القوى بتأكيد حضورها القيادي، و

  .'االجتماعية والسياسية في الوطن والشتات
 ١٧/١/٢٠١٢القدس العربي، لندن، 

  
   والقطاعاالنتخابات بالضفة توافق على حصر  والجهادحماس": المستقبل العربي" .٢٣

 رئيس المجلس الوطني ،الذي ترأسه سليم الزعنونأقر اجتماع لجنة تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية 
 وأن تثير خالفات حادة ، كان متوقعاً أن تكون خالفية بإمتيار،الفلسطيني في العاصمة األردنية مواد هامة

 فيما كان موقف ، غير أنها مرت مشكلة مفاجأة غير متوقعة،"حماس"و " فتح"خاصة بين وفدي حركتي 
 وكالهما عضو في اللجنة المركزية ، غير متطابق مع موقف الزعنون،دعزام األحم" فتح"ممثل حركة 

  .لحركة التحرير الوطني الفلسطيني
  :المواد التي مرت على نحو فاجأ المراقبين اهمها

 اعتماد تعريف األراضي الفلسطينية الوارد في المادة األولى من مشروع نظام انتخابات المجلس :أوالً
 بموافقة حركتي ،" وقطاع غزة، بما فيها القدس،الضفة الغربية"حددها بـالوطني الفلسطيني الذي ي

  .االجتماعودون اعتراض ممثلي جميع الفصائل التي شاركت في . والجهاد اإلسالمي" حماس"
 اشتراط موافقة المرشح إلنتخابات المجلس الوطني الفلسطيني على التزامات منظمة التحرير :ثانياً

قضايا " المجلس التشريعي، وهو ما ورد في ورقة النتخاباتاتفاق اوسلو حاكماً  واعتبار ،الفلسطينية
  .االجتماع، التي قدمت ضمن وثائق "للنقاش

" المستقبل العربي"إذ تؤكد مصادر أنه تمت الموافقة على هذا النص من الجميع، فيما يقول الزعنون لـ
  .أن النقاش لم يتطرق بعد لهذا البند

لرئيسة في النقاش كانت الفصل بين المجلسين الوطني والتشريعي، حيث اصطفت النقطة الخالفية ا
األغلبية مع الفصل بين المجلسين، بعكس ما هو عليه الحال اآلن في النصوص التي تؤكد أن المجلس 
التشريعي جزء من المجلس الوطني، وأن أعضاء المجلس التشريعي هم أعضاء تلقائيون في المجلس 

  .الوطني
 حاول بعض أعضاء ٢٠٠٦أنه بين ألعضاء اللجنة أنه منذ عام " المستقبل العربي"ون كشف لـالزعن

، كما مقدمة النظام نفسه، تؤكد  أن المجلس االنتخابيالمجلس التشريعي أن يلغوا مواداً في النظام 
 حينه التشريعي جزء من المجلس الوطني، وأن محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية حسم الموقف في

  . فلسطينيي الخارج من معادلة الصراعإخراجلمصلحة وحدة المجلسين، ذلك أن الفصل بينهما يعني 
  .أوسلوواعتبر الزعنون أن محاولة الفصل الحالية هي استمرار لذلك النهج القديم الذي ينطلق من اتفاق 
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لسة المقبلة للجنة التفعيل في ألن األمر غاية في األهمية، تقرر تأجيل البت به إلى الج"ويقول الزعنون 
وأضاف الزعنون أن النقاش لم يصل إلى المادة الواردة في مشروع نظام  ".العاشر من الشهر المقبل

انتخابات المجلس الوطني التي تشترط موافقة اللوائح اإلنتخابية على قرار المجلس الوطني الفلسطيني في 
ل دولة فلسطين، وأن منظمة التحرير الفلسطينية هي  الخاص بإعالن قيام واستقال١٩٨٨الجزائر لعام 

الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، مع تأكيد مصادر أخرى أنه تمت الموافقة على هذا النص 
أنه سيطلب من جميع الفصائل إبداء موقفها خطياً " المستقبل العربي"وأبلغ الزعنون  .دون اعتراض أحد

  .من مسألة الفصل بين المجلسين
وتكشف مصادر وثيقة شاركت في اإلجتماع أن غالبية الفصائل أيدت الفصل بين المجلسين، حيث لم 

، )جبهة النضال الشعبي(، رزق نمورة )حزب الشعب(يعترض أحد على ذلك غير الزعنون، وليد عوض 
سطيني الذي ألقى مداخلة مطولة أكد فيها أن الفصل بين المجلسين هو هدف اسرائيلي يريد اخراج فل

  .الخارج من معادلة الصراع
على الفصل بين المجلسين، وكذلك موافقة محمد نصر ) فتح(المفاجىء في األمر هو موافقة عزام األحمد 

  .، وأبو عماد الرفاعي ممثل حركة الجهاد اإلسالمي"حماس"ممثل 
في المجلس " حماس" بأغلبية االحتفاظبأنه ينطلق من أنه يريد " حماس"تفسر المصادر موقف ممثل 

  .التشريعي، التي سيتراجع تأثيرها في حال وحدة المجلسين
 أن عدة وجهات نظر االجتماعويشرح بالل قاسم أمين سر جبهة التحرير الفلسطينية، الذي مثلها في 

وأن هنالك من رأى أن يكون الفصل بين المجلسين على قاعدة أن يكون . برزت حيال هذه المسألة
ب الوالية التشريعية والسياسية والتمثيلية بما في ذلك السياسة الخارجية، وأن تكون المجلس الوطني صاح

مهمة المجلس التشريعي منحصرة في إدارة الشؤون الحياتية للمواطنين في مناطق السلطة، كأن يراقب 
  .الخ.. أداء حكومة السلطة والبلديات

 التشريعي على المجلس الوطني، وهو ما  رافضاً تغول المجلساالجتماعوكشف قاسم عن أنه تحدث في 
وكان الفتاً اعتراض الجبهة الديمقراطية للفصل بين .قال إن السلطة تحاوله اآلن مع منظمة التحرير

   .االتجاه مداخلة الفتة في هذا االجتماعالمجلسين، حيث ألقى فهد سليمان، ممثلها في 
  .فلسطيني هو السلطة التشريعية العليا أقر كذلك اعتماد أن يكون المجلس الوطني الاالجتماع

وتختم المصادر أنه تم كذلك تمرير المادة التي تشترط إبراز أي الئحة انتخابية قائمة بألف توقيع لناخبين 
 أن أي فصيل باعتبار للفصائل من هذا الشرط، االنتخابيةمسجلين مؤيدين لها، مع استثناء اللوائح 

ؤكد المصادر أنه تم التوافق كذلك على إلغاء تمثيل المنظمات وت .فلسطيني يضم أكثر من ألف عضو
 مباشرة، بدالً االنتخابات الشعبية في عضوية المجلس الوطني، إذ أنه بإمكان الجميع خوض واالتحادات

  . الشعبية يعينون دون انتخابات، في المجلس الوطنيواالتحاداتمن اختيار ممثلين للمنظمات 
 

  ١٦/١/٢٠١٢المستقبل العربي، 
  
  
  
  



  

  

 
 

  

            ١٨ص                                     ٢٣٨٣:                العدد١٧/١/٢٠١٢الثالثاء  :التاريخ

  من شأنها تسميم أجواء المصالحة" خطيئة "المفاوضات: الطاهرماهر  .٢٤
مسلسل "ماهر الطاهر بشدة استمرار . انتقد مسؤول الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في الخارج د: دمشق

 قال بأن السلطة" خطيئة سياسية"بين السلطة الفلسطينية والجانب اإلسرائيلي، ووصفه بأنه " المفاوضات
  .الفلسطينية ترتكبها بحق القضية الفلسطينية، من شأنها دق أسافين إضافية في مسار المصالحة الوطنية

السلطة الفلسطينية إلى الخروج من مسار " قدس برس"ودعا الطاهر في تصريحات خاصة لـ
المسار نحن في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين دعونا منذ سنوات للخروج من هذا : "المفاوضات، وقال

السياسي الذي ثبت فشله، ونعتقد أن أي مفاوضات ال تخدم إال العدو الصهيوني، وبالتالي من شأن هذه 
  اللقاءات أن تسمم أجواء الوحدة الوطنية وتضرب الروح االيجابية التي تولدت في اتفاقيات القاهرة، 

  ١٦/١/٢٠١٢قدس برس، 
 
  قضايا الوضع النهائيلفلسطيني وثيقة تتعلق ب سلم الوفد ااإلسرائيلي فدالويؤكد أن نتنياهو  .٢٥

شن رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، هجوما عنيفا على صائب عريقـات رئـيس               :تل أبيب 
دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية، متهما إياه بوضع مزيد من الشروط والعقبـات أمـام                

 بخرق التعهد بالتزام الصمت إزاء ما يجـري داخـل غرفـة             استئناف المفاوضات المباشرة، كما اتهمه    
وأكد نتنياهو الذي كان يتحدث أمام لجنة العالقات الخارجية فـي           . المفاوضات بناء على الطلب األردني    

الكنيست، أن وفده المفاوض برئاسة المحامي يتسحاق مولخو، سلم الوفد الفلسطيني، وثيقة تتعلق بالحدود              
وقال إنه ال يريد إعطاء تفاصيل ألنه يلتزم بطلب الوسيط األردني بأال يتم             . القضاياواألمن وغيرهما من    

  .الكشف عن جوهر المحادثات الجارية في عمان
ورفض نتنياهو االتهامات الفلسطينية له القائلة بأنه يتهرب من عملية السالم وقال إنه على استعداد فـي                 

ثات، ولكن رئيس السلطة الفلسطينية محمـود عبـاس لـيس           أية لحظة للتوجه إلى رام اهللا إلجراء محاد       
وأضاف أنه وافق على إجراء المحادثات في عمان، وأنه تم االتفاق مسبقا على عـدم التحـدث                 . مستعدا

حول ما يحصل خالل المحادثات، إال أن عريقات ال يتوقف عن الكالم، في حـين أن إسـرائيل تلتـزم                    
اهو أن عريقات ال يزال يضع شروطا مسبقة، وأنـه يريـد تـرك              وأضاف نتني  .على حد قوله  . باالتفاق

 يوما من المحادثـات،     ٩٠الحالي، إال أن الرباعية الدولية حددت       ) كانون الثاني ( يناير   ٢٦المحادثات في   
) نيـسان (وبالنسبة إلسرائيل فإن العد يبدأ من اللقاء األول، وعليه فإن الموعد ينتهي في الثالث من أبريل                 

 بندا هي محط إجماع شامل في الحلبـة الـسياسية           ٢١وأوضح أن الوثيقة اإلسرائيلية تتألف من       . المقبل
اإلسرائيلية، ألنها تضع قضية األمن في المقدمة كشرط من شروط السالم، بل إنه شرط أهم من السالم،                 

 الحـالي   ٢٦وأضاف أنه يأمل أن يتم تجـاوز        . وأن جميع أعضاء لجنة الخارجية واألمن يوافقون عليها       
  .واالستمرار في المحادثات

 ١٧/١/٢٠١٢، الشرق األوسط، لندن
 
   اتهامات بالفسادلتجنبليبرمان يسعى  .٢٦

 يسعى وزير الخارجية اإلسرائيلي أفيغدور ليبرمان للقيام بمحاولته األخيرة لتفادي المثول أمـام              :األلمانية
من المقرر أن يحضر     حيث   .وغسيل األموال المحكمة على خلفية اتهامات بالفساد واالحتيال وخيانة الثقة         

محامو ليبرمان جلستي استماع في مكتب النائب العام بالقدس يهودا وينشتاين يومي الثالثاء واألربعـاء،               
وقال ليبرمان إنه بريء من      .سيحاولون خاللهما إقناع وينشتاين بعدم توجيه اتهامات رسمية ضد موكلهم         
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 في الماضي إنه في حال توجيه اتهامات إليه فإنـه سيـستقيل مـن        مان واضاف ليبر  .التهم المنسوبة إليه  
ولم يتضح بعد مـا      .ورغم ذلك، فإنه ربما ال يتخلى عن مقعده في الكنيست على الفور           . وزارة الخارجية 

 مقعدا في الكنيست،  وهو أكبر شريك في ائتالف نتنياهو، سيبقى            ١٥إذا كان حزب ليبرمان الذي يشغل       
  . وزير الخارجيةأم سيغادر دون

 ١٧/١/٢٠١٢، موقع الجزيرة نت، الدوحة
  
   ضد النظام اإليرانياألفعالإلى األقوال  من  يدعو لالنتقالليبرمان .٢٧

 دعا وزير الخارجية اإلسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، أمس، في وارسو، إلـى فـرض عقوبـات                :وارسو
، الطموحات النووية لهذا البلـد    » خنق«تستهدف البنك المركزي وصناعة النفط والغاز في إيران، بهدف          

وقال الوزير اإلسرائيلي، في مؤتمر صـحافي مـع نظيـره            .من دون أن يستبعد الخيار العسكري كليا      
أعتقد أن عقوبات قاسية يمكن في      ، ال أتحدث عن استعدادات عسكرية    «: البولندي رادوسالف سيكورسكي  

 .»لكننا نبقي كـل الخيـارات علـى الطاولـة         ، انيةالوقت الراهن أن تكون كافية لخنق الطموحات اإلير       
قيود وعقوبات ضد مصرفهم المركزي وعقوبات ضد صـناعتهم         «وأعرب ليبرمان عن أمله في فرض       

  .»النفطية والغازية، بما في ذلك التنقيب والمصافي، وكل ما له عالقة بإنتاجهم من النفط والغاز
ـ        ، بمـا   »في نشاط إرهابي عبر العالم    ) طهران(تورط  «وندد زير الخارجية اإلسرائيلي من جهة أخرى ب

تورطها «في ذلك أميركا الجنوبية والقرن األفريقي والشرق األوسط، إضافة إلى دعمها النظام السوري و             
. معتبرا أن ذلك يبرر أيضا العقوبات الدولية      ، »في اإلرهاب في إسرائيل عبر حزب اهللا والجهاد وحماس        

أعتقد أنه حان الوقت اآلن لالنتقال من المحادثات والشعارات إلى إجـراءات            ، لكل هذه األسباب  «: وقال
  .»قاسية فعال، وعقوبات ضد النظام اإليراني

 ١٧/١/٢٠١٢، الشرق األوسط، لندن
  
   لديهم رئيس حكومة كذاباًأن اإلسرائيليونليعلم : موفاز .٢٨

خارجية واألمـن االسـرائيلية     وصلت حدة الصراعات بين رئيس لجنة ال      :  آمال شحادة  -القدس المحتلة   
، وذلـك   »الكـذاب «شاؤول موفاز ورئيس الحكومة بنيامين نتانياهو، الى حد وصف رئيس الحكومة بـ             

لبحـث أهـم    ) البرلمـان اإلسـرائيلي   (بعدما تفجرت جلسة عقدتها لجنة الخارجية واالمن في الكنيست          
  .ينالملف النووي اإليراني، وعملية السالم مع الفلسطيني: قضيتين

، لكن  »الخطر النووي اإليراني على اسرائيل    «وكان نتانياهو حضر الى الجلسة لعرض تقرير عما سماه          
خالل حديثه علم موفاز ان مكتب رئيس الحكومة عقد مؤتمراً صحافياً أعلن فيه ان موفاز يـتهم رئـيس                   

واألمن في كل مـا     أركان الجيش بيني غانتس بأنه يعرض تقارير غير صحيحة في اجتماعات الخارجية             
وأثار هذا الموقف غضب موفاز، فـأعلن وقـف         . يتعلق بالموازنة العسكرية للحصول على المزيد منها      

ليعلم سكان إسـرائيل ان     «: اجتماع الخارجية واألمن، ثم دعا الصحافيين للرد على مكتب نتانياهو، معلناً          
ي القضايا المختلفة، وهو يكذب في كل ما        نتانياهو يكذب على دولة اسرائيل ف     . لديهم رئيس حكومة كذاباً   

يتعلق بالعملية السلمية، واليوم يكذب في قضايا حساسة جـداً وقـضايا تتعلـق بالموازنـة العـسكرية                  
  . »إلسرائيل

 ١٧/١/٢٠١٢، الحياة، لندن
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   بأنها قوة عظمى في النفط والغاز"إسرائيل" توصيفحذر من يداغان  .٢٩

يلي المحموم عن مصادر جديدة للطاقة، ُأعلن يـوم أمـس عـن             في إطار البحث اإلسرائ   : حلمي موسى 
وأشـارت األنبـاء     .اكتشاف حقل جديد للغاز على مقربة من ساحل عسقالن المجـاور لقطـاع لغـزة              

اإلسرائيلية إلى أن مخزون هذا الحقل ليس كبيرا ولكن الحاجة إليه ماسة حاليا للتعويض علـى الـنقص                  
ويبلغ مخزون هذا الحقـل     . إثر تعرض األنابيب للتفجيرات في سيناء     الكبير في إمدادات الغاز من مصر       

كما أن ضغط الغاز فيـه  » يام تاطيس«حوالى مليار متر مكعب ولكن قيمته تكمن في أنه قريب من حقل            
  .مرتفع جدا، ما يتيح ضخه بسرعة نحو منصة قائمة

لى إحدى شركات التنقيب عن النفط      وفي هذه األثناء حذر رئيس الموساد السابق مئير داغان الذي انضم إ           
إذ ال نملك االحتياطيات التي تملكها قطـر أو         . »قوة عظمى في النفط والغاز    «من وصف إسرائيل بأنها     

وقال  .»هناك كميات يجدر بدولة مثل دولتنا استغاللها      . روسيا، وليست لدينا كميات نفط كالتي في العراق       
، وقبـل   )يام تاطيس ( البحر المتوسط قبل بضع سنوات، في        واقعيا تم اكتشاف موارد غازية في     «داغان  

وهناك احتمال كبير بوجود موارد طاقة قبالة سواحل إسرائيل، لذلك يستحسن البحث فـي              . ذلك في غزة  
ولكن دولة إسرائيل ليست غنية بالمناجم، وإذا حررنا االقتصاد اإلسرائيلي من االستيراد مـن              . كل مكان 

  .الخارج فهذا عمل مبارك
 ١٧/١/٢٠١٢، السفير، بيروت

 
   نتيجة التمييز في العمل مليار شيكل سنويا٣١ًيخسر" العربيالمجتمع " :زحالقة .٣٠

قال النائب جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع البرلمانية، ان انعدام المساواة في فرص العمـل وصـعوبة                 
يؤدي الى خسارة المجتمع العربي     انخراط النساء العربيات في سوق العمل بسبب التمييز القومي بحقهن،           

وانتقد زحالقة اقوال شالوم سمحون، وزير الـصناعة والتجـارة           . مليارد شيكل  ٣٠مدخوال سنويا بقيمة    
والتشغيل، الذي ادعى ان حكومته تنفذ مشاريع كثيرة وتقوم بنشاط كبير لتوفير فرص العمل في الوسـط                 

، "ا النشاط العظيم؟ لمـاذا ال نحـس بهـذا النعـيم؟           كيف ال يسمع الناس بهذ    : "العربي، وتساءل زحالقة  
 من  ٢٠٢٠الوزير يدعي بأن لدى حكومته خطة لرفع نسبة تشغيل النساء العربيات حتى العام              : " وأضاف

سنوياً، وهذا لم يحصل، وال     % ٢إذا كان هذا الكالم جدياً، فهذا يعني ارتفاع أكثر من           %. ٤٢إلى  % ٢٢
الحقيقة أنه كلمـا    .  خطة معروفة تدل على أنه يمكن أن يحصل فعالً         يحصل وال توجد اي عالمة او أي      

ودعا زحالقة الى التعامل مع موضوع التشغيل بجدية مؤكـداً أن تـوفير              ."كثر الكالم قلت فرص العمل    
  .فرص العمل هو الطريق لتقليص معدالت الفقر والجريمة والمخدرات والعنف

 ١٧/١/٢٠١٢، ٤٨ موقع عرب
 
   مشاركة نواب حماس في مؤتمر اتحاد البرلمانات الدولي في جنيفمنع في  تفشل"إسرائيل" .٣١

قالت اإلذاعة اإلسرائيلية إن إسرائيل فشلت في إقناع اتحاد البرلمانات الدولي بعدم            : صالح النعامي : غزة
الموافقة على مشاركة أعضاء في المجلس التشريعي الفلسطيني ينتمون لحركة حماس في االجتماع الذي              

وأشارت اإلذاعة إلى أن رئيس الكنيست، روبي ريفلـين، تـدخل            .قده االتحاد في جنيف في سويسرا     يع
شخصيا لدى المؤتمر لمنع مشاركة نواب حماس، إال أن طلبه قوبل بالرفض، مما جعله يـدرس حاليـا                  

 البرلمانات  وأشارت اإلذاعة إلى أن رئيس اتحاد     . إمكانية انسحاب الكنيست من االتحاد الدولي للبرلمانات      
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الدولي أندرس جونسون سيلتقي وفد حماس، الذي يرأسه مشير المصري، أصـغر أعـضاء المجلـس                
  .التشريعي سنا

قبـل  «: وعلق وزير الخارجية اإلسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، على مشاركة وفد حماس في المؤتمر، قائال           
التحاد األوروبي الذي أدرجهـا     أي شيء يجب أن ندرك أن حماس حركة إرهابية، وذلك وفقا لتصنيف ا            

، وهذا اللقاء مثال آخـر علـى        )الرباعية(على قائمة المنظمات اإلرهابية، ويجب أن تقبل حماس شروط          
وحول توجه رئيس الكنيست نحـو دراسـة        . »النفاق الذي رأيناه وما زلنا نراه في واقع المجتمع الدولي         

لينا أن ندرك أنه في جميع المنظمات الدولية هنـاك          يجب ع «: االنسحاب من االتحاد الدولي، قال ليبرمان     
 دولة إسالمية، باإلضافة إلى عدد مشابه من دول عدم االنحياز، ولألسف في جميع المنظمات الدولية                ٥٧

هناك غالبية للمنافقين والمعادين إلسرائيل وتجب مواجهة ذلك، وما كنت ألنسحب من أي منظمة تتخـذ                
 .»لألسف هناك أكثر من منظمة دولية تتخذ قرارات معادية إلسرائيلو.. قرارات معادية إلسرائيل

 ١٧/١/٢٠١٢، الشرق األوسط، لندن
  
   مكافآت للجنود الذين تخطوا ثالث سنوات في الخدمةيضاعف االحتالل ":يديعوت" .٣٢

أقر الكنيست اإلسرائيلي مساء االثنين بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون يقترح            : القدس المحتلة 
" يـديعوت أحرونـوت   "وقالت صحيفة    .مضاعفة المنح المخصصة للقوات القتالية في الجيش اإلسرائيلي       

  ".إسرائيل بيتونا"العبرية إن مشروع القانون جاء باقتراحٍ من حزب 
، فإن المكافآت الممنوحة ألفراد الجيش ستخصص للجنود الـذين تخطـوا ثـالث              وفقًا لمشروع القانون  

 دوالر عمـا كـانوا      ٢٥٠٠ دوالر بدالً    ٥٢٠٠سنوات في الخدمة حيث سينالون مكافآت مضاعفة بنحو         
  . ٢٠١٦يتقاضونه سابقًا، وذلك بحلول العام 

 ١٦/١/٢٠١٢، )صفا(وكالة الصحافة الفلسطينية 
 
   حملة إعالمية ضد عباسعدت "إسرائيل: ""هآرتس" .٣٣

اإلسرائيلية على االنترنـت أمـس االثنـين، إن طاقمـا إعالميـا             " هآرتس" قال موقع صحيفة     :الناصرة
استراتيجيا في مكتب رئيس الوزراء يضم مندوبين من وزارتي الحرب والخارجية، يعدون حملة إعالمية              

بق لهذا الطاقم أن أعد هجومـا علـى         موجهة للعالم، ضد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وكان قد س         
  .عباس للقائه باالسرى المحررين في تركيا

 ١٧/١/٢٠١٢الغد، عّمان، 
  
   وشيك داخل السجون اإلسرائيلية انفجار: رأفت حمدونة .٣٤

، من مغبة ١٦/١ حذر مدير مركز األسرى للدراسات واألسير السابق رأفت حمدونة، يوم اإلثنين: غزة
ن اإلسرائيلية مطلع الشهر القادم، نتيجة الممارسات التعسفية التي ترتكبها حدوث انفجار داخل السجو

إدارة مصلحة السجون اإلسرائيلية في الفترة األخيرة "وقال حمدونة إن  .مصلحة السجون بحق األسرى
صعدت من إجراءاتها بحق األسرى في أكثر من اتجاه فبعد تحرير شاليط كان من المتأمل بأن يكون 

ئناف لبرنامج الزيارة ولكن لألسف لم يكن هناك إي بادرة إيجابية في هذا االتجاه، وبقي هناك است
  ".األسرى وخاصة أسرى قطاع غزة محرومين  من زيارات األهالي
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وبين حمدونة أن الظروف الحياتية لألسرى صعبة وال سيما في ظل استمرار سياسة التفتيشات العارية 
سرى، إلى جانب نقل أسرى سجن النقب تمهيداً الغالقه، ووجود سجانين واالقتحامات اليومية لغرف األ

  .في سجون األسيرات، مؤكداً على أن الطعام الذي يقدم لهم سيء كماً ونوعاً
اإلسرائيلي بتصعيد احتجاجاتهم في شهر شباط المقبل، من " ريمون"وهدد األسرى الفلسطينيين في سجن 
م ثالثاء، وإغالق السجن كل يوم سبت، إضافة إلى بلورة خطوات خالل تنفيذ إضراب عن الطعام كل يو

  .أخرى من أجل وضع حد إلدارة السجون والهجمة المستمرة بحقهم
هذا وأكد أسرى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن األمور داخل السجون وصلت إلى حالة االنفجار 

تجاه الهجمة البربرية الواسعة "مل مسئولياتهم والتصعيد الشامل، داعين القيادة والفصائل الفلسطينية لتح
  ".التي يتعرض لها المعتقلون في سجون االحتالل

كما دعا نبيل عطا اهللا مسؤول لجنة األسرى في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، إلى مساندة األسرى 
  .رى دولياًودعا إلى تدويل قضية األس، في خطواتهم االحتجاجية والنضالية في وجه االحتالل

  ١٦/١/٢٠١٢، وكالة قدس نت
  
  سرائيليين جملة انتهاكات ضد قاصرين فلسطينيين على يد المحققين اإليكشف "األورومتوسطي" .٣٥

 كشف مرصد حقوقي أوروبي، عن جملة من وقائع االنتهاك الذي تمارسه السلطات االسرائيلية :رام اهللا
ترافاتهم تحت الضغط، في مراكز الشرطة بحق قاصرين فلسطينيين، يجري اعتقالهم وانتزاع اع

، على مقطع فيديو مسرب )EuroMid(فقد عقّب المرصد األورومتوسطي لحقوق اإلنسان  .االسرائيلية
يظهر محققين إسرائيليين ينتزعون اعترافات قاصر فلسطيني بالضغط النفسي والجسدي، بقوله إن 

رين الفلسطينيين، جرى التحقيق معهم بأساليب المرصد عمل على جمع وتوثيق شهادات عدد من القاص«
  .»قاسية وغير إنسانية عقب اعتقالهم في مناطق الضفة والقدس

وفي السياق ذاته؛ وثق المرصد األورومتوسطي، شهادات تعذيب مورست ضد قاصرين فلسطينيين أثناء 
تدعاء المحامين، وهي التحقيق معهم، كالضغط النفسي، والتوبيخ، والحرمان من النوم، والتلكؤ في اس

من ) ١٩/١(، التي أوصت المادة »الضرر وإساءة المعاملة والعنف«اإلجراءات التي تعد شكلًا من أشكال 
  .اتفاقية حقوق الطفل على منعها وتجريم مرتكبيها

وتشمل االنتهاكات التي يتعرض لها القاصرون في مراكز التحقيق االسرائيلية، حرمانهم حقهم في 
تعليم، وحقهم في الحصول على المساعدة القانونية العاجلة، حيث تعمد السلطات اإلسرائيلية في مواصلة ال

  .كل الحاالت على بدء التحقيق فور اعتقال الطفل، دون انتظار حضور المحامي
وشدد المرصد على أن االنتهاكات التي وثقها تمثل نموذجا على انتهاكات أخرى جسيمة تمارسها 

 منهم خالل ٣٨٣رائيلية ضد القاصرين الفلسطينيين، الذين تُشير تقارير حقوقية إلى اعتقال السلطات االس
وأكّد المرصد األورومتوسطي على أنّه بصدد عرض ممارسات التحقيق غير القانونية  . فقط٢٠١١عام 

 طفالً ٨٣٤سجن ضد القاصرين الفلسطينيين أمام المحافل الدولية، منوها إلى إقرار المحاكم اإلسرائيلية ب
، األمر الذي ٢٠١٠-٢٠٠٥ تم عرضهم على المحاكم اإلسرائيلية ما بين عامي ٨٣٥فلسطينيا من أصل 

يعكس حالة التهديد التي تمارس بحق األطفال من أجل انتزاع االعترافات وتثبيتها ضدهم، بحيث يصبح 
  .من الصعب إلغاؤها أو انكارها أمام المحاكم اإلسرائيلية

  ١٧/١/٢٠١٢، لجديدة، رام اهللالحياة ا
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   شاباً في النقب والضفة١٤ مبنى ويعتقل ١٦االحتالل يهدم  .٣٦

 هدمت قوات االحتالل اإلسرائيلي في الضفة الغربية : وكاالت،الرحيم حسين  عبد،عالء المشهراوي
هر أمس أسطح منزل من طابقين في قرية شعفاط شمال القدس الشرقية، وحظيرة أغمام في بلدة صور با

واقتحمت قوات االحتالل  .جنوب المكدينة ذاتها بدعوى بنائهما دون ترخيص من السلطات اإلسرائيلية
 كما اعتدت بالضرب المبرح على األسير المحرر باً شا١١ بلدة عزون شرق قلقيلية، حيث اعتقلت

ن محمد خالد واعتقلت قوات إسرائيلية الشاب جمال مهدي في جنين والشابي .مؤخراً محمد رشيد رضوان
  .محمود معروف ووسيم محمد رمضان في مخيم العين لالجئين الفلسطينيين غرب نابلس،

 مبنى وجرفت مساحات واسعة ١٥وقالت اإلذاعة اإلسرائيلية إن قوات من الشرطة اإلسرائيلية هدمت 
ألراضي من الحقول المزروعة بالحبوب، في مدينة رهط في النقب شمالي بفلسطين المحتلة بحجة أن ا

  .المقامة عليها ملك لدولة االحتالل
  ١٧/١/٢٠١٢، ظبيأبو االتحاد، 

  
   على ناشط فلسطينيعاما١٣٢ًسرائيلية تصدر حكما بالسجن لمدة اإل العسكرية محكمةال .٣٧

 ٧ مرات بصورة متتالية إضافة إلى ٥قضت المحكمة العسكرية اإلسرائيلية بالسجن المؤبد : .)أ.ب.د(
 على أمجد عواد من سكان قرية عورتا جنوب شرق نابلس بتهمة تنفيذ عملية سنوات أخرى في السجن

  . مارس الماضي/مستوطنة ايتمار والتي قتل فيها خمسة مستوطنين في شهر آذار
  ١٧/١/٢٠١٢، القدس العربي، لندن

  
  فصل جديد من النكبة:  سوريافيفلسطينّيو العراق  .٣٨

ول لعنة القدر التي كانت وال تزال تطارد الشعب لعلّه فصل جديد من فص:  أنس زرزر- أمل شاهين
أبطال الفصل الجديد هذه المرة هم فلسطينيو . الفلسطيني أينما حاول االستقرار وبناء حياته من جديد

العراق الذين هربوا في لجوئهم الجديد، من جحيم العراق إلى األراضي السورية، ليقبلوا بظروف معيشية 
 بعدما فضلوا الفقر مع األمان، على العيش الكريم المرافق للخوف والقتل تحت خط الفقر بمراحل عدة،

  .على الهوية، أو التهديد المستمر بالموت
أفراد الفئة : جزء من الفلسطينيين في العراق نزحوا إلى األراضي السورية، وهم ينقسمون إلى فئتين

 -قبلوا في مخيمي على الحدود السورية األولى دخلوا سوريا كالجئين فلسطينيين، وبناء على ذلك استُ
، وفئة ثانية دخلت سوريا بجوازات سفر عراقية مزورة، إال أن »الوليد«و» التنف«العراقية، هما 

السلطات األمنية السورية غضت الطرف عن هذا التجاوز، مع أن كلتا الفئتين تعيش اآلن الظروف 
  .المأساوية نفسها

يي العراق الذين لجأوا إلى سوريا، ليعيش هناك بصفة الجئ، فهو وغيره، ال أبو موسى من أوائل فلسطين
، بعدما رفض "األونروا"يعترف بهم كالجئين عراقيين أو الجئين فلسطينيين، لكونهم غير مسجلين في 

عن ذلك، يقول . الرئيس العراقي السابق صدام حسين، تسميتهم الجئين، على اعتبار أنهم ضيوف وأخوة
طلبنا من منظمة التحرير الفلسطينية ما يثبت حقنا ومرجعيتنا؛ ألن الحكومة السورية غير «: سىأبو مو

وأكد أنه التقى العديد من . »معنية سياسياً أو تنظيمياً بنا؛ فالمسؤول عنا مباشرة هو منظمة التحرير
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يني هجروا  فلسط٣٠٠٠المسؤولين الفلسطينيين وقادة التنظيمات المختلفة وشرح لهم ظروف نحو 
. »ال أحد من المسؤولين استجاب لمطالبنا«لكن الرجل يجزم بأنه . العراق، ويعيشون المعاناة نفسها

، تضاعفت بعد تصاعد حدة األحداث واألزمة »فلسطينيي العراق«معاناة ما أصبح يسمى في المخيمات 
اء حاجاتهم، مغامرة قد ال تُحمد السياسية في سوريا، عندما تحول مجرد نزولهم من منازلهم للتجول وقض

عقباها، خشية أن يوقفهم حاجز أمني، عندها يخضع الفلسطيني لمزاجية رجل األمن السوري، وفي 
. أحيان كثيرة يتعرضون للتوقيف ريثما تفهم حالتهم وتجاوزهم لقانون اإلقامة على األراضي السوري

مجتمع فلسطينيي العراق، فالوضع المعيشي يمثل غياب األمن واألمان ليست المشكلة الوحيدة التي تؤرق 
الغالبية العظمى منهم تعيش على المساعدات التي تقدمها . معضلة إضافية من الصعب تجاوزها

وبذلك، فإن . المفوضية السامية لشؤون الالجئين، وهذه المساعدات مؤقتة ومرهونة بالظروف السياسية
ويعلق أبو موسى، الناشط في . اعدات يعيشون تحت خط الفقرمعظم الفلسطينيين المستفيدين من هذه المس

 في المئة من فلسطينيي العراق الذين يبلغ عددهم ٧٠«، بأن »اللجنة المتطوعة للفلسطينيين العراقيين«
  .»ثالثة آالف، يعيشون حالة بائسة، فيما كنا نعيش في العراق حياة كريمة

طينيي العراق الالجئين في سوريا، وليس أقل صعوبة من أما بالنسبة إلى العمل، فهو تحد آخر لفلس
تحصيل العلم، فمن يحالفه الحظ منهم بإيجاد عمل، فإنه يعمل بنصف أجرة العامل العادي لعدم امتالكه 

  .أوراقاً رسمية
ويبدو أن الفلسطيني ال يحتاج إلى جواز السفر وأوراق رسمية للعبور والسفر في الحياة، بل أيضاً 

ويروي أبو موسى إحدى القصص المأساوية الكثيرة التي يعيشها فلسطينيو . لى العالم اآلخرللمرور إ
عند وفاة أحد أصدقائنا من فلسطينيي العراق، لم نستطع إصدار شهادة وفاة «العراق في سوريا، فـ

نوني، وذلك رسمية له، ال من المستشفى وال من المختار، لذلك أدخلناه إلى المقبرة، ودفنّاه بنحو غير قا
عند الصباح الباكر جداً حتى ال يرانا أحد، ومن دون جنازة أو تكبير أو مراسم دفن الئقة لكي ال نثير 

  .»الشبهات حولنا
  ١٧/١/٢٠١٢، ، بيروتاألخبار

  
  اإلمارات تحتجز فلسطينياً من دون توضيح األسباب دولة فياألجهزة األمنية  .٣٩

د دغلس، وهو من محافظة نابلس في الضفة الغربية المحتلة، تعيش عائلة المهندس الفلسطيني جعفر احم
حالة من القلق بدأت فصولها منذ نحو ثالثة أسابيع، بعد احتجازه في دولة اإلمارات من دون أي سند 

، أشارت عائلة دغلس، إلى أن األجهزة األمنية في »فيسبوك«وفي نداء مناشدة وجهته عبر موقع  .قانوني
  .، وما زالت تعتقله، من دون أن تبدي أسباباً لذلك٢٩/١٢/٢٠١١نها في اإلمارات استدعت اب

  ١٧/١/٢٠١٢السفير، بيروت، 
  
  يحذر من استمرار امتناع االحتالل عن معالجة األسرى" نادي األسير" .٤٠

أدانت مؤسسة حقوقية فلسطينية، استمرار إدارة السجون اإلسرائيلية في االمتناع عن تقديم : رام اهللا
  .الزم لألسرى المرضى، بما يتالءم مع حالتهم الصحية، ما يؤدي إلى تهديد حياة العشرات منهمالعالج ال
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تم "، أنّه )١٦/١(نسخة عنه االثنين " قدس برس"في بيان مكتوب تلقت " نادي األسير الفلسطيني"وقال 
الرعاية رصد عدد من الحاالت المرضية بين األسرى في السجون، ال تتلقى أدنى مقومات العالج و

  ".الصحية المطلوبة، ويكتفى االحتالل بإعطائها مسكنات األلم
  ١٦/١/٢٠١٢قدس برس، 

  
   بعرض اإلفراج عنه مقابل اإلبعاداًي إدارمعتقالًاالحتالل يبتز  .٤١

" شاباك"كشفت مؤسسة حقوقية فلسطينية، النقاب عن قيام جهاز المخابرات الداخلية اإلسرائيلي : نابلس
ى الفلسطينيين في سجون االحتالل، بمقايضة اإلفراج عنه مقابل االبعاد خارج الضفة بابتزار أحد األسر

نسخة " قدس برس"لحقوق اإلنسان، في بيان مكتوب تلقت " التضامن الدولي"وأفادت مؤسسة  .الغربية
المخابرات اإلسرائيلية عرضت على األسير رامي عصام سليمان من "،  أن)١٦/١(عنه اليوم االثنين 

  ".ة مردا قضاء سلفيت، اإلفراج عنه ولكن بشرط موافقته على اإلبعاد إلى خارج الضفة الغربيةقري
أن االحتالل بات يعمد مؤخرا إلى تحويل "، المحامي أحمد البيتاوي "التضامن الدولي"وذكر الباحث في 

ذلك ي ا إلى أنغير "عتبر عدد من األسرى المنتهية محكومياتهم إلى االعتقال اإلداري، منوه إجراء
  ".قانوني، يهدف لضرب الروح المعنوية لألسرى، وإبقائهم في حالة ترقب طوال فترة االعتقال

  ١٦/١/٢٠١٢قدس برس، 
  
  للمسجد األقصى والبلدة القديمة" الحدائق التلمودية"من تطويق   تحذر"المسيحيةالهيئة اإلسالمية " .٤٢

 المسيحية لنصرة القدس والمقدسات اإلثنين الدول -ة ناشدت الهيئة اإلسالمي:  وليد عوض-رام اهللا 
اإلسالمية والعربية والدولية كافة بضرورة وسرعة التدخل لوقف الهجمة اإلسرائيلية الشرسة التي 

بين بابي العامود ' حدائق تلمودية'تنتهجها قوات االحتالل بالقدس، والتي كان آخرها العمل على إنشاء 
ت تهويد المدينة وتغيير معالمها التاريخية والحضارية، مؤكدةً على أن هذا والساهرة، في إطار مخططا

المشروع هو من أخطر المشاريع التهويدية في المدينة المقدسة حيث يمتد من منطقة العيسوية شماالً، 
ومنطقة رأس العامود وجبل الطور شرقاً، ومنطقة سلوان وجبل المكبر جنوباً، وبرك السلطان سليمان 

  .يال غرباً لتطويق البلدة القديمة والمسجد األقصى بمعالم يهودية بحتةومام
كما وأشارت الهيئة إلى أن االحتالل يتعمد طمس أجزاء من المعالم اإلسالمية والعربية خالل مشاريعه 
التهويدية، إذ يعمل على إخفاء أجزاء من سور القدس التاريخي، وذلك ضمن مخطط شامل لتطويق 

صى بسلسلة من الحدائق التوراتية التهويدية، لصبغ مدينة القدس بطابع يهودي كامل ال يمد المسجد األق
  .بصلة للقدس التاريخية مهد الديانات السماوية وحكرها على اليهود فقط

  ١٧/١/٢٠١٢القدس العربي، لندن، 
  
   صرافا آليا٣٢ واألردنية إلدارة األنظمة يوقعان اتفاقية لتركيب "الفلسطيني البنك اإلسالمي" .٤٣

وقع البنك االسالمي الفلسطيني واألردنية إلدارة األنظمة واألعمال والوكاالت على اتفاقية تعاون : عمان
   ليتم توزيعها في الضفة الغربية وقطاع Diebold جهاز صراف آلي ٣٢ستقوم الشركة بموجبها بتزويد 
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فى جميع المناطق والمدن الفلسطينية والتي غزة، وتأتي هذه االتفاقية في ضوء إستراتيجية البنك للتوسع 
  .ستضمن مساندة عمالء البنك في إجراء معامالتهم البنكية براحة وفاعلية

  ١٧/١/٢٠١٢، الدستور، عّمان
  
  "SMSفيس بوك " تطلق خدمة مميزة لمشتركيها موبايلالوطنية شركة  .٤٤

 المتنقلة األحدث في فلسطين امس  أطلقت شركة الوطنية موبايل مشغل االتصاالت: ايسر جبيل–رام اهللا 
ألول مرة في فلسطين، حيث تمكن هذه الخدمة المشتركين من " SMSفيس بوك "خدمة الرسائل القصيرة 

التواصل اجتماعياً مع أصدقائهم على صفحة الفيس بوك من خالل الرسائل القصيرة ودون الحاجة 
، والرد على رسائل الفيس "status"خصية لتصفح الموقع االلكتروني للفيس بوك ،وتحديث الحالة الش

من خالل رسائل قصيرة " wall posts"بوك،والرد على تعليقات األصدقاء، والصور ومنشورات الحائط 
  .يرسلونها من هواتفهم الخليوية، كما يمكنهم استقبال الرسائل الخاصة

  ١٧/١/٢٠١٢، القدس، القدس
  
   إسماعيل هنيةلـ" صرة القضية الفلسطينية في خدمة اإلسالم ونالقرضاويجهود الدكتور " .٤٥

نجح التحرك االستعماري الغربي في إقصاء اإلسالم عن خوض الصراع ضد الهجمة : أحمد حسن علي
الصهيونية، والذي تجسد على أرض فلسطين، ولظروف داخلية وخارجية تمكن في نهاية المطاف من 

نهاية عبر مخاض عسير إعادة االعتبار لإلسالم إقامة دولته الشيطانية، إال أن األمة استطاعت في ال
  ).كإطار لصراعنا الحضاري ضد الصهيونية العالمية(

ليعطي صورة دقيقة نرسم على أساسها مواقف اإلمام :  وفي هذا السياق الملتهب، يأتي هذا الكتاب
  ).القضية الفلسطينية(القرضاوي في نصرة اإلسالم، وفي القلب منها جهاده من أجل 

جهود الدكتور القرضاوي في خدمة القرآن الكريم والسنة النبوية، : ك عبر خمسة محاورة هيوذل
. ونصرة القضية الفلسطينية، والشاعر األديب، وفقيه الوسطية ومكافحة الغلو، وثقافة التيسير والتجديد

  .وكل محور يشتمل على عدة مباحث مكملة
مؤتمر وزارة األوقاف (الم ونصرة القضية الفلسطينية جهود الدكتور القرضاوي في خدمة اإلس: الكتاب-

  ) فلسطين– غزة –والشؤون الدينية 
  )وآخرون(إسماعيل هنية : المؤلف

  ٦٥٦: عدد الصفحات-
   الجيزة، –مركز اإلعالم العربي : الناشر

  ٢٠١١: الطبعة األولى-
  ١٧/١/٢٠١٢، موقع الجزيرة نت، الدوحة

  
  لعزمي بشارة" الثورة والقابلية للثورة"صدر كتاب ي "ة السياسيللدراسات المركز العربي" .٤٦

، كتيبا للمفكر العربي الدكتور عزمي بشارة بعنوان "المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات"أصدر 
  ". في الثورة والقابلية للثورة"
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ة نقدية وأوضح المركز أن هذه الدراسة تنتمي إلى ميدان الفكر السياسي الذي يهدف إلى صوغ نظري
  . تتصدى لتعريف مصطلح الثّورة تعريفًا علميا معاصرا، وتأصيله في الفكر العربي

ويقدم الكاتب في هذا الكتاب بحثًا معمقًا في القضايا التي شغلت جانبا مهما من الفكر العربي، قديمه 
هذه المفاهيم في العصر وحديثه، مثل الخروج والتغلب ومصدر الشرعية، وأثارت نقاشًا في تمثّالت 

  .الحديث
  ١٦/١/٢٠١٢، موقع فلسطين أون الين

  
  ونروا تنفي وجود أي توجه لدى الوزارة للقيام بدور األ"االجتماعيةالتنمية : "األردن .٤٧

أكدت وزيرة التنمية االجتماعية نسرين بركات أن الوزارة لم تقم بتغيير دورهـا             : نس صويلح أ -عمان  
ـ    .لسطينيين الالجئين الف  في مخيمات  الـى أن الـوزارة تقـوم بـدعم         » الدستور»وأشارت في تصريح ل

 تؤديـه   يبالدور الـذ  جمعيات األيتام بناء على توجيهات الملك، نافية وجود أي توجه لدى الوزارة للقيام              
  .وكالة االونروا في المخيمات أو أي جهة أخرى تقوم بتوفير الدعم وتقديم الخدمات لهم

 رفضهم في جلسة لمجلس النواب أمس األول من دخول وزارة التنمية االجتماعية             وكان نواب عبروا عن   
في العمل بدالً من وكالة الغوث داخل المخيمات، مطالبين الوكالة االستمرار بتأدية دورها إزاء الالجئين               

  .الفلسطينيين
١٧/١/٢٠١٢، الدستور، عّمان  

  
  ق األردنيةيلية تغرق األسوا والريحان اإلسرائوالزعترالتفاح والمنجا والكاكا  .٤٨

تغرق المنتجات اإلسرائيلية من التفاح والمنجا والكاكا والزعتـر والريحـان وبكميـات             : عصام مبيضين 
وفي الوقت الذي تنفى فيه مصادر في وزارة الزراعة أن تكون المنتجات تأتي              .متفاوتة األسواق المحلية  
تجات التي تنتشر بالسوق المحليـة مـستوردة مـن          ، تبين أن بعض المن    "إسرائيل"من السلطة وليس من     

السلطة الفلسطينية، وأوضحت المصادر أن الوزارة سمحت باستيراد خضار من السلطة الفلسطينية وليس             
يز، وأكدت المصادر أنه يمنع االستيراد في حالة وجـود إنتـاج            ي، داعيا إلى ضرورة التم    "إسرائيل"من  

، فـي   "أولوياتنا تسويق منتجات المزارع األردني    "أن  : دها، مضيفة محلي كاف من السلع التي يتم استيرا      
  ".اسرائيل"الوقت الذي تشير الوثائق الى أن االستيراد يأتي من 

١٧/١/٢٠١٢، السبيل، عّمان  
  
   في لبنان حول اعتماد الوثائق الفلسطينيةتعميمل  توضيحاًصدرميقاتي ي .٤٩

 ٢٥/١١/٢٠١١ تاريخ   ٢٩/٢٠١١اً للتعميم رقم    توضيح أصدر رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي أمس      
 الشخصية للفلسطينيين، جـاء     باألحوالالمتعلق باعتماد الوثائق الصادرة عن السلطة الفلسطينية المتعلقة         

 طُلـب   ٢٥/١١/٢٠١١ تاريخ   ٢٩/٢٠١١بموجب التعميم الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء رقم         " :فيه
مة والبلديات اعتماد الوثائق الصادرة عن الـسلطة الفلـسطينية          إلى كل اإلدارات العامة والمؤسسات العا     

وحيث ان المقصود لم يكـن اعتمادهـا        . لجهة قيد الوالدات والوفيات وتسجيل واقعات الزواج والطالق       
حصرا دون غيرها، لذلك، اقتضت الضرورة توضيح التعميم المذكور لجهة اعتماد الوثائق الصادرة عن              

ة قيد الوالدات والوفيات وتسجيل واقعات الزواج والطالق، مع اسـتمرار األخـذ             السلطة الفلسطينية لجه  
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بمضمون وثائق االحوال الشخصية الصادرة عن مديرية شؤون الالجئين في وزارة الداخلية والبلـديات،              
  ".وأي وثائق اخرى كانت معتمدة سابقا

١٧/١/٢٠١٢، المستقبل، بيروت  
  
  اع العربي اإلسرائيلي أساس االستقرارصرة الفلسطينية وحل ال الدولإقامةدعم  :السعودية والصين .٥٠

 والصين على أن االستقرار في المنطقة يقوم على الحل العادل الشامل سعودية أكدت ال: واس- الرياض
 في ،وأكد الجانبان . اإلسرائيلي المبني على قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة-اع العربي صرلل

 رئيس مجلس الدولة بالصين وون سعوديةي صدر في ختام الزيارة التي قام بها إلى الالبيان المشترك الذ
دعمهما إلقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة، مؤكدين ، ١٦/١/٢٠١٢-١٤جياباو، خالل الفترة 

على أهمية منع  شدد الجانبان و.)٢٠٠٧ الرياض - ٢٠٠٢بيروت (على أهمية مبادرة السالم العربية 
نتشار أسلحة الدمار الشامل بكافة أنواعها، وأبدى الطرفان تأييدهما لجعل منطقة الشرق األوسط منطقة ا

  . خالية من أسلحة الدمار الشامل بما في ذلك األسلحة النووية
  ١٧/١/٢٠١٢عكاظ، جدة، 

  
  السعودية تدين مواصلة السلطات اإلسرائيلية ممارساتها العنصرية في فلسطين .٥١

 مجلس الوزراء السعودي خالل الجلسة األسبوعية أمس، مواصلة السلطات اإلسرائيلية أدان: الرياض
ممارساتها العنصرية ضد أبناء الشعب الفلسطيني، ومن ذلك ما يقوم به المستوطنون اإلسرائيليون في 
ة الضفة الغربية من اعتداءات على المساجد، ومواصلة اإلجراءات االستيطانية في األراضي الفلسطيني

  .والجوالن السوري المحتل، في تحد إلرادة المجتمع الدولي الرافض لالستيطان
  ١٧/١/٢٠١٢الشرق األوسط، لندن، 

  
  لجنة مبادرة السالم العربية تبحث الرد علي الرباعية .٥٢

يناير / كانون الثاني ٢٩ في تعقد لجنة مبادرة السالم العربية اجتماعاً:  العزب الطيب الطاهر-القاهرة 
 العامة للجامعة العربية استجابة لطلب فلسطين للتشاور األمانة وزراء الخارجية بمقر ى مستوىي علالحال

 العام األمين نائب ،وصرح السفير أحمد بن حلي .حول آخر المستجدات فيما يتعلق بآفاق عملية السالم
رير الفلسطينية  بحث الخطوات التي تعتزم منظمة التحىعل  بأن االجتماع سيركز،للجامعة العربية

 التي جرت بين الجانبين األخيرةاتخاذها في ضوء نتائج بعد اجتماع الرباعية الدولية وتقويم اللقاءات 
  . عماناألردنية في العاصمة واإلسرائيليالفلسطيني 

  ١٧/١/٢٠١٢األهرام، القاهرة، 
  
   بحرق منزلهامريكسلطان يتهم الصهاينة وأو "...إسرائيل" لمعاداته سلطانمحاكمة صالح : مصر .٥٣

 األستاذ بكلية دار العلوم ورئيس ، صالح سلطان. د المصريةأحالت النيابة العامة :أسامة عبد السالم
 إلى محكمة ،المعهد األمريكي للدراسات الدينية والثقافية وعضو المجلس األعلى لإلفتاء والبحوث

ة لقتل الصهاينة المعتدين على أبناء مصر ؛ بتهمة الدعو١٧/١يوم الثالثاء األزبكية للمثول أمامها عصر 
وكان الضابط أحمد األعصر قدم مذكرة شكوى إلى نيابة األزبكية تتهم سلطان بالتهم  .على الحدود
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، إلى جانب اتهامه بإهانة المجلس العسكري ومجلس الوزراء وتخاذلهما في حق الضباط اًالمذكورة سلف
  .ةوالجنود المصريين الذين قتلهم الصهاين

 ١٦/١ اإلثنين سلطان اتهم الصهاينة والحكومة األمريكية بالوقوف أمام حادث حرق منزله فجر يوموكان 
بتوقيت أمريكا بمنطقة هليارد بمدينة كولمبوس بأوهايو خالل وجود نجله محمد داخل المنزل، إال أن اهللا 

الصهاينة على حرق منزله والتعدي  من القنوات األمريكية بتحريض كما اتهم عدداً .تعالى كتب النجاة له
 .عليه عن طريق بثِّ لقطات فيديو لموقع منزله بمنطقة هليارد دون أي داع، وعرض صور له مع د

العالمة يوسف القرضاوي رئيس االتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وخالد مشعل رئيس المكتب السياسي 
 .ثة األخطر في العالم على الكيان الصهيونيلحركة حماس في مؤتمر بقطر، مشيرين لهم بأنهم الثال

أن منزله وسيارات أفراد أسرته لم تنقطع عنهم االعتداءات طوال اآلونة ) إخوان أون الين(وأوضح لـ
األخيرة؛ حيث قام أفراد صهاينة يقطنون بالمنطقة بتحطيم زجاج السيارات ألكثر من مرة، وكتابة 

وأكد  . وجراجه، واليوم يقومون بهذا العمل الهمجي كعادتهمعبارات عنصرية رديئة على واجهة المنزل
أنه يعاهد اهللا تعالى أن يستمر هو وأفراد أسرته في طريق تحرير القدس واألقصى وفلسطين، ومناصرة 

  .األسرى ليس إلى آخر حجر في بيوتنا بل إلى آخر قطرة دم في عروقنا
  ١٦/١/٢٠١٢موقع إخوان أون الين، 

  
  بيع العربي سيعيد قضية فلسطين إلى الصدارةالر: سوار الذهب .٥٤

 أشاد الرئيس السوداني األسبق المشير سوار الذهب بنتائج الثورات الشعبية في العديد من :الخرطوم
ستكون إيجابية على أحالم التحرر "، قال بأن انعكاساته "انجاز عربي مهم"الدول العربية، ووصفها بأنها 
وأكد سوار الذهب في تصريحات  ".فلسطينية إلى صدارة االهتمام الدوليالعربي وأنها ستعيد القضية ال

على الرغم من حالة عدم االستقرار التي الزالت تعيشها البلدان العربية التي  "هأن" قدس برس"خاصة لـ
نجحت فيها الثورات الشعبية؛ فإن المستقبل مبشر، وهو يصب في مصالحة األمة ومصلحة القضية 

ال شك أن الثمن الذي دفعه العرب اليوم باهظ للغاية، فالدماء التي سالت من أجل . يداالفلسطينية تحد
ونفى سوار الذهب أن يكون لنجاح الثورات الشعبية  ".الحرية كثيرة، ولكن الحرية تستحق كذلك التضحية

  .العربية أثر سلبي على القضية الفلسطينية
  ١٦/١/٢٠١٢قدس برس، 

  
  وبورصة تل أبيب اإلسرائيليين" إلعال"شركة طيران  مواقعهاكرز عرب يعطلون  .٥٥

" إلعال " شركة الطيرانتقارير إسرائيلية أفادت أن موقعي أن ١٦/١/٢٠١٢، ٤٨موقع عرب نشر 
، وأنه قرابة الساعة العاشرة واجه ١٦/١  صباح يوم االثنين اإلسرائيليين قد تم اقتحامهما"البورصة"و

 مفاده أنه تجري قع البورصة عمل بشكل جزئي، ونشر إعالناًوجاء أن مو .الموقعان مشاكل خطيرة
  ".إلعال"أعمال صيانة للموقع، في حين لم يعمل موقع شركة 

المسمى ) هاكر(يديعوت أحرونوت قد نقلت في موقعها على الشبكة عن المقتحم السعودي جريدة وكانت 
"٠xOmar"أعلنت أنها ستقوم " كابوس"دعى ، أن مجموعة من المقتحمين الداعمين للشعب الفلسطيني ت

وأضاف المقتحم السعودي في  ".البورصة للسندات المالية"للطيران، وموقع " إلعال"بإسقاط موقع شركة 
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أنه في حال نجاح المقتحمين الفلسطينيين فلن يكون باإلمكان حجز تذاكر طيران " يديعوت"رسالته إلى 
  ".إلعال" شركة واالطالع على مواعيد اإلقالع والهبوط في موقع

اتسهار " وبنك "لؤمي"نضم موقعا بنك ا :رام اهللا من ١٧/١/٢٠١٢الحياة الجديدة، رام اهللا، وأضافت 
مس،  أ"يديعوت"، وطالب الهاكر السعودي موقع أمس المواقع التي تعطّلت منذ ساعات صباح إلى "الجيش

 أيضاً إسرائيلده بالقتل، وطالب  باالعتذار عن تهديأيالون داني اإلسرائيلينائب وزير الخارجية 
  . في غزة وعن مجزرة صبرا وشاتيال" الجماعيةاإلبادة"باالعتذار للشعب الفلسطيني عن 

  
   أن تصبح نقطة انطالق لإلرهاب خاصة في ظل حكومة إسالميةيمكنسيناء :  إسرائيليةدراسة .٥٦

يناء تتحول إلى نقطة النطالق كشفت دراسة تناولتها وسائل إعالم إسرائيلية االثنين أن س: .)أ.ب.د(
 أن الدراسة التي قام بها باحث إسرائيلي لحساب مركز "جيروزاليم بوست"وذكرت صحيفة . اإلرهاب
 الماضي أن سيناء تتحول بوتيرة سريعة إلى مركز لعدم االستقرار األسبوع كبير كشفت أمريكيأبحاث 

وذكرت الصحيفة أن إيهود  ."إسرائيل"مصر وومن ثم نقطة انطالق محتملة لإلرهاب ومصدر للتوتر بين 
 الزميل بمعهد واشنطن لشؤون سياسة الشرق األدنى ومحلل الشؤون العربية بالقناة الثانية ،يآري

بين ( تنهي حالة من السالم الثنائي الهش أنيمكن " كتب أن التطورات في سيناء ،بالتلفزيون اإلسرائيلي
تنامية بعد سقوط حسني مبارك بإلغاء أو مراجعة أو تعديل تواجه بالفعل مطالب م) مصر وإسرائيل
كما أشار التقرير الذي صدر عن معهد واشنطن إلى أن األداء القوي لإلسالميين في  ."معاهدة السالم

أي حكومة إسالمية في مصر قد تغض "االنتخابات البرلمانية المصرية يعد سببا لقلق إسرائيل ألن 
  ."بية في غزة وسيناء أو حتى ستقوم بتحريضهاالطرف عن الجماعات اإلرها

  يمكنه تحسين األوضاع في سيناء إال أنها قدمت عدداً"حل سريع"وبينما أشارت الدراسة إلى أنه ال يوجد 
من التوصيات للمساعدة في إبطاء ما أسمته بالتدهور األمني كنشر قوات من الجيش المصري على 

كما اقترحت تدعيم قوات حفظ السالم الدولية في شبه  .رائيليالحدود وتعزيز التنسيق المصري اإلس
لممارسة نفوذها الذي ال يزال " قيام الواليات المتحدة بإعادة تنظيم برنامج المساعدات وإمكانيةالجزيرة 

  ."كبيرا في القاهرة لحثها على تشديد مراقبة نقل البضائع عبر قناة السويس
  ١٧/١/٢٠١٢، لندن، القدس العربي

  
  االستيطان تخريب متعمد لحل الدولتين:  تستقبل عباسلحكومة البريطانيةا .٥٧

استقبل المسؤولون البريطانيون الرئيس الفلسطيني محمود عباس أول أمس في العاصمة البريطانية            : لندن
مـن  ... نعتقد أن الوقت ينفد   «: وقال رئيس الوزراء ديفيد كاميرون عقب محادثاته مع عباس امس         لندن،  

أمام حل الدولتين ما لم نتمكن من أن نتحرك قدماً اآلن ألنه ما لم نفعل فستزيده الوقائع                 ... نواحيبعض ال 
  .»على األرض صعوبة على صعوبة، ولهذا تبقى لمشكلة المستوطنات هذه األهمية الكبيرة

 االسـتيطان بأنـه     ،صباح أمـس  ، الذي التقى عباس     وصف نائب رئيس الوزراء البريطاني نيك كليغ      و
وزير الخارجية ويليام هيغ، خالل مـؤتمر صـحافي عقـب            وقال   .يهدد حل الدولتين  » تخريب متعمد «

ضـرراً  « على صعيد االستمرار في بناء المـستوطنات يـسبب           "إسرائيل"استقباله عباس إن ما تقوم به       
. حل الـدولتين  الذي يهدد   » فعل التخريب المتعمد  «لعملية السالم، واصفاً البناء بأنه وصل إلى حد         » بالغاً

بمجرد أن تضع وقائع مادية على األرض، يصبح من المستحيل أن تحقق شيئاً اتفق الجميـع                «: وأضاف
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إنه عمل من أعمال التخريب المتعمد للقاعدة األساسية التـي          ... منذ سنوات على اعتباره الهدف النهائي       
  .» عن قلقنا كحكومةوهذا هو السبب لتعبيرنا... قامت عليها المفاوضات لسنوات وسنوات 

  ١٧/١/٢٠١٢، الحياة، لندن
  
  جاء بطلب من باراك" إسرائيل"تأجيل المناورات مع : ونجالبنتا .٥٨

قـال   البنتـاجون ، أن    واشنطن  من محمد علي صالح   ، عن ١٧/١/٢٠١٢،  الشرق األوسط، لندن  ذكرت  
من هذا  » نصف الثاني ال« تأجلت حتى     العسكرية بين الجيشين األمريكي واإلسرائلي،       أمس إن المناورات  

ليس مـن غيـر المعتـاد تأجيـل         «: وقال المتحدث باسم البنتاجون، الكابتن البحري جون كيربي       . العام
. هناك مجموعة متنوعة من العوامل تؤثر على التوقيت في هذه الحالة          «: وأضاف. »المناورات الروتينية 

اركة من جانب جميع الوحدات على وجه       ولكن عموما، يعتقد القادة العسكريون من الجانبين أن أمثل مش         
وقالت مصادر إخبارية أميركية إنه، حتى إذا لم تكن إيران هـي          . »أفضل ستكون في أواخر العام الحالي     

السبب، تخوف األميركيون من تغطية إعالمية مكثفة للمناورات، وذلك بسبب توتر الوضع في المنطقـة               
في تونس ومصر وليبيا واليمن واستمرار الثورة في سوريا         نجاح الثورات العربية    : أوال: ألكثر من سبب  

خوف إسرائيل من سيطرة اإلسالميين على الحكم في هذه الدول، وخاصة في دولة المواجهة مصر               : ثانيا
نداءات في الكونجرس علـى ألـسنة مؤيـدين         : ثالثا. التي تخاف إسرائيل أنها سوف تلغي اتفاقية السالم       

  .س أوباما أن يطمئن اإلسرائيليينإلسرائيل طلبوا من الرئي
 مـسؤوالً ، أن   واشنطنمن  أحمد عبدالهادي   ، عن   ١٧/١/٢٠١٢،  الوطن اون الين، السعودية   وأضافت  

 لعدد من أجهزة اإلعالم األميركية إن سبب التأجيل          قال رفيع المستوى بالبنتاجون، طلب عدم ذكر اسمه،      
  . باراك وليس إلى قرار من واشنطنيرجع إلى طلب قدمه وزير الدفاع اإلسرائيلي إيهود

إال أن هناك أسئلة عن السبب الذي جعل ضابطا كبيرا في الجيش اإلسرائيلي يقول يوم الخميس الـسابق                  
عن إعالن تأجيل المناورات إنها ستجري في الربيع، أي في موعدها، ذلك أنه لو كان األمر قد جاء بناء                   

بــط إسرائيلي كبير يفترض مشاركته فـي اإلعـداد         على طلب من باراك فإن ذلك ال يفسر جهل ضا         
اإلخبارية اليهودية إن طلب التأجيل جاء      " جويش تلجراف "وقالت وكالة   . للمناروات بما طلبه وزير دفاعه    

  .بالفعل بناء على طلب باراك وألسباب تتعلق بالميزانية الدفاعية اإلسرائيلية
  
   مليون يورو١.٤ قيمتها .. الفلسطينيين لنقابة المحاميناألوروبيإطالق منحة االتحاد  .٥٩

 أطلق القائم بأعمال ممثل االتحاد األوروبي، جون غات راتر ونقيـب المحـامين النظـاميين                : رام اهللا 
الفلسطينيين، نبيل مشحور امس، منحة االتحاد األوروبي المخصصة لـدعم قـدرات نقابـة المحـامين                

 مليـون يـورو،     ١.٤تهدف هذه المنحة البالغة قيمتهـا       و. النظاميين وتطوير مهنة المحاماة في فلسطين     
المساهمة الى تحقيق الهدف العام الذي حددته النقابة لالرتقاء بكفاءة المحـامين الفلـسطينيين وتطـوير                
قدراتهم وإمكانياتهم المهنية من خالل تعزيز قدرات النقابة المحامين وتمكينها من تقديم الخدمات المنتظمة              

راتر، -من جانبه، شدد غات    .اجعة والمدروسة ألعضائها، وللمجتمع الفلسطيني بصفة عامة      والمجدية والن 
  . على أهمية العالقة التي تجمع االتحاد األوروبي بنقابة المحامين الفلسطينيين

  ١٧/١/٢٠١٢، الحياة الجديدة، رام اهللا
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  "حزب نتنياهو" بنصف أموال حملة تتبرععائلة أمريكية : هآرتس .٦٠
األمريكية بنصف األموال التي جمعها رئيس وزراء االحتالل اإلسـرائيلي بنيـامين            " فالك"ئلة  تبرعت عا 

في األسابيع القليلة الماضية، حيث تبرع أربعة من أفراد العائلـة           " الليكود"نتنياهو من أجل حمالت حزب      
نـي أن هـذه     العبرية على موقعها اإللكترو   " هآرتس"وذكرت صحيفة   .  ألفاً ٣٣٠ ألف شيكل من     ١٦٥بـ

 ١٣تمتلك واحداً من أكبر متاجر األسواق الحرة األمريكية، والتـي تعمـل فـي               " فالك"العائلة األمريكية   
  . مطاراً بمختلف أنحاء أمريكا

فـي  " أصدقاء قوات الدفاع اإلسـرائيلية    "يذكر أن أحد أعضاء هذه العائلة هي نيلي فالك، رئيسة جمعية            
  .الواليات المتحدة األمريكية

 ١٧/١/٢٠١٢ع فلسطين أون الين، موق
  
   الفلسطيني؟الشعبمن سيقرر قيادة  .٦١

  سلمان أبو سته
ديسمبر الماضي، إجتمع فرقاء المصالحة لبدء إعادة الحياة إلى مـسيرة الـشعب             /في شهر كانون االول   

الفلسطيني السياسية، التي تعطلت خمس سنوات دون مبرر وطني ودون مسائلة كل طرف عن دوره أمام                
  .ب الفلسطيني كلهالشع

وفهمنا أنه في هذا االجتماع سيقرر االمناء العامون للفصائل، وأهمها فتح وحمـاس، وبـاقي الفـصائل                 
القديمة والجديدة، برنامج انتخاب مجلس وطني جديد يمثل الشعب الفلسطيني كله، الذي من المؤمـل أن                

  .٢٠١٢يتم في النصف األول من عام 
ة مرة أخرى، وأصبحت الحياة السياسية للشعب الفلسطيني مشلولة مـرة           ولكن تعثرت محاوالت المصالح   

وأصبح الشعب الفلسطيني كله في الشتات وعلى أرض الوطن رهينة هـذه االختالفـات، مـع                . أخرى
  .االحتفاظ برأينا عن المسؤول عنها

 برعايـة وكيـل     وفي هذه االثناء، تؤخذ اجراءات لدى االمم المتحدة والمجتمع الدولي، وتعقد اجتماعات           
، كما تعقد اجتماعات مع إسرائيل مباشرة، رغم البيانات الـصارمة  'اللجنة الرباعية'إسرائيل تحت مسمى    

  .بأنه ال مفاوضات مع إسرائيل دون إيقاف االستيطان
ورغم تقديرنا الكبير للنجاح الكبير في عضوية فلسطين فـي اليونـسكو، إال أن كـل هـذه التحركـات                  

  .وهذا خطأ وخطيئة. دون تفويض من الشعب الفلسطينيواالجراءات تمت 
وحتى ال نستمر في هدم أو تجاهل مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية منذ إتفاق أوسلو المشؤوم، يجب                

  :األخذ في االعتبار الحقائق اآلتية
سلطة في رام   إن سبعين في المائة من الشعب الفلسطيني مغيب عن أخذ زمام أمره، منذ انتخابات ال              : أوالً

اهللا، وهي السلطة التي يقتصر دورها على الشؤون المعيشية للفلسطينيين تحت االحتالل اإلسرائيلي، منهم              
وتضخمت أدوار السلطة تحت االحتالل بتشجيع مـن الـدول الغربيـة            . في غزة ' ١٣في الضفة و  ' ١٨

ا لم ينتخبهـا أحـد، خـارج        وإسرائيل، بحيث أصبحت تدعي تمثيل الشعب الفلسطيني كله، مع أن قيادته          
  .مناطق السلطة المحتلة

وأدى ذلك إلى حالة من اإلحباط الشديد لدى باقي الشعب الفلسطيني وإلى عدم االعتراف بقرارات تلـك                 
وأصبح الحـال   . السلطة من خالل بيانات ومؤتمرات وقرارات تصدر بين الحين واآلخر ضد تصرفاتها           
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. وأن رموز السلطة في واد آخر مع الدبلوماسية الغربية والعربيـة          أن غالبية الشعب الفلسطيني في واد،       
هذا االنفصام القاتل جرد الشعب الفلسطيني من مكاسبه التي وصلت إلى قمتها في األمم المتحـدة عـام                  

١٩٧٤.  
إذا استمر هذا النهج في تجاهل الشعب الفلسطيني، وترك زمام انتخابات المجلس الوطني لفـصائل               : ثانياً

 ال وجود له على أرض الطبيعة وبعضها ال يحظى بدعم شعبي، فمعناه أن المجلس الوطني الجديد               بعضها
سيفصل على مقاس الحاضرين فيه من الفصائل القديمة والجديدة، إما باستعمال نظام الكوتا المرفـوض               

  .جملة وتفصيالً، أو بالمساومات والترضيات، وهذا مرفوض ايضاً
الفصائل المنظمة تنظيماً حزبياً، بمن فيهم الفصائل الفعالة اليـوم علـى المـسرح              إن كافة أعضاء    : ثالثاً

مـن الـشعب    ' ١ شخص بأي حـال، أو       ١٠٠.٠٠٠السياسي واآلخرى غير الفعالة، ال يتجاوز عددها        
وعليه فإن مـسؤولية    . من المجموع ' ٥ولو ضاعفنا هذا الرقم خمس مرات، فإنه ال يتجاوز          . الفلسطيني
ة الشعب الفلسطيني، يجب أن تقع على عاتق المكون الشعبي الواسع الـذي سـينتخب هـذه                 اختيار قياد 

إن تعارض المصالح بين الطرفين خطأ      . القيادة، وال يعود اختيار القيادة على الراغبين في انتخاب انفسهم         
ثلة فـي إتخـاذ     ولذلك فإن من الواجب، أن تساهم هذه الغالبية الشعبية غير المم          . سياسي ومخالفة قانونية  

القرارات اآلن بالدور األكبر في التحضير لالنتخابات، وذلك عن طريق تمثيل كل الجاليات الفلـسطينية               
  .في هذا العمل

إن ظروف االنتخابات في بالد مختلفة ال يدرك أبعادها وال يقدر على حلّها إال الفلسطينيون فـي                 : رابعاً
المهمة للجنة أو مجموعة فصائلية بعيدة عن الواقع جغرافياً         وترك هذه   . كل من البالد المختلفة على حدة     

  .وفكرياً لن يؤدي إلى أي نتيجة مفيدة
الذي تمسك بأرضه ولم يغادرها عـام       ) ١٩٤٨فلسطين  (إن تجاهل الشعب الفلسطيني في الداخل       : خامساً
ية التسعينات كـان    لقد مرت مرحلة في بدا    . ، أمر ال يغتفر، كأنما اعتبر هؤالء وافدون أو غرباء         ١٩٤٨

أما المحذورات في هذا الموضـوع فهـي معروفـة          . ولكنه اآلن خطيئة  . يبدو فيها أن هذا الرأي صائباً     
  .وباإلمكان معالجة هذا األمر بشيء من الحكمة

دوائر المنظمة بعد أوسلو، وخصوصاً دائرة الالجئين، هو من أكثر األعمال           ' اغتيال'إن ما أسميه    : سادساً
وهي بذلك منظمة   .  الالجئون المطالبون بالعودة إلى ديارهم     ١٩٦٤فالمنظمة انشأها عام    . منظمةتخريباً لل 
مفرغـة مـن    ' الالجئـين 'وتقلصت المنظمة بعد التشبث بفكرة دولتين إلى حجرها في دائـرة            . الالجئين

 في المخيمات،   محتواها، ال تتولى دوراً لخدمة الالجئين وال نفوذ لها عندهم وليس لها أي تواجد ذو شأن               
وقد قامت بسد هذا الفراغ، حينما تخلت المنظمة عـن          . وليس لها أي دور سياسي أو برلماني أو قانوني        

واجباتها، لجان حق العودة التي انتشرت في جميع انحاء الشتات، وقامت بدور رائع في التعريف بقضية                
  .الالجئين وحق العودة

ولقد . هم في اختيار ممثليهم ال يمكن القبول به تحت أي ظرف          ولذلك فإن غياب الالجئين عن القيام بدور      
أحجم الالجئون عن إتخاذ اجراء انفرادي سابقاً، كيال يقال أن هذا يشق المنظمة الغائبة، وذلـك انتظـاراً                  

  .لليوم التي تتم فيه انتخابات نزيهة للمجلس الوطني
اجراءاتها هو أيضاً تذكير لهؤالء الذين فقـدوا        إن مساهمة الشتات في التحضير لالنتخابات وتنفيذ        : سابعاً

الذين خلقوا كارثة أوسلو، بأن فلسطين تمتد من رأس الناقورة إلـى ام             ' السياسيين المحترفين 'الذاكرة من   
رشرش ومن رفح إلى البحر الميت، وأن أهلها هم الفلسطينيون الذين يعرفون أين هي ديارهم وقـراهم،                 
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 ١٩٦٧وأن قضيتهم ليست مقايضة دونم بأرض محتلـة عـام           . ن هذا المسار  وانهم لن يقبلوا تحييدهم ع    
، وليست نزاعاً على حصتهم من المياه، وليست قضية تنظيم المعـابر تحـت              ١٩٤٨بأرض محتلة عام    
وهؤالء الذين فقدوا الذاكرة يجب     . يجب أن تعود فلسطين التي نعرفها إلى الواجهة       . االحتالل اإلسرائيلي 

  .لى عالم النسيانأن يذهبوا هم إ
إن من أول واجبات المجلس الوطني الجديد هو العودة إلى الجذور واسـترجاع الحقـوق، وهـذا                 : ثامناً

وإذن فكل مـن عليـه شـبهة        . يستدعي محاسبة كل من أخل بهذا الواجب خالل العشرين سنة الماضية          
  .معروفة يجب اال يكون له أي دور في االنتخابات

 بعض المنظمين لالنتخابات أو المسيطرين عليها بشكل أو آخر هم من الذين يعلم              وعليه ال يعقل أن يكون    
  .الجميع أنهم سيخضعون للمحاسبة عن اإلخالل بالواجب الوطني

وال يكـون لـدى     . يجب أن تكون برامج ولجان انتخابات المجلس الوطني مستقلة استقالالً تامـاً           : تاسعاً
  .بتنظيم االنتخابات محلياً في اراضي الضفة المحتلةالسلطة أي دور فيها، إال فيما يتعلق 

باستثناء دوائر التعليم والصحة والبلديات التي كانت تعمل بكفاءة قبل وصول السلطة، حتى تحت              : عاشراً
االحتالل اإلسرائيلي المباشر، فإن بعض دوائر السلطة الجديدة تحتاج إلى تنظيف بالكامل، وحتى اإللغاء              

  .نية، وبها من الفساد الوطني واألخالقي والمالي ما يجب اجتثاثه من جذورهوالمحاسبة القانو
التي ال تـسيطر    ) ج(وفي بعض مناطق الضفة     ) أ(لقد عششت الجرائم الجنائية في بعض مناطق السلطة         

الذي يعمل في   ' األمن الوقائي 'وأول عمليات التنظيف الوطني هو الكشف الكامل عن دور          . عليها السلطة 
وعلينا أن نتذكر   . إسرائيل وضد شعبه، وهو أمر يخجل له كل من كان فخوراً بالتاريخ الفلسطيني            خدمة  

أنه عندما عاقبت أمريكا فلسطين بسبب عضوية اليونسكو، قطعـت عـن الـشعب إعانـات المعيـشة                  
  .والخدمات، وأعادت تمويل المقاول األمني الباطن لخدمات إسرائيل فقط

الذي أشـعل ثـورة     ) المعروف باسم الضفة الغربية   (طاع الشرقي من فلسطين     إن من المحزن حقاً أن الق     
، يصبح  ١٩٥٠ وأبقى على أرضه نظيفة من االستيطان اليهودي، إلى حين ضمه إلى األردن عام               ١٩٣٦

والمتمسكون بوطنهم فيه ووطنيتهم يعانون أشد المعاناة من العدو الصهيوني          . اآلن بؤرة لكل أنواع الفساد    
  .ومقاولوه

ويجب األ نجعل من    . إننا نعول كثيراً على وطنية الكثير من ابناء الشعب الفلسطيني وهم كثر والحمد اهللا             
اإلحباط الذي يسود بعض االوساط الفلسطينية اليوم، أو من االستفراد بالقرار خارج التمثيل الفلـسطيني               

  .فرصة أو عذراً الستمرار األحوال التي أودت بنا إلى الوضع الحالي
ويجب أن يدرك الجميع فعالً، وليس قوالً، أن فلسطين أكبر بكثير من أي من مكونات أحزابها السياسية،                 
التي مهما كبرت فهي ال تزال صغيرة جداً، وهذه األخيرة بالطبع ال تملك حق القرار المنفرد عن شـعب                   

لفلسطيني كلـه فـي تقريـر       فلسطين، وال تملك الخبرة أو الحكمة الشاملة التي يوفرها لها دور الشعب ا            
  .مصيره

كما أن أفراد الشعب الفلسطيني في كل مكان مطالبون أيضاً بالقيام بدورهم الحقيقي والفعلي، وتسلّم زمام                
أمورهم عن طريق تكوين لجان ومجموعات في كل أماكن الشتات للمطالبة بتمثيلهم، إذ ال تكفي األعمال                

والثقة عظيمة في أن هـذا     .  فرد بدوره لما وصلنا إلى هذا الحال       ولو قام كل  . السلبية من انتقاد أو شكوى    
  .الشعب المناضل منذ مائة عام لن يتخلى عن دوره التاريخي

  ١٧/١/٢٠١٢، القدس العربي، لندن
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   من عمل المقاومة الفلسطينية في سيناءاإلسرائيليةالتحذيرات  .٦٢

  عدنان أبو عامر. د
ه تعاظم القوة العسكرية للتنظيمات الفلسطينية في قطاع غـزة          حذرت محافل عسكرية إسرائيلية مما أسمت     

ومنطقة سيناء، التي تحولت تحت سلطة المجلس العسكري في مصر إلى منطقة حدودية تتطـور فيهـا                 
، حتى إذا انطوى    "إسرائيل"، زاعمة أن الجيش سيعمل على إحباط أي عملية فدائية ضد            "أوكار اإلرهاب "

رى من القتال، وذلك بالتزامن مع تكثيف أجهزة األمن المصرية تواجدها           على ذلك خطر وقوع جولة أخ     
  . في مدينة طابا بعد قيام مسلحين مجهولين بإطالق النار على فندق يقيم فيه المئات من السياح اليهود

، حين  "أوري ميلشتاين "وهو ما أكده المؤرخ العسكري اإلسرائيلي األكثر تأثيرا على دوائر صنع القرار،             
بر عن قلق كبير يسود أوساط الجيش بسبب عمل حركة حماس في سيناء دون مراقبة، ما يجعله مقبالً                  ع

على سنة جديدة مجهولة المعالم، مليئة بالتحديات والتحوالت االستراتيجية، تستدعي االسـتعداد بـشكل              
المصرية في صـد أي     مغاير، السيما مع فشل الجدار األمني الفاصل المنشأ حالياً في إيالت على الحدود              

  . هجمات مسلحة، أو ضبط عمليات األمن الجارية في تلك المنطقة
إضافة لذلك، فإن المخاوف اإلسرائيلية تتركز في أن يقتصر عنصر التحكم األمني فـي المنطقـة علـى        

د الجدار االلكتروني الذكي والوسائل التكنولوجية المتقدمة التي ستقوم برصد عمليات التهريب من الحـدو             
المصرية إلى الحدود األردنية من جهة، وقيام القبائل البدوية في سيناء المتضررة اقتصادياً من الجـدار                

  . األمني، بسرقة أجهزة ومعدات من القواعد العسكرية للجيش في تلك المناطق، من جهة أخرى
 اليوم االنتهاء مـن     في ذات السياق، فإن بناء الجدار األمني في إيالت يسير بسرعة كبيرة، وقد تم حتى              

 كم، ورغم ذلك، فإن هناك مخاوف قائمة لدى النظام األمني من عدم فاعليته              ٢٢٠ كم من أصل     ٨٠بناء  
في أداء الدور األمني على الحدود مع مصر، ما يجعل أهم التحديات أمام الجيش خالل العـام الحـالي                   

 سـاعة طـوال أيـام       ٢٤لى مدار    هي هذه الحدود، وهو ما يبرر عمل الجرافات على الحدود ع           ٢٠١٢
األسبوع لتطهيرها من تالل الرمل، لتكون قادرة على وضع جدران األسمنت، وإقامة الجـدار األمنـي                

 أمتار، وفي حين كان الهدف الرئيسي منه مواجهة المتسللين األفارقة، أصبحت مهمته األساسية              ٦بطول  
  . وقف الهجمات المسلحة المنطلقة من سيناء

األمر، ما زعمته أوساط أمنية واستخبارية في تل أبيب، أن حركة حماس ليست مهتمة في هذه                المثير في   
المرحلة بخوض معركة كبيرة لعدة أسباب، أهمها أن الحركة بدأت ترسم عالقات دبلوماسية ودولية، ليس               

عدة أيـام   فقط في جولة إسماعيل هنية الخارجية، بل بات بإمكان أحمد الجعبري قائدها العسكري قضاء               
في مصر، إلى جانب رغبتها بتقوية وتثبيت حكمها في قطاع غزة، ولذلك فهي تتجه لفـرض الهـدوء،                  

  . وتبحث عن المصالحة مع فتح، رغم أن هذه المصالحة لن تستمر طويال
ومع ذلك فإن الحركة تواصل تسلحها واستعدادها الحتماالت تفجر األوضاع، مما يجعلهـا حاليـاً بـين                 

، فهي من جهة ال تنخرط في هجمات مسلحة لمنع رد فعل صهيوني عنيـف، لكنهـا                 "السندانالمطرقة و "
تغض الطرف عن الهجمات المنطلقة من سيناء، أو على طول الحدود مع قطـاع غـزة ضـد أهـداف                    

  . عسكرية، حتى ال تكون متهمة بأنها تخلت عن المقاومة المسلحة
فـي كميـة    % ٢٠-١٥إسرائيلية، فقد طرأت زيادة بنسبة      ووفقاً لإلحصائيات المتوفرة من محافل أمنية       

 مقارنة مع العام السابق نتيجة للثورات العربيـة فـي مـصر        ٢٠١١األسلحة المهربة لقطاع غزة خالل      
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الصواريخ المتطـورة المـضادة     : وليبيا، وتتضمن تشكيلة واسعة، لكن القلق في المقام األول من نوعين          
الموجه بالليزر، والثاني صواريخ كتف جو مطورة اختفت مـن          ) يتالكورن(للدروع روسية الصنع مثل     

المستودعات الليبية، مما يجعل الجيش على دراية واسعة بأنه عندما يقرر الدخول لغزة، فإنـه سـيواجه                 
  .٢٠٠٩يناير / خصما مختلفا عمن واجهه مرارا وتكرارا خالل الهجوم البري في كانون الثاني

  ١٦/١/٢٠١٢، موقع فلسطين أون الين
  
   أرض المعركة القادمة"ج"المنطقة  .٦٣

  داود كتّاب
لـم  . قبل بضعة أشهر، قررت مجموعة من ستة فلسطينيين من سكان رام اهللا ركوب حافلة لزيارة القدس   

تكن رحلة عادية، فالحافلة المدعومة من الحكومة اإلسرائيلية تربط مستوطنات يهودية في الضفة الغربية              
رحلة للفلسطينيين على الحافلة، والتي غالباً ما يتنقل بها المستوطنون اليهود فقـط،             بالقدس واسرائيل، وال  

على طرق فلسطينية، لم تدم طويالً، إذ تم اعتقالهم بالقوة على مدخل مدينة القدس بالقرب من قرية حزما                  
  .الفلسطينية

 freedomلى أنفـسهم لقـب   الركاب الفلسطينيون الذين لم يحاولوا إخفاء هويتهم أو جنسيتهم، أطلقوا ع
riders»  وأبلغوا الصحافة التي كانت تغطي رحلتهم أنهم استلهموا تحركهم غير العنيف            »ركّاب الحرية ،

من نشطاء الحقوق المدنية في الواليات المتحدة، الذين استخدموا االسم نفـسه بهـدف فـضح التمييـز                  
ة األصليون كانوا نشطاء الحقـوق المدنيـة        وركاب الحري . العنصري اإلسرائيلي في المناطق الفلسطينية    

  .والذين ركبوا الحافالت التي تتنقل بين الواليات باتجاه الواليات الجنوبية العنصرية
دفع الفلسطينيون احتجاجهم الالعنفي خطوة أخرى نحو األمام األسبوع الماضي، فقد حاولـت سـيارات               

سافر على الطرق الفلسطينية نفسها التـي يـستخدمها         أن ت ) يناير( كانون الثاني    ٩فلسطينية يوم الثالثاء    
اإلسرائيليون، ومرة أخرى انتهت الرحلة بمواجهة مع الجنود االسرائيليين الذين اعتقلوا خمسة فلسطينيين             

  .عندما أوقفوا االحتجاج بالسيارات
يـشار اليـه    سواء كان المتظاهرون راكبين سيارات أو كانوا يقودونها، فقد تركز معظم هدفهم على ما               

التـي  » أ«المنطقـة   : ، فخالل تنفيذ اتفاقات أوسلو تم تقسيم الضفة الغربية ثالث مناطق          »جيم«بالمنطقة  
تشمل معظم المدن المأهولة في الضفة، وهي تحت السيطرة األمنيـة واإلداريـة للـسلطة الفلـسطينية،                 

كت تحـت الـسيطرة اإلداريـة       ، وهي الواقعة خارج المدن الفلسطينية الرئيسية، وقد تر        »ب«والمنطقة  
 في المئة   ٥٩، التي تشكل    »ج«الفلسطينية لكن اسرائيل احتفظت بالسيطرة االمنية عليها، وأخيراً المنطقة          

من مساحة الضفة الغربية، بما في ذلك جميع المستوطنات الكبيرة والمناطق اإلسـرائيلية المحيطـة، أي                
  .ها السيطرة اإلدارية واألمنيةمواقع المؤسسة العسكرية اإلسرائيلية التي لدي

مع بعض االستثناءات الصغيرة في ما يخص أريحـا وقريـة           (وادي األردن بكامله    » ج«تشمل المنطقة   
وفيما تـستمر إسـرائيل فـي خـرق         . ، وكذلك جميع مناطق النمو الطبيعية في الضفة الغربية        )العوجا

، فإن مستقبل األراضي التي يرغب فيها       »أ«نطقة  التزاماتها تجاه سيطرة السلطة الفلسطينية االمنية في الم       
وقد أدرك عـدد    . كل من إسرائيل والمستوطنين اإلسرائيليين ستكون المشكلة الكبيرة في السنوات المقبلة          

كبير من األميركيين المؤيدين للسياسة اإلسرائيلية والذين يشاركون في المفاوضات، مثل دنيس روس، أن           
كان المحتمل الذي قد تحدث فيه عالمات واضحة للسالم، فدعا روس فـي             سوف تكون الم  » ج«المنطقة  
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مؤخراً، الحكومةَ اإلسرائيلية لتخفيـف التـشدد بالنـسبة الـى وصـول             » واشنطن بوست «مقالة له في    
  .الفلسطينيين إلى أراضيهم التي هي اآلن تحت السيطرة االسرائيلية الكاملة

احق، ولكن الفلسطينيين يسألون عن المناطق التي سيوجد فيهـا          العالم ال يزال يؤيد حل الدولتين بشكل س       
الجزء الفلسطيني من مشروع حل الدولتين، فمشاريع البنية التحتية الرئيسية، مثل المطار، ال يمكنهـا أن                

وفيما قد يكـون    . تكون إال في المناطق التي هي اآلن تحت السيطرة األمنية واالدارية اإلسرائيلية التامة            
نيون قادرين أن يقرروا ما هي أنظمة مدنهم وارتفاعات المباني في نـابلس أو الخليـل، فإنـه ال      الفلسطي

  .يمكنهم أن يقيموا أي خطط تنموية خارج حدود مدن الضفة الغربية
في األغلب  (لقد حاول المبعوثون الدوليون     . فال عجب أن تعلق محادثات السالم حول قضية المستوطنات        

لتفاف على هذه العقبة من خالل المطالبة بأن يقدم الفلسطينيون واإلسرائيليون خططهم            اال) اللجنة الرباعية 
وبينما يقترب هذا الموعـد، نـشهد أن الفلـسطينيين    .  كانون الثاني الجاري ٢٦بشأن الحدود واألمن في     

بـات  قدموا خططهم، في حين أن اإلسرائيليين يحتجبون، فمن المستبعد جداً أن يحصل في عـام االنتخا               
وهذا يعني أنه لعام مقبل على األقل، أو نحو ذلك، سيكون ميـدان             . األميركية أي اختراق في المحادثات    

  .»ج«المعركة الحقيقي هو ما يشار اليه عادة بالمناطق 
  ١٧/١/٢٠١٢، الحياة، لندن

  
  نقيضان ال يجتمعان.. والمفاوضاتالمصالحة  .٦٤

  ماجد أبو دياك
لمصالحة الفلسطينية، حتى عادت السلطة الفلسطينية إلى المفاوضات مع         لم تكد تمض أسابيع على تفعيل ا      

  .االحتالل تحت مظلة اللجنة الرباعية
في عمان، إلعادة نفخ الروح في      » إسرائيل»فقد انعقدت ثالث جلسات للمفاوضات المباشرة بين السلطة و        

وضات، األمر الـذي يعنـي أن       المفاوضات العقيمة، وذلك دون أن يتحقق االتفاق الوطني على هذه المفا          
السلطة الفلسطينية ليست معنية بتفعيل اإلطار القيادي المؤقت الذي يفترض أن يشرف علـى البرنـامج                

  .السياسي للسلطة الفلسطينية ولقيادة منظمة التحرير
أما االستجابة لمطالب اللجنة الرباعية ومبادراتها في الوقت الذي يكثّف فيـه العـدو عمليـات القـضم                  
لألراضي الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس فيشكّل رضوخا جديدا للضغوط الغربية فضال عن أنّـه               
يوجه طعنة نجالء للمصالحة الفلسطينية التي كان للضغوط واإلمالءات الخارجية األثر األكبر على منـع               

  .تحققها
ات، فما هي األسس التي ستستند      ولو افترضنا أن المفاوضات الحالية أسفرت عن اتفاق الستعادة المفاوض         

لها المنظمة للمضي فيها؟ أهي األسس القديمة القائمة على قاعدة إنقاذ ما يمكـن إنقـاذه، أم الـضوابط                   
  !والموانع التي يفترض أن يضعها اإلطار القيادي المؤقت الذي تشكّل وفقا التفاق المصالحة؟

اوضات التي ال يوجد لديها بـديل اسـتراتيجي         من الواضح من سلوك السلطة، أنّها مستمرة في غي المف         
عنها بعد أن نبذت المقاومة وقبلت بالمفاوضات سبيال وحيدا للتعامل مـع العـدو واحتاللـه لـألرض                  

  .الفلسطينية، بل وأصبحت جزءا من آلية االحتالل ومرتبطة به مصيريا
لى برنامج سياسـي إالّ أنّهـا       وسيوجه هذا المنهج ضربة قاضية للمصالحة، التي وإن لم تتضمن اتفاقا ع           

  .تضمنت إدارة سياسية مشتركة لهذا البرنامج إلى حين إجراء االنتخابات الفلسطينية منتصف هذا العام
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وحتى تنكشف نوايا السلطة الفلسطينية من هذه المصالحة التي يبدو أنّها تحقق غايات تكتيكية فقط لرئيس                
تيرية لسلطة عباس على جولة رئيس الـوزراء الفلـسطيني          السلطة الفلسطينية، فقد بدرت ردود فعل هس      

إسماعيل هنية، التي شملت مصر وتونس وتركيا والسودان، إذ عملت سفارات هذه السلطة إلى التشويش               
على الزيارة والتحذير من االستقبال الرسمي لهنية، وهو األمر الذي لم يتحقق للـسلطة إالّ فـي مـصر                   

  .منة الواليات المتحدة على قرارات المجلس العسكريالعتبارات تتعلق باستمرار هي
وقد لقي هنية استقباال على مستوى القيادات العليا في كل من تونس وتركيا والسودان، األمر الذي أثـار                  
حفيظة عباس ورئيس وزرائه، وهو ما يعكس عدم قدرة المنظمة على استيعاب قيـادة حمـاس للـشعب                

نتخابات قادمة، وهو األمر الذي يعيدنا مجددا إلى نقطة الـصفر وإلـى             الفلسطيني كنتيجة محتملة ألي ا    
مربع االنقسام الذي أحدثته التدخالت الخارجية بعد الفوز الساحق لحماس في االنتخابات التشريعية عـام               

٢٠٠٦.  
 أيـضا   والحقيقة أن العوامل الخارجية لم تكن المؤثر الوحيد لعدم قبول قيادة المنظمة لفوز حماس، وإنّما              

تخوف هذه القيادة على دورها في قيادة الشعب الذي تفردت فيه لنحو أربعين سنة مضت فـضال عـن                   
تراجع دور فتح التي قادت الساحة الفلسطينية خالل تلك المدة، ما زاد في شراسة االثنين على حماس من                  

خابات لو أعـادت حمـاس      خالل تعمد إفشالها ومحاولة إسقاطها عسكريا في قطاع غزة، ولذلك فإن االنت           
  .للقيادة فإن نفس المشاكل ستقع في الساحة الفلسطينية، للسببين المذكورين آنفا

فالسلطة الفلسطينية وحركة فتح تحاوالن وضع العراقيل أمام المصالحة، مهما كانت هذه المصالحة هزيلة              
ة فاعلـة لحمـاس فـي القـرار         وال تخدم ثوابت الشعب الفلسطيني بشكلها الحالي، ألنّها ال تريد مشارك          

السياسي وال تريد أن تتخلّى عن التنسيق األمني مع االحتالل الذي هو أسـاس وجودهـا علـى األرض                   
  .الفلسطينية وفقا لالتفاقات الموقعة مع العدو اإلسرائيلي

نّهـا  الواقع يثبت من جديد أن السلطة، مثلها مثل أي نظام عربي، ال تريد اإلصالح وال التغييـر، بـل إ                   
تتفوق على األنظمة القمعية في التنسيق الكامل مع االحتالل، وبالتالي فإن الـشعب الفلـسطيني يـستحق     
تغييرا حقيقيا ال يمكن أن يتحقق إالّ بثورة فلسطينية على االحتالل وعلى سدنته تعيد األمور إلى نصابها                 

ه األمة إلى القيادة بما يـشكّل دعمـا   باالستفادة من رياح التغيير في المنطقة التي حملت مخلصين من هذ         
  .حقيقيا لمقاومة الشعب الفلسطيني

  ١٧/١/٢٠١٢، السبيل، عّمان
  
  مشروعيتها الوطنية" فتح"هكذا أضاعت  .٦٥

  ماجد كيالي
، طوال العقود الماضية، من فرض هيمنتها وقيادتها على المجال الوطني الفلسطيني            »فتح«تمكّنت حركة   

    فهي التي صنعت الوطنية المعاصرة للفلسطينيين في كل أماكن وجودهم،          . زاتبحكم تمتّعها بعدد من المي
وهي التي أعادت االعتبار للبعد الفلسطيني في الصراع ضد إسرائيل، وكرست اسـتقاللية قـراره عـن          

وهذه الحركة هي التي بادرت إلى إطالق المقاومة المـسلحة          . تجاذبات النظام الرسمي العربي وتوظيفاته    
لهبت مشاعر الفلسطينيين، وغذّت مخيلتهم في شأن مستقبلهم المشترك وفي شأن إمكانية اسـتعادة              التي أ 

  . وطنهم المسلوب
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جبهـة،  / بصوغها على شكل حركة تحرر وطني، أي على شكل حركة سياسية          » فتح«فوق ذلك تميزت    
  .به شعبهاتعددية تكفل التنوع السياسي والفكري في داخلها، ما جعلها أكثر حركة تش

، وهي مشكلة كل الحركات السياسية، في اختبارها لمجمل الميزات التأسيـسية التـي              »فتح«لكن مشكلة   
قامت عليها، في معمعان التجربة والممارسة والزمن، إنها لم تستطع أن تبقى هي ذاتها، أي أن الـزمن                  

لحركة، وأثّر فيها كثيـراً، وربمـا       والتحديات والتجاذبات ومسارات الواقع، فعل كل منها فعله في هذه ا          
  . يكون غيرها تماماً، ومن نواحٍٍ عدة

، لها كل هذا المقـدار مـن        »فتح«طبعاً ال يمكن توقّّّع أن تبقى حركة سياسية هي ذاتها، ال سيما كحركة              
عن العمر، وعانت من كثير من المصاعب والتعقيدات والتحديات، أي على طبيعتها، أو أن تنأى بنفسها                

ذلك أن الحركات والظواهر السياسية والمجتمعية تتغيـر وتتـأثّر          . التأثر بالتحوالت الجارية في محيطها    
لم يكـن   » فتح«بالزمن، وبدخول عوامل جديدة مغايرة عن التي شهدت تأسيسها، لكن األمر بالنسبة إلى              

  .يقتصر على ذلك
ستجابة لسياقات التطور الطبيعي وال في إطار       لم تكن كلها ا   » فتح«في الواقع، التغيرات التي حصلت في       

التكيف االضطراري مع التحوالت الحاصلة فيها أو المحيطة بها، وإنما هي تغيرات من طبيعة نكوصية،               
الموضوعية فقط، وإنما حصلت أيـضاً      / أو تراجعية، وهي تطورات لم تحصل بضغط العوامل الخارجية        

  . ثقافة معينة وبنى وعالقات قامت عليها هذه الحركةبفعل قوة دفع ذاتية، ناجمة عن 
نتيجة تعبها أو ضـعفها إزاء      » فتح«لذلك، ولإلنصاف، ربما ينبغي لنا تمييز التحوالت التي طرأت على           

موازين القوى المستديمة لمصلحة إسرائيل وإزاء المعطيات الدولية المواتية لها، وإلى جانبها التعقيـدات              
ن الوضع العربي؛ وضمن ذلك استحقاقات نشوء هذه الحركة خارج أرضها، وتمزق            والضغوط الناجمة ع  

  . البنية المجتمعية لشعبها الذي يفتقد إلقليم خاص ومستقّل وللوحدة المجتمعية
الموضوعية، ثمة عوامـل دفـع ذاتيـة        / في المقابل، ينبغي أن نالحظ أنه إضافة إلى العوامل الخارجية         

ركة وفي تغيير طبيعتها، تتمثّل في ضعف المبنى المؤسسي لهذه الحركـة،            ساهمت في إضعاف هذه الح    
  .وتكلّس حياتها الداخلية، وغياب المبنى الديموقراطي في العالقة بين مكوناتها

مثالً، إذا كان بناء هذه الحركة على شكل جبهة وعلى شكل حركة جماهيرية عامل قوة واستقطاب لهـا،                  
كذلك، إذ تحول إلى نقطة ضعف لها كونها لم تـشتغل علـى تقنـين وضـعها                 في بدايتها، فإنه لم يبق      

الجبهوي، وال على صوغ القواعد التي تمكّنها من تنظيم التفاعل بين تياراتها، حتى إنها لم تستطع تحويل                 
  .نفسها إلى حركة منظّمة، بهيكلية واضحة، من حيث العضوية والعالقات الداخلية

التي لم تحافظ على كونها حركة جبهوية متنوعة وتعددية، ولم تتحول حزبـاً،             في المحصلة، هذه الحركة     
. باتت بمثابة حركة من دون مالمح تنظيمية ومن دون هوية سياسية محددة ومن دون مرجعيـة قياديـة                 

، وطغت فيها ظاهرة الـزعيم الـذي يحتكـر          )بطركية(» أبوية«وهذه الحركة التي انبنت أيضاً بطريقة       
 والقيادة، لم تستطع أن تجدد شبابها، من ناحية تنظيمية وال من ناحية األفكار السياسية، فباتـت                 القرارات

والالفت أن هذه الحركة التي لـم تتحـول إلـى حركـة             . حركة تدب فيها الشيخوخة في مبناها ومعناها      
نظمة التحرير  مؤسسية، أضعفت نفسها، وأضعفت المؤسسات التي كانت قائمة قبلها، وهو ما حصل في م             

  . وهيئاتها ومؤسساتها وما حصل مع االتحادات والمنظمات الشعبية، التي تكاد أن تدخل النسيان
، إنها فقدت روحها كحركة وطنية تعددية متنوعة تشبه شعبها،          »فتح«، أو أزمة    »فتح«باختصار، مشكلة   

طة، في ظل عالقات االحـتالل      وإنها أضاعت هويتها كحركة تحرر وطني، بعدما تحولت إلى حزب للسل          



  

  

 
 

  

            ٤٠ص                                     ٢٣٨٣:                العدد١٧/١/٢٠١٢الثالثاء  :التاريخ

والهيمنة اإلسرائيلية، مع كل ما في هذه الكلمة من معنى واستحقاقات، ضمنها تـسيد عالقـات الفـساد                  
  .والمحسوبية، وضعف الروح الوطنية وغياب العقلية النقدية

الوطنيـة  وتحوالتها فهي لم تعد حاملة للمشروع الوطني وللهوية » فتح«طبعاً ثمة جذر سياسي لمشكالت    
الجامعة للفلسطينيين، مثلما كانت في مراحل صعودها، بسبب اختزالها هذا المشروع في مجـرد إقامـة                
دولة لجزء من الشعب على جزء من األرض، وفي قبولها تحويل الصراع ضد إسـرائيل االسـتعمارية                 

  .والعنصرية، والمتأسسة على أسطورة دينية، إلى مجرد صراع على جزء من األرض فقط
ذاتها وروحها وهويتها ومشروعها، هذا مـا يفـسر انحـسار           » فتح«هكذا، ففـــي كل ذلك أضاعت      

مكانتها في االنتخابات التشريعية وخسارتها مكانتها التمثيلية في المجتمع وتضعضع مركزهـا القيـادي،              
لحقـل  ، فـي ا   )بين عوامل أخرى  (» حماس«وتراجع دورها في مواجهة عدوها، وهذا ما يفسر صعود          

  . السياسي الفلسطيني
في بداياتها،  » فتح«لكن كل ذلك ال يعني أنه لم تعد ثمة مشروعية فلسطينية لحركة سياسية كالتي مثلتها                

بعد االستفادة من عبر ودروس التجربة الماضية، بل يعني أن الفلسطينيين هم أحوج مـا يكونـون إلـى                   
هم التحرري الديموقراطي الذي يتأسس على الحقيقة       حركة وطنية كهذه، حركة تحمل وتتمثّل حقاً مشروع       

والعدالة والكرامة والمساواة للجميع؛ باعتباره المشروع النقيض إلسـرائيل االسـتعمارية والعنـصرية             
  . الفلسطينيون بحاجة إلى تجديد حركتهم الوطنية. والدينية

  ١٥/١/٢٠١٢، المستقبل العربي
  
   سيديكونعندما ال  .٦٦

  باري روبين
ال شك انـه    . حية تاريخية، على مدى االربعين سنة االخيرة كانت اسرائيل متعلقة بالدعم االمريكي           من نا 

. كانت هناك فترات احتكاك بعضها بذنب امريكا، واخرى بذنب اسرائيل، ولكنها استمرت لزمن قـصير              
  .في نهاية المطاف لم تستند هذه الى خالفات أساسية بل الى اختالفات تكتيكية

وم بالمقابل فالمشكلة األساس بين الدولتين ال تتعلق بالمواضيع الثنائيـة أو حتـى بمـسائل فـي                   أما الي 
، بل بالتشخيص األساس للرئيس االمريكي ومستشاريه بالنسبة للعالم والشرق          "المسيرة السلمية "موضوع  
د ان النظـام التركـي،      االدارة ال تعتق  . أوال، ادارة اوباما ال تنظر الى االسالم السياسي كتهديد        . االوسط

القاعدة وحـدها   . االخوان المسلمين وحزب اهللا يشكلون تهديدا على اسرائيل أو على باقي مصالح الغرب            
األوائل، كما يعتقد اوباما، سينهارون عندما يصعدون الى الحكم ويضطرون الى           . تُعد عدوا يجب معالجته   

  .االنشغال بالمشاكل اليومية
فـي  . اتفاق السالم مع مصر لـيس مـصداقا       . ، نشأ وضع استراتيجي خطير     من زاوية نظر اسرائيلية   

الوضع الجديد الناشيء من شأن مصر أال تمنع نقل االسلحة الى قطاع غزة، الحدود وأنبوب الغـاز لـم                   
عـن هـذه    " أصـم "اوباما بصفته   . يعودا آمنين، وفي حالة مواجهة من شأن مصر ان تدافع عن حماس           

  . المسلمين واالسالميين اآلخرين في تونس، في ليبيا وفي سورياالمخاطر، يسند االخوان
 ثانيا، يمكن االدعاء بأنه حسب مفاهيم الرئيس، فان التحالف األساس للواليـات المتحـدة فـي الـشرق       

فقد غفر اوباما لتركيا التخريب على العقوبات ضـد ايـران،           . االوسط هو مع تركيا وليس مع اسرائيل      
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اس وحزب اهللا والعداء تجاه اسرائيل، ولكنه لم يتخذ نهجا تـسامحيا مـشابها تجـاه                التأييد لحركات كحم  
  .اسرائيل

 يبدو ان ليس الوباما فهم حقيقي لحاجة الحفاظ على مصداقية الواليات المتحدة في الشرق االوسط ودعم                
عودية، فليست اسرائيل وحدها تعاني من هذا الوضع بل وكذلك قوى مناهضة للتطـرف كالـس              . حلفائها

المشكلة هنا ال تكمن في االدارة      . االردن وحركات المعارضة في ايران، في لبنان، في تركيا وفي سوريا          
رغم التصريحات المؤيدة السرائيل    . تغيير قيادي لن يؤثر على هذه المواضيع      . الحالية في دولة اسرائيل   

ن، إال انه الول مـرة فـي التـاريخ          من جانب اوباما، والتي يزعم أنها تهديء روع مؤيديه االسرائيليي         
  .الحديث السرائيل ال يوجد لها سيد من القوى العظمى

  ١٦/١/٢٠١٢معاريف 
  ١٦/١/٢٠١٢، وكالة سما اإلخبارية

  
  :كاريكاتير .٦٧

  

  
  ١٧/١/٢٠١٢االتحاد، ابو ظبي، 


