
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
  
  

    
  
  

  
  
  
  
  

   تطبيق المصالحة سيوقف المفاوضات: البردويل
  مليونا دوالر من القروض لتمويل ألفي مشروع صغير :في لبنان "برنامج التمكين الفلسطيني"

  "إسرائيل"و القومي لمصر األمن رفح يعزز إلىسيناء من طابا في الحي ممر مائي م
  االتحاد األوروبي يدعو للتصدي علناً لإلجراءات اإلسرائيلية الرامية لضم القدس المحتلة

  ي الضفة الغربية ف إسرائيلي في توزيع المياه"ابرتهايد": البرلمان الفرنسي
   على الدول العربية ومنها مصر67 إعادة سيناريو "اسرائيل"بامكان : غانتس يهدد

هنية يدعو حركة الجهاد إلى
 حوار معمق لتحقيق إجراء

  الندماج مع حركة حماسا
 4ص ... 

  2384  18/1/2012األربعاء 



  

  

 
 

  

            2ص                                     2384:                العدد18/1/2012األربعاء  :التاريخ

    :السلطة
 5   يمنح المحامية اإلسرائيلية فيليسيا النغر وسام االستحقاق والتميزعباس.2
 6      قلقون من تعثر عجلة المصالحة : القيادة المصرية للتدخل يدعو بحر.3
 6  رزقة يطالب السلطة بفصل المفاوضات عن المصالحة.4
 6   اجتماعات تفعيل المنظمة تتخذ ثالثة قراراتاألولوسط غياب واضح لشخصيات الصف .5
 7  الوضع في سورية شبه مأسوي والنظام ال يمكنه تجاهل الحرية والكرامة: عشراوي.6
 8  نتفهم وجود الفساد في أي دولة إال في فلسطين: "التشريعي"النتشة لـ.7
 8  لمرأةحكومة الضفة تعاقب موظفين اشتكوا عن تجاوزات بوزارة ا.8
 9  مليونا دوالر من القروض لتمويل ألفي مشروع صغير :في لبنان "برنامج التمكين الفلسطيني".9
 10     اتصاالت إلدخال النقد لغزة :رئيس سلطة النقد الفلسطينية.10
 10  "الربيع العربي"ترام خيارات الشعوب في انتخابات دول  إلى احالنائب عطون يدعو.11
    

    :المقاومة
 11  ال تغيير جذريا في قيادة حماس قبل انتخابات أيار وإتمام المصالحة: الدويك.12
 11   تطبيق المصالحة سيوقف المفاوضات: البردويل.13
 12  ال علم لنا بانتقال عائلة أبو مرزوق للقاهرة:  لـ الشرق األوسطمصادر في حماس.14
 12    لمختلف األطراف السوريةحماس قدمت نصائح : أسامة حمدان.15
 12   في لبنان" ةينيتحالف القوى الفلسط"عزام االحمد يعقد اجتماع مع وفد .16
 13   كان عاماً لالستيطان والتهويد والتهجير بامتياز2011عام : ماسالمكتب اإلعالمي لح.17
    

    :اإلسرائيليالكيان 
 14  تراً كيلوم40زيد على عشرة آالف وبعضها يبلغ مداها تالصواريخ في قطاع غزة : نتنياهو.18
 14   ليبرمان طلب لقاء كلينتون وبايدن ولم يحصل على رد:"معاريف".19
 15   تتراجع عن معاقبتها أبو مازن وتعتذر بعد تدخل اإلدارة األميركية في الموضوع"إسرائيل".20
 15   القدس عاصمة للعرب والمسلمينيعّدتمنع البحث في مشروع قانون رئاسة الكنيست .21
 15   على الدول العربية ومنها مصر67 إعادة سيناريو "اسرائيل"بامكان : غانتس يهدد.22
 15   غزةقطاع   يصدر تعليمات باالستعداد لشن حرب علىسانتغ":  بوستجيروزاليم".23
 16  تعليق عضوية الطيبي من الكنيست اإلسرائيلي لتوجيه شتيمة لنائبة اسرائيلية متطرفة.24
 16   من شن حروب ضد حزب اهللا وحماس"اسرائيل"ردع ي اتسلح ايران نووي: جنرال اسرائيلي.25
 16   كانت من الداخل"إسرائيل" على هجمات القرصنة اإللكترونية: خبير إسرائيلي.26
 17  مخزون األسلحة السورية  تتخّوف من وضع"إسرائيل".27
 17  ديةقراصنة انترنت إسرائيليون يسقطون موقع انترنت البورصة السعو": إسرائيل".28
 17  تسونامي السعي الفلسطيني للحرية لن يتوقف وال يقهر: "النغر"المحامية االسرائيلية .29
 18   تنشر فيديو لمجزرة الحرم اإلبراهيمي"القناة العبرية العاشرة".30
    



  

  

 
 

  

            3ص                                     2384:                العدد18/1/2012األربعاء  :التاريخ

    :األرض، الشعب
 18   من رسوم المعامالت الفلسطينيينإعفاء الالجئينتطالب الحكومة اللبنانية ب" ثابت".31
 19   تصاعد وتيرة االعتداءات على االسرى واستمرار سياسة التعذيب:  في رام اهللاوزارة االسرى.32
 19  " لقاءات عمان"لوقف و السلطة  يدع"ستقلالحراك الشبابي الفلسطيني الم".33
 20  بوقف اللقاءات مع اإلسرائيليين وتنفيذ اتفاق المصالحة السلطة يطالبون باألردننوفلسطينيالن والجئال.34
 20   هـايلتوجه إلى محكمة البا  الفلسطينية القيادة يطالبونأهالي األسرى.35
   

   :اقتصاد
  20 بنوك أجنبية تتطلع لفتح فروع لها في االراضي الفلسطينية: جهاد الوزير.36
  21   تظهر التأثير السلبي لالحتالل على االقتصاد الفلسطيني لجامعة الدول العربيةدراسة.37
   
   

   : األردن
 21 للوصول إلى المفاوضات عباس ونتنياهو يريدان مخرجا": واشنطن بوست"ملك األردن لـ.38
 22 ضربة أمريكية إسرائيلية إليران في غضون أربعة أشهر: رئيس مجلس األعيان األردني.39
 22  مريكي بالحقوق المنقوصة لألردنيين من أصل فلسطينياعتراض على اهتمام الكونغرس األ.40
   

   : لبنان
 22  "نصرة القدس"ميقاتي يلتقي وفد .41
 23   مليون دوالر300لبنان يطلق مشروع نهر الليطاني بقيمة .42
 23  ية العرب المركزية في فلسطينالقدس رمز ناطق لقض: الحص.43
 23 سنبقى مقاومين طالما هناك شبر محتل في لبنان وفلسطين: بسام حمود من غزة.44
   

   :عربي، إسالمي
 24  "إسرائيل"و القومي لمصر األمن رفح يعزز إلىسيناء من طابا في ممر مائي مالحي .45
 24  بدعم المقاتلين من حزب العمال الكردستاني" إسرائيل"تقرير لالستخبارات التركية يتهم  :التركية" زمان".46
 25  "إسرائيل"بكميات أقل إلى   مصر تعيد ضخ الغاز:اإلسرائيلية" كلكليست".47
 25   لن أمثل أمام النيابة والمحامون يتابعون سير القضية":المتهم بمعاداة الصهيونية"صالح سلطان .48
 25   الكترونّياً"إسرائيل"أريد إنهاء : " أوكسعمر".49
   

   :دولي
 26  اإلسرائيلية الرامية لضم القدس المحتلةاالتحاد األوروبي يدعو للتصدي علناً لإلجراءات .50
 27  مليون دوالر لالجئي غزة والضفة الغربية 300األونروا تطلق مناشدة طوارئ بقيمة .51
 28  سنتشاور مع األردن لتشجيع المفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية: اوباما.52
 28   في الضفة الغربية إسرائيلي في توزيع المياه"ابرتهايد": البرلمان الفرنسي.53



  

  

 
 

  

            4ص                                     2384:                العدد18/1/2012األربعاء  :التاريخ

 29   حصار غزة"سرائيلإ"برلمانيون بريطانيون ينددون بمواصلة .54
 29   تغل الموارد الفلسطينية تسانتقادات لمتحف بريطاني بسبب عالقته بشركة اسرائيلية.55
 30  المقبلمارس / آذار30مسيرة القدس العالمية في .56
    

   :مختارات
 30   وموقفها شبه حيادي مع النظام السوري حماس لم تتورط:في سوريا " اإلخوان"نائب المراقب العام لـ.57
    

    :تحوارات ومقاال
 31  رشاد أبو شاور... الهولوكوست الفلسطيني المفتوح.58
 33  عريب الرنتاوي... عن المفاوضات والمصالحة واالنتخابات.59
 34  عثمان ميرغني... هل استعد العرب لسالح الحرب الجديد؟.60
 36  دوف فايسغالس... أتهديد وجودي؟ بالغتم.61
    

  37  :كاريكاتير
***  

  
  التام مع حركة حماس الندماجاهاد إلى إجراء حوار معمق لتحقيق هنية يدعو حركة الج .1

في ء الفلسطيني رئيس الوزرا، أن حامد جاد نقالً عن مراسلها غزة من 18/1/2012 الغد، عمان، ذكرت
إسماعيل هنية، دعا إلى إجراء حوار معمق لتحقيق االندماج التام بين حركتي حماس والجهاد غزة 

اإلسالمي، التي استقبلت دعوة هنية بالتأكيد على ضرورة البحث في سبل توحيد الحركة اإلسالمية 
  .والمقاومة في فلسطين

 في مدينة غزة أمس، جرى خالله ،لجهاد اإلسالميجاءت دعوة هنية خالل لقاء جمعه بقادة من حركة ا
آخر المستجدات السياسية وتطورات المصالحة " حماس والجهاد"بحث العالقات الثنائية بين الحركتين 

  .ونتائج الثورات العربية
من جهته اعتبر عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد اإلسالمي محمد الهندي، أن وحدة قوى المقاومة 

نحن نؤمن "نسخة عنه " الغد"ة واجب شرعي، وضرورة وطنية وقال الهندي في تصريح تلقت الفلسطيني
  ".بوحدة قوى المقاومة انطالقاً من وعينا بأهمية هذه الخطوة على طريق استعادة الحقوق الوطنية

وأشاد الهندي بدعوة هنية لفتح حوار معمق بين حماس والجهاد اإلسالمي من أجل تحقيق الوحدة بين 
وأكد أن . الحركتين، مشدداً على ضرورة البحث في سبل توحيد الحركة اإلسالمية والمقاومة في فلسطين

الوحدة هدف صاحب حركته منذ انطالقتها وكشف عن بدء حوار عميق يدرك أهمية هذا الخيار 
ق بين علينا البدء فوراً بحوار عمي"اإلستراتيجي في مرحلة فشل كل الخيارات األخرى مشددا بقوله 

ونوه الهندي إلى أن قضية ". الحركتين في الداخل والخارج لدراسة كل الجوانب المتعلقة بهذا الملف
فلسطين تعد قضية األمة، مؤكدا أن وحدة الحركة اإلسالمية باتت ضرورة الستقبال نهضة الشعوب 

  .وإعطائها بعدها اإلسالمي
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القيـادي  ، ان    كفـاح زبـون    نقالً عن مراسلها   رام اهللا  من   3/1/2012الشرق األوسط، لندن،    وأضافت  
ـ       إن الحركتين بدأتا نقاشا معمقا وعلى نطاق واسع        » الشرق األوسط «البارز في الجهاد داود شهاب، قال ل

في الضفة وغزة والخارج وفي السجون اإلسرائيلية، من أجل تحقيق الدمج، غير أنه لم يؤكد ما إذا كانت                  
ال نعرف إلى أين يمكن أن نصل،       «وأوضح شهاب   . ج كامل أو جزئي   الحوارات يمكن أن تنتهي إلى دم     

  .»إلى وحدة كاملة أو تنسيق مواقف، أو وحدة متعددة، أو غيره، هذا رهن بنتائج الحوار
الحديث عن تحقيق وحدة إسالمية في فلسطين، هدف كبير يحتاج إلى جهد كبير، ونحن نسعى «وأضاف 

  .»وتحرير األرضإلى تجميع الكل حول خيار المقاومة 
نحن بذلنا قبل ذلك جهودا كبيرة للتقارب بين القوميين والوطنيين واإلسالميين، فكيف بحركتين «وتابع 

من المهم تعزيز المشترك بين «وأردف . »إسالميتين تمثالن اإلسالم السني ولهما مرجعية فقهية واحدة
  .»حماس والجهاد

رات من أجل تحقيق الدمج، لكن الحوارات السابقة ظلت وهذه ليست أول مرة تخوض فيها الحركتان حوا
  .سرية إلى حد كبير، وتعثرت بخالفات سياسية لها عالقة بالمقاومة والمشاركة في السلطة واالنتخابات

واعتبر شهاب أن الخالفات السياسية مع حماس يمكن تجاوزها، باعتبار أن تحقيق الوحدة اإلسالمية 
يد أن ندفع باتجاه تعزيز القواسم المشتركة ونقاط االلتقاء وتذويب نر«واجب شرعي ووطني، وقال 

  .»التباينات والخالفات
  

   فيليسيا النغر وسام االستحقاق والتميزاإلسرائيلية يمنح المحامية عباس .2
 منح الرئيس محمود عباس، مساء اليوم الثالثاء، المحامية اإلسـرائيلية فيليـسيا النغـر وسـام                 :برلين

  :وجاء في المرسوم الرئاسي الذي سلمه سيادته إلى المحامية النغر .التميزاالستحقاق و
رئـيس الـسلطة الوطنيـة      ،  رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحريـر الفلـسطينية       ،  رئيس دولة فلسطين  

  :رسمنا بما هو آت وتحقيقا للمصلحة العامة، وبناء على الصالحيات المخولة لنا،، الفلسطينية
  األستاذة المحامية فيليسيا النغر وسام االستحقاق والتميزمنح : )1(مادة 

تقديرا لدورها في الدفاع عن أسرى الحرية الفلسطينيين وكشف ممارسات االحتالل اإلسرائيلي ونضالها             
  .من أجل تحقيق السالم العادل بين الفلسطينيين واإلسرائيليين

  من يلزم وينشر في الجريدة الرسميةينفذ هذا المرسوم اعتبارا من تاريخه ويبلغ : )2(مادة 
  10/12/2011صدر في رام اهللا بتاريخ 

أنا سعيدة جدا لتـسلمي     ' :وعبرت المحامية النغر، في كلمتها، عن سعادتها الكبيرة لمنحها الوسام، وقالت          
 حاولـت ':وتابعت.'هذه الجائزة الرائعة والملهمة التي المست قلبي وأتقبلها مع شكري وتقديري العميقين           

قدر المستطاع مساعدة ضحايا االحتالل اإلسرائيلي في كل مكان، داخل الـسجون وخارجهـا، إلظهـار      
  .'حقيقة االضطهاد اإلسرائيلي ولتعزيز السالم والعدل بين الشعبين، الفلسطيني واإلسرائيلي

  17/1/2012، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
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      قلقون من تعثر عجلة المصالحة : تدخل للالمصريةالقيادة  يدعو بحر .3
أعرب أحمد بحر النائب األول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني عن قلقه من تعثر عجلة المـصالحة                
الفلسطينية، وعزا ذلك إلى وقوع السلطة الفلسطينية في رام اهللا بـدائرة التـأثّر واالسـتجابة للـضغوط                  

  .والتهديدات الخارجية
ي الثالثاء القيادة المصرية الراعية لمسيرة المصالحة الفلسطينية إلى التـدخل بغيـة             ودعا في بيان صحف   

الدفع باتجاه تطبيق الملفات الخاصة باتفاق المصالحة الذي تم التوقيع عليه بالقاهرة، ومتابعة تنفيذ ما تـم                 
  .التوافق عليه فصائليا في إطار اللجان المختصة التي تم تشكيلها مؤخرا

خشيته من تحول مسار المصالحة والجهد المبذول إلنجازه إلى مسار دعائي إعالمي نظـري             وأبدى بحر   
دون تنفيذ أية إجراءات أو آليات عملية على أرض الواقع، مؤكدا أن الشعب مّل الوعود النظرية وسـئم                  

  .لةكافة التصريحات اللفظية، وبات ينتظر خطوات عملية وإنجازات فعلية ملموسة خالل األيام المقب
  18/1/2012نت، .موقع الجزيرة

  
  رزقة يطالب السلطة بفصل المفاوضات عن المصالحة .4

، السلطة فـي رام     "إسماعيل هنية "يوسف رزقة، المستشار السياسي لرئيس الوزراء الفلسطيني        . طالب د 
  . اهللا بفصل مسار المفاوضات عن مسار المصالحة الوطنية

إلعالمي لمجلـس الـوزراء، أن خلـط الـسلطة لمـسار            رزقة، في تصريح أصدره المكتب ا     . وأكد د 
المفاوضات مع مسار المصالحة وربطهما ببعض يعطل ميزة المصالحة ويحـول دون التنفيـذ الـسريع                

  . لبنودها وآلياتها
يجب أن نركز على مسار المصالحة باعتباره مساراً فلسطينياً وطنياً داخلياً، وأن نـستبعد مـسار                : "وقال

، مؤكداً أن مساري المفاوضات والمصالحة ال يلتقيان مطلقاً، ألن االحـتالل            "ل والعقيم المفاوضات الفاش 
  . اإلسرائيلي وأمريكا غير معنيين بتحقيق المصالحة

وذكر رزقة أنه مضى على خيار المفاوضات والتسوية عقدان من الزمن دون تحقيق نتائج ملموسة، بـل                
  . والتهويد وتدمير كل مقدرات الشعب الفلسطينيتمادى االحتالل في االعتداءات واالستيطان 

ودعا السلطة إلى تبني خيار مسار المصالحة وتفضيله على مسار المفاوضات لنتمكن جميعاً من تحقيـق                
وجدد تمسك الحكومـة    . الوحدة الوطنية والتفرغ لإلجراءات اإلسرائيلية الرامية إلنهاء القضية الفلسطينية        

ار المصالحة باعتباره خياراً استراتيجياً للشعب الفلسطيني، مؤكداً جاهزيـة        الفلسطينية وحركة حماس بخي   
  .الحكومة وحماس لتذليل كافة العقبات والعراقيل التي تحول دون تطبيق المصالحة على أرض الواقع

  17/1/2012موقع فلسطين أون الين، 
  

  ثة قرارات اجتماعات تفعيل المنظمة تتخذ ثالاألول الصف لشخصياتوسط غياب واضح  .5
 الثالثاء اجتماعات اللجنة المعنية بتفعيل منظمة التحريـر         أمس عمان   األردنيةانتهت في العاصمة    : عمان

 انتخابات عامة من نوعها الختيار      أول التوصية بتنظيم    اإلطالق على   أهمهاباتخاذ ثالث قرارات رئيسية     
سسة المجلس الوطني هي العنـوان       مؤ أن أساسمجلس وطني فلسطيني جديد خلفا للمجلس الحالي على         

  . لتفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينيةاألبرز
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واتخذت االجتماعات ايضا قرارا باعتماد القائمة النسبية الكاملة كاساس النتخابـات التـشريعي داخـل               
يعي فلسطين فيما اثار قرار ثالث جدال واسعا في االردن عندما تقرر اجراء االنتخابات الخاصة بالتـشر               

مما يعني ضـمنيا اسـتثناء االردن ولبنـان    ' اي مكان يمكن اجراء االنتخابات فيه    'والمجلس الوطني في    
  .وسورية بسبب حساسيات سياسية او ظروف خاصة جدا

ويبدو ان هذا البند اثار الكثير من الجدل داخل اجتماعـات تفعيـل المنظمـة حيـث اصـرت الجبهـة                   
  .كن ان تشمل مخيمات الفلسطينيين في لبنانالديمقراطية على ان االنتخابات يم

واثار القرار اعتراضات جهات اردنية محلية رأت في استثناء االردن من التـصويت علـى انتخابـات                 
ـ            بـأن  ' القدس العربـي  'المجلس الوطني تمهيدا للوطن البديل لكن مصدرا مشاركا في االجتماعات قال ل

 االردن حصريا انما باليات اجراء انتخابات فلسطينية فـي       المسألة التي بحثت لم تكن تختص بالشتات في       
  .اي مكان في الشتات

 ال يعكس حسب مصدر مطلـع فـي الـسلطة           األخيرةولوحظ بأن مستوى التمثيل في اجتماعات عمان        
ـ           ممثلـين مـن     إرسال على   13الفلسطينية اهتماما حقيقيا بعنوان تفعيل المنظمة فقد حرصت الفصائل ال

 ضمنيا بصعوبة احيـاء المنظمـة       إحساسا الذي يعكس    األمرو حتى الرابع لالجتماعات،     الصف الثالث ا  
 ممثلين رفيعي المستوى لالجتماعات هـي       أرسلت فصائل فقط    أربعةوعناوينها العريضة حيث لوحظ ان      

فتح التي حضر عنها عزام االحمد وحركة فدا التي مثلها صالح رأفت كذلك الجبهة الديمقراطيـة التـي                  
 لـسليم   باإلضافةا عضو المكتب السياسي فهد سليمان اصافة لحضور تيسير قبعة ممثال عن الشعبية              مثله

  .الزعنون الذي قاد االجتماعات
 18/1/2012القدس العربي، لندن، 

  
   شبه مأسوي والنظام ال يمكنه تجاهل الحرية والكرامةسوريةالوضع في : عشراوي .6

نفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي أن القضية        أكدت عضو اللجنة الت   :  ريتا فرج  -بيروت  
التـي انطلـق منهـا      » األهداف والقيم «، مشيرة الى ان     »الصحوة العربية «الفلسطينية تدخل في صلب     

  .»قامت عليها القضية الفلسطينية» «الربيع العربي«
الذي استضافته  » موقراطيةاإلصالح واالنتقال الى الدي   «على هامش مؤتمر    » الراي«وقالت عشراوي لـ    

سورية وضعها مختلف والنظـام     . المجتمع الدولي يتعامل مع األزمة السورية بشكل مختلف       «بيروت ان   
األمور في سورية معقدة جداً والوضع شبه مأسوي بـسبب الـسقوط            . السوري يختلف عن النظام الليبي    

  .»اليومي للضحايا واألبرياء، وهذا األمر يجب أن يتوقف
. عندما تبدأ الشعوب بالثورة تـصل الـى مبتغاهـا     «: أين ستتجه األزمة السورية، تجيب عشراوي     والى  

  .»الحرية والكرامة والديموقراطية ال يمكن تجاهلها ال من النظام السوري وال من الدول األخرى
 وردا على سؤال عن تفسيرها لوصول الحركات اإلسالمية الى السلطة في أكثر من بلد عربي في ظـل                 

ألن الحركات اإلسالمية هي األكثر تنظيماً بـين        «التساؤالت عن مآالت الربيع العربي، قالت عشراوي        
واالسالميون عموماً مهيأون من الناحية المؤسساتية كمعارضـة ولـديهم بنيـة            . مختلف القوى السياسية  

 تملك هذا البعد التنظيمي ولـم  أما المعارضة الثانية، الديموقراطية والليبرالية والعلمانية، فال    . شعبية دينية 
تكن في وضعية تسمح لها بتنظيم نفسها على المستوى البنيوي، علماً أن الحركات االحتجاجيـة كانـت                 
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وهنا ال بد من التفريق بين وسائل االتصال االجتماعي التي حركت الـشباب، وبـين التنظـيم                 . متنوعة
  .» الفوز الذي حققه االسالميون في االنتخاباتالحزبي على األرض، وعلى هذا األساس يمكن أن نفهم

  17/1/2012الراي، الكويت، 
  

   وجود الفساد في أي دولة إال في فلسطيننتفهم: "التشريعي"النتشة لـ .7
 أكد رفيق النتشة رئيس هيئة مكافحة الفساد على محاربة الفساد بكافـة أشـكاله فـي المجتمـع                   :رام اهللا 

كفاءات الفلسطينية ما نستطيع أن نعد إستراتيجيات لمكافحة الفـساد فـي            الفلسطيني، وقال ان لدينا من ال     
دول أخرى، مشددا على أهمية التواصل مع البرلمان الفلسطيني والهيئة واصفا العالقة بين المؤسـستين               
بالشراكة، وأقر النتشة بوجود ظاهرة الفساد في فلسطين ولكنه ليس بالشكل المطروح وأوضح أن هنـاك                

  .لت هذه الظاهرة لمصالح خارج هذا اإلطارجهات استغ
جاء ذلك في اجتماع عقدته هيئة الكتل والقوائم البرلمانية مع وفد من هيئة مكافحة الفساد برئاسة رفيـق                  

  .النتشة في مقر المجلس التشريعي لالطالع على أوضاع الهيئة ومنجزاتها ومتطلبات نجاحها
أعدتها هيئة مكافحة الفساد والتي تهدف إلى الحد مـن الفـرص   وقدم النتشة للتشريعي اإلستراتيجية التي    

المتاحة لممارسة الفساد من خالل صياغة منظومة قانونية تعزز المساءلة وكذلك زيـادة فعاليـة هيئـة                 
  .مكافحة الفساد والدور الرقابي ما يخلق الثقة بين المواطن الفلسطيني والسلطة الوطنية الفلسطينية

م األخذ بالشائعات واالعتماد في أحكامنا على األدلة، مؤكدا أن هيئة مكافحة الفـساد              ودعا النتشة إلى عد   
مستعدة الستقبال شكاوى كافة المواطنين ودراستها بكل دقة، ومحاسبة كل من تثبت إدانته مهمـا كـان                 

  .موقعه في السلطة الوطنية
  18/1/2012الحياة الجديدة، رام اهللا، 

  
  اشتكوا عن تجاوزات بوزارة المرأة موظفينحكومة الضفة تعاقب  .8

قررت الحكومة الفلسطينية في رام اهللا اتخاذ مجموعة قرارات تؤدي إلى نقـل وعقوبـة               : الضفة الغربية 
بعـدما  " عدم قبولهم بنتائج قرارات صدرت بحقهـم      "وإنذار عدد من موظفي وزارة شؤون المرأة بسبب         

  .في وزارتهم" إدارية وأخالقية ومالية"اشتكوا لوقوع مخالفات 
وعبر المركز اإلعالمي التابع للحكومة في رام اهللا عن استغرابه لقيام مجموعة من الموظفين الـسابقين                

رغم قبولهم مسبقًا بنتائج قـرارات      "في وزارة شؤون المرأة باالعتصام أمام مكتب الرئيس أمس الثالثاء           
  ".زارةصدرت بحقهم من قبل مجلس الوزراء، حول قضايا لها عالقة بالو

هؤالء الموظفين كانوا قد قدموا شكوى      "إن  : وقال تصريح صحفي صادر عن المركز اإلعالمي الحكومي       
حول وجود مخالفات إدارية ومالية وأخالقية من قبل مدير عام الشؤون اإلداريـة والماليـة فـي وزارة                  

  ". لجان تحقق وتحقيق لمعرفة المالبسات4شؤون المرأة، وعليه تشكلت 
جنة تحقق برئاسة وزيرة المرأة، وأخرى برئاسة وزير العدل، وثالثة من ديوان الرقابة الماليـة    وتشكلت ل 

وأكـدت جميعهـا عـدم وجـود أي         .واإلدارية بتكليف من الرئاسة، ثم لجنة تحقيق من مجلس الوزراء         
  .بحسب التصريح" تجاوزات أخالقية أو إدارية أو مالية داخل الوزارة

ة التي شكلها مجلس الوزراء، قررت الحكومة اتخاذ مجموعة من القرارات بما            وبناء على توصيات اللجن   
فيها نقل بعض هؤالء الموظفين، من كادر الوزارة إلى كادر ديوان الموظفين العام، وإيقاع عقوبة اإلنذار                
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إحداث ضجة حول الموضوع أمر غير مبرر وقد تسبب فـي           " ورأى المركز أن    . واللوم بحق عدد آخر   
  ".ة للوزارة والوزيرة وموظفيها والمرأة الفلسطينية بشكل عاماإلساء

بالعودة إلى أعمالهم فورا في ديوان الموظفين العام، ووقف اعتصامهم غيـر            "وطالب المركز الموظفين    
  ".المبرر، وااللتزام بقرارات مجلس الوزراء

  18/1/2012السبيل، عمان، 
  

  نا دوالر من القروض لتمويل ألفي مشروع صغيرمليو :في لبنان "الفلسطينيبرنامج التمكين " .9
، »مؤسسة الرئيس محمود عباس«، بالتعاون مع »صندوق االستثمار الفلسطيني«أطلق : زينة برجاوي
ألبناء الالجئين الفلسطينيين في المخيمات الفلسطينية في » برنامج التمكين االقتصادي«رسمياً أمس، 

لعدد من الالجئين الذين يتوزعون على اثني عشر مخيماً، » يحّل جذر«وجاء الصندوق بمثالة . لبنان
  .تعاني جميعها من ارتفاع معدالت الفقر والبطالة

وشرح رئيس الصندوق الدكتور محمد مصطفى، الوافد من رام اهللا للمشاركة بالمؤتمر الصحافي الذي 
وضاً بقيمة تتراوح بين البرنامج سيقدم عر«دعت إليه سفارة فلسطين للمناسبة في مقرها أمس، أن 

خمسمئة وخمسة آالف دوالر أميركي، لتمويل حوالى ألفي مشروع صغير لسكان المخيمات والتجمعات 
. الفلسطينية في لبنان، وذلك بهدف المساهمة في الحد من سوء األوضاع االقتصادية التي يعيشونها

  .»فتتوفر فرص عمل جديدة وسبل عيش كريمة لهم
المشاريع ستغطي مجموعة من «ي ستغطيها المشاريع، أشار مصطفى إلى أن وحول القطاعات الت

الصناعة والزراعة والتجارة والخدمات والتكنولوجيا والصحة : القطاعات االقتصادية اإلنتاجية منها
البرنامج يستهدف كافة المخيمات والتجمعات «وأكد مصطفى أن . »والتعليم وأي قطاعات منتجة أخرى

  .» لبنان بمختلف شرائحها وفئاتها والمناطق المسموح فيها لالجئين العمل فيها قانونياًالفلسطينية في
بتوجيهات من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إذاً، تم إطالق البرنامج في مرحلة أولى لتغطية كلفة 

 »األقصى«مليوني دوالر أميركي من القروض، بتمويل من صندوق االستثمار الفلسطيني وصندوق 
، على أن تصل ميزانية البرنامج خالل السنوات الخمس المقبلة، »البنك اإلسالمي للتنمية«التابع إلدارة 

  .إلى خمسة ماليين دوالر أميركي
وقد تم توقيع االتفاقيات التشغيلية للبرنامج مع عدد من مؤسسات اإلقراض المتخصصة والعاملة في 

االتحاد العام «، و»االتحاد النسائي العربي الفلسطيني«، و»مؤسسة النجدة االجتماعية«: لبنان، وهي
للبرنامج خالل الفترة » الجمعية اللبنانية للتنمية«، ومن المتوقع أن تنضم »للمرأة الفلسطينية في لبنان

  .المقبلة
تنفيذ البرنامج، «بمتابعة » السفير«وستقوم المؤسسات، كما أشار مستشار رئيس الصندوق جمال حداد لـ

وأكد أن الصندوق استبعد . »أنها منتشرة في معظم المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنانخاصة 
وأضاف حداد ان . فكرة تخصيص مؤسسة واحدة لتنفيذ البرنامج، لعدة أسباب، وأهمها تلك اللوجستية

المؤسسات المذكورة تنشط في لبنان كجمعيات يهدف بعضها الى تطوير ودعم مجتمع الالجئين «
فلسطينيين في المجاالت االقتصادية واالجتماعية والثقافية، باإلضافة الى تعزيز قدرات شرائح متنوعة ال

في حين يتخصص البعض اآلخر منها في تقديم التمويل . من المجتمع الفلسطيني وتحسين أوضاعه
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حظاً في للمشاريع الصغيرة في لبنان، لتنمية المشاريع وتحسين المستوى المعيشي للفئات األقل 
  .»المجتمع

وحضر المؤتمر الصحافي السفير الفلسطيني في لبنان أشرف دبور، ورئيس لجنة الحوار الفلسطيني 
اللبناني السفير عبد المجيد قصير، وعضو المجلس التشريعي الفلسطيني عزام األحمد، والمدير العام 

في » منظمة التحرير الفلسطينية«ائل سلفاتوري لومباردو، باإلضافة إلى أمناء سر فص» األونروا«لوكالة 
. لبنان، وممثلين عن اللجان الشعبية في المخيمات، وممثلين عن مؤسسات اإلقراض للمشاريع الصغيرة

  :للتفاصيل حول برنامج التمكين االقتصادي، ترجى زيارة موقعه على االنترنت
ps.pif.www  

  18/1/2012السفير، بيروت، 
  

     اتصاالت إلدخال النقد لغزة :الفلسطينيةرئيس سلطة النقد  .10
قال رئيس سلطة النقد الفلسطينية جهاد الوزير إن القطاع المصرفي في قطاع غزة يواجه تحديات كثيرة،                
وأبرزها مشكلة نقص النقد في القطاع وتحفظ المصارف فيه عن منح تسهيالت ائتمانية بـسبب الوضـع             

  .غير المستقراالقتصادي 
 أن الحصار اإلسرائيلي أوجد عقبات فـي العالقـات   -في حوار مع الجزيرة نت-وأضاف جهاد الوزير  

بين فروع المصارف العاملة في غزة والضفة الغربية، حيث منعت تل أبيب شـحن الـدوالر والـدينار                  
  .2007األردني بشكل قطعي إلى القطاع منذ عام 

خدمة ويسترن يونيون لتحويل األموال بقطاع غزة، موضحا أن الخدمة          ونفى المسؤول الفلسطيني توقف     
مستمرة لدى المصارف، وأن أحد هذه المصارف قرر عدم تجديد عقد الوكالة مـن البـاطن مـع دور                   

  :الصرافة، وفيما يلي نص الحوار
دولي واللجنـة   تقوم سلطة النقد باتصاالت مكثفة مع جميع الجهات الدولية كصندوق النقد ال           : جهاد الوزير 

الرباعية، وغيرها من المؤسسات والجهات الدولية األخرى، للتدخل لدى الطرف اإلسرائيلي، وذلك فـي              
  .سبيل حل هذه المشكلة بشكل جذري

ولحل المشكلة على المدى القصير، قمنا باتصاالت في إطار استبدال النقد التالف في غزة، وشحن مبلـغ                 
، وقد تم بالفعل استبدال النقد التالف بنقد جديد، وال نـزال ننتظـر      ) مليون دوالر  39( مليون شيكل    150

  .الموافقات لشحن دفعات أخرى قبل نهاية هذا األسبوع
 مليـون   868مع العلم بأن سلطة النقد قد نجحت خالل السنوات األربع األخيرة في شحن ما يزيد عـن                  

  .عبارة عن نقد تالف) ون دوالر ملي61( مليون شيكل 235، واستبدال ) مليون دوالر225(شيكل 
  18/1/2012نت، الدوحة، .موقع الجزيرة

  
  "الربيع العربي" خيارات الشعوب في انتخابات دول احترام إلى النائب عطون يدعو .11

النائب المقدسي المبعد إلى الـضفة الغربيـة احمـد          أكد  :  محمد أبو خضير وزكي أبو الحالوة      -القدس  
 ومستقبل األمة العربية واإلسالمية بأسرها التي يجب عليهـا ان           القدس هي ماضي وحاضر   " أنعطون  

  ."تعمل كل ما بوسعها لنصرة هذه القضية
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 األحمرعطون النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني عن حركة حماس الذي اختطفته من مقر الصليب               
لقيادات العربية واإلسـالمية    أقل القليل المطلوب من ا    "في القدس المحتلة وتم ابعاده الى رام اهللا يرى ان           

، معتبرا انه لو قرر العرب والمـسلمون        "أن تنصر مدينة القدس من خالل لغة المصالح التي تحكم العالم          
استغالل لغة المصالح سواء كان من موقف جغرافي مـن أرصـدة أو بتـرول أو عالقـات سياسـية                    

لو توفرت اإلرادة السياسية الحقيقية ولو      وديبلوماسية من عالقات سالم وغير ذلك كثير جدا، لو أرادوا و          
  ."صدقت النوايا لنصروا القدس حقيقة
الربيع العربي غير أصناما كانت تتربع على أنظمة ولكن         «ان  » الراي«عطون الذي اعتبر في حوار مع       

  .»نعول كثيرا على هذا الربيع ومتفائلون به كثيرا«، بين اننا »لم يغير مفاصل
ة السابقة صنعت بعبعا واخافت العالم بأسره وشعوبها من اإلسالم ومارست كل أساليب          األنظم"واعتبر ان   

القمع السكات هذا الصوت، ولكن هذا المارد القادم بقوة الذي يستمد شرعيته من شعبه لم يأِت دخيال ولم                  
  ."يأِت على ظهر دبابة، وجاء عندما سمح لشعوب هذه المنطقة ان تدلي بأصواتها

  17/1/2012ويت، الراي، الك
 

  ال تغيير جذريا في قيادة حماس قبل انتخابات أيار وإتمام المصالحة: الدويك .12
قال رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني القيادي البارز في حركة المقاومة :  نادية سعدالدين-عمان

المرحلة، إلى لن يحدث أي تغيير جذري في قيادة الحركة في هذه " إنه ،عزيز الدويك" حماس"اإلسالمية 
  .المقبل) مايو(، متوقعاً إجراء التغييرات بعد انتخابات أيار "حين إتمام المصالحة

ليس وارداً إجراء أي تغيير جذري كبير في قيادة "من األراضي الفلسطينية المحتلة " الغد"وأضاف لـ
  ".الحركة، فيما يخص رئيس المكتب السياسي للحركة خالد مشعل

غيير جذري كبير في هذه المرحلة، حتى تتم المصالحة، ويمكن أن يكون ذلك بعد لن يتم أي ت"وتابع 
، وذلك في إشارة إلى ما تردد أخيرا بشأن تصريح مشعل بعدم ترشحه "المقبل) مايو(انتخابات أيار 

  .للدورة القيادية المقبلة
حدث تغييرات فرعية يمكن أن ت"، مستدركاً أنه "لن يحدث أي تغيير قبل المصالحة"واستطرد قائالً 

  ".صغيرة، ال عالقة لها بالتغيير الجذري المتعلق برأس الهرم في القيادة
  18/1/2012الغد، عمان، 

  
  تطبيق المصالحة سيوقف المفاوضات: البردويل .13

صالح البردويل، إن تطبيق المصالحة      .قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس د      :  جمال غيث  -غزة
وقف العملية التفاوضية مع االحتالل اإلسرائيلي والتي أكد أنها أضرت بمـصالح            الفلسطينية سيعمل على    

  . الشعب الفلسطيني لعقدين من الزمن
، على أن استمرار السلطة الفلسطينية 2012-1-18، األربعاء "فلسطين"وشدد البردويل في تصريح لـ

لفلسطينية، في إشارة إلى لقاءات يتناقض مع مسار المصالحة الوطنية ا) "إسرائيل(في نهج التفاوض مع 
  . برعاية الرباعية الدولية) إسرائيل(عمان التي تعقد بين ممثلين عن السلطة و
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، مضيفًا أنها استغلت بشكل سيئ من قبل "العبثية"بـ) إسرائيل(ووصف البردويل المفاوضات مع 
ة، مشددا على ضرورة االحتالل وهدفت لتكريس االستيطان وتعزيز وجوده على األراضي الفلسطيني

  ". ألنها لم تستغل بشكل جيد ولم ينتج عنها شيء"وقفها 
إن ما تقوم به حركة حماس من حوارات وطنية هو تنفيذ التفاق المصالحة، بينما ما يقوم به : "وقال

  . المفاوض الفلسطيني مخالف للمصالحة
 المفاوضات والجلوس إلى طاولة التوقف عن"يجب على رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس : وتابع

، مشيرا إلى أن "الحوار وتطبيق المصالحة، ألن استمرار المفاوضات مع االحتالل يؤثر بشكل كبير عليها
المصالحة تهدف بالدرجة األولى الحفاظ على المصالح الفلسطينية، ورفض القرارات اإلسرائيلية الجائرة 

  . بحق شعبنا
  18/1/2012فلسطين أون الين، 

  
  ال علم لنا بانتقال عائلة أبو مرزوق للقاهرة: "الشرق األوسط" لـ مصادر في حماس .14

 علمه بانتقال عائلة موسى أبو مرزوق نائب "الشرق األوسط"نفى مصدر في حماس في حديث لـ: غزة
إن عددا : واستدرك المصدر قائال. رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، من دمشق لإلقامة في القاهرة

وكانت تقارير إخبارية ذكرت أمس  . نشطاء حماس قد تركوا دمشق لظروف خاصة تتعلق بعوائلهممن
  .أن مصر استقبلت أسرة أبو مرزوق، لإلقامة في القاهرة

  18/1/2012الشرق األوسط، لندن، 
  

   لمختلف األطراف السوريةحماس قدمت نصائح : أسامة حمدان .15
أسامة حمدان  ) حماس( الدولية في حركة المقاومة اإلسالمية       قال مسؤول العالقات  :  محمد النجار  -بيروت

  .إن الحركة ال تقود أي وساطة ولم تحمل أي رسائل للقيادة السورية
لمختلف األطرف السورية، داعيا " قدمت نصائح" أن حماس -في مقابلة مع الجزيرة نت-وأكد حمدان 

لى أن حركته ترفض أي تدخل خارجي في إلى حل سياسي لألزمة السورية بعيدا عن الدماء، مشيرا إ
  .سوريا

ونفى حمدان أن تكون دمشق طلبت من قيادة حماس مغادرة سوريا، أو أن تكون الحركة قررت نقل 
مكاتبها من هناك، غير أنه لم ينف أي توجهات لنقل قيادة الحركة لألردن، في إطار البحث عن تجديد 

  .العالقة بين حماس واألردن
  : الحوارنصلالطالع على 

1=GoogleStatID?htm.E95EB5A22EBF-0B88-E469-9EF1-A868CB80/exeres/NR/net.aljazeera.www://http  

  17/1/2012الجزيرة نت، الدوحة، 
    

  في لبنان" ةتحالف القوى الفلسطيني" اجتماع مع وفد عزام األحمد يعقد .16
والمشرف على » فتح«أثمر االجتماع المشترك الذي عقده عضو اللجنة المركزية لحركة : هيثم زعيتر

في لبنان، توافقاً على استمرار التواصل » تحالف القوى الفلسطينية«الساحة اللبنانية عزام األحمد مع وفد 
تباحث للتشاور في األفكار المطروحة، وأفضل الصيغ وصوالً إلى تشكيل قيادة وعقد اجتماعات حوار و

  .»منظمة التحرير الفلسطينية«سياسية موحدة للفصائل الفلسطينية في لبنان تكون مرجعيتها السياسية 
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اجتماعاً موسعاً مع وفد ) الثالثاء(أن األحمد عقد أمس » اللواء«وأكدت مصادر فلسطينية مطلعة لـ
أبو » «حركة الجهاد اإلسالمي«أمين سرها ممثّل : في لبنان والذي ضم» لف القوى الفلسطينيةتحا«

أبو » « القيادة العامة-الجبهة الشعبية «علي بركة ومسؤول » حماس«الرفاعي، ممثل حركة » عماد
 في لبنان فتحي ابو العردات،» منظمة التحرير الفلسطينية«رامز، بحضور أمين سر فصائل » عماد

  .والسفير أشرف دبور، وذلك في مقر سفارة فلسطين في بيروت
وأشارت المصادر إلى أن االجتماع الذي توزع على جلستين، تم خالله التطرق إلى قضايا وملفات 

، وتشكيل القيادة السياسية للفصائل »منظمة التحرير الفلسطينية«المصالحة الفلسطينية الداخلية، وتفعيل 
، وتم التوافق على استمرار التشاور »منظمة التحرير الفلسطينية«تكون مرجعيتها في لبنان، على ان 

والتباحث في األفكار المطروحة، وأوضحت المصادر أن األحمد سيعود بعد فترة قريبة لمتابعة 
  .االجتماعات واالتصاالت من أجل إنجاز تشكيل القيادة السياسية

تم خالله » فتح«يضاً اجتماعاً لقيادة الساحة في حركة أن األحمد ترأس أ» اللواء«وكشفت مصادر لـ
» الكفاح المسلح الفلسطيني«بحث األوضاع الفتحاوية الداخلية، وخصوصاً في أعقاب اغتيال مرافقي قائد 

اشرف القادري وعامر فستق خالل شهر كانون االول الماضي » اللينو«العميد محمود عبدالحميد عيسى 
  .االشتباك الذي عقب ذلك بين حركة فتح وجند الشامفي مخيم عين الحلوة، و

برئاسة قائد قوات األمن الوطني اللواء » فتح«انه تم تشكيل لجنة تحقيق من حركة » اللواء«وعلمت 
 أعضاء، للتحقيق في األحداث األمني واالشتباكات التي وقعت في المخيم، لجهة 8صبحي أبو عرب مع 

 لتحديد المسؤوليات ومعاقبة المتورطين، على أن ترفع تقريرها إلى قيادة دوافعها وخلفياتها والمتورطين،
  .الساحة، مع التأكيد على ضبط الوضع األمني

، كما التقى األحمد »اللينو«وكان األحمد قد إلتقى مساء أمس األول في مقر السفارة في بيروت العميد 
  .أمس قائد المقر العام اللواء منير المقدح

  18/1/2012وت، اللواء، بير
  

   كان عاماً لالستيطان والتهويد والتهجير بامتياز2011عام : ماسالمكتب اإلعالمي لح .17
أمس الثالثاء " حماس"أكَّد تقرير صادر عن المكتب اإلعالمي لحركة المقاومة اإلسالمية : الضفة الغربية

لي والعجز العربي واإلسالمي، أن هناك مخططاً واضح المعالم يسير عليه االحتالل في ظل الصمت الدو
وذلك من خالل قضم وسرقة المزيد من األراضي الفلسطينية، وتوسيع المستوطنات، والقضاء على البنية 
التحية لألحياء المقدسية ومدن وقرى الضفة المحتلة، والتضييق على سكانها وتهجيرهم وفق خطط 

  .عنصرية
 كان عاماً 2011لمؤسسات حقوقية وإنسانية، فإن عام وفق تقارير وبيانات : "وجاء في مقدمة التقرير

لالستيطان والتهويد والتهجير بامتياز، حيث أشار تقرير صادر عن مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية 
إلى أن مصادرة األراضي من أجل بناء المستوطنات الصهيونية وتوسيعها المستقبلي أدت إلى ) أوتشا(

نيين من أجل كسب رزقهم وتطوير مساكن مالئمة وبنى تحتية وخدمات انكماش الحيز المتاح للفلسطي
كما وأدت خطط توسيع المستوطنات إلى موجات هدم واسعة لمنازل الفلسطينيين وتهجير . أساسية

  األشخاص بالقوة
  18/1/2012السبيل، عمان، 



  

  

 
 

  

            14ص                                     2384:                العدد18/1/2012األربعاء  :التاريخ

 
  كيلومتراً 40زيد على عشرة آالف وبعضها يبلغ مداها تالصواريخ في قطاع غزة : نتنياهو .18

قال رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو إن عدد الـصواريخ التـي             :زهير أندراوس  -الناصرة  
 صاروخ بما في ذلك صواريخ      10.000أصبحت في حيازة الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة يزيد على           

ية بين حركتي فتح وحماس   وأكد أنه في حال تشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطين         . كيلومتراً 40يبلغ مداها   
   .فإن أول شيء يتعين فعله هو تجريد القطاع من السالح، ويحمل هذا التصريح في طياته

العبرية إلى ميزانية األمـن والجـدل       ' يديعوت أحرونوت ' أمس الثالثاء، بحسب صحيفة      ،تطرق نتنياهو و
جوز في الوقـت الحـالي تقلـيص        الدائر داخل دوائر صنع القرار في تل أبيب، ونُقل عنه قوله إنه ال ي             

 مليارات شيكل، بل ربما من األصح زيادتها بمثل هذا المبلغ، علماً بأن             3الميزانية األمنية اإلسرائيلية بـ     
قيادة الجيش اإلسرائيلي تطالب بزيادتها بأكثر من ذلك، وذلك علـى الـرغم مـن أن ميزانيـة األمـن                    

ـ      ، ) شيكل إسـرائيلي   3.80دوالر أمريكي يعادل    (ار شيكل    ملي 60اإلسرائيلية اجتازت حتى اآلن مبلغ ال
  .1948وذلك للمرة األولى من إقامة الدولة العبرية في العام 

باإلضافة إلى ذلك، تطرق نتنياهو إلى المسألة اإليرانية وقال إن العقوبات التي فرضها مجلـس األمـن                 
ليست كافية وغير مفيدة، ويجب تشديدها      الدولي والدول الغربية على إيران بهدف كبح برنامجها النووي          

أنه يشعر بالقلق الشديد من ازدياد تـدخل         كما   .بحيث تشمل المصرف المركزي وصناعة النفط اإليرانية      
إيران في شؤون العراق الداخلية بعد انسحاب الجيش األمريكي منه، وأن هذا األمر من شـأنه أن يفـاقم              

على أن العقوبات المفروضة على إيران بدأت تـؤتي بثمارهـا،           أكد فيها   ، و المخاطر التي تهدد إسرائيل   
  .على حد تعبيره

 18/1/2012، القدس العربي، لندن
 

   ليبرمان طلب لقاء كلينتون وبايدن ولم يحصل على رد:"معاريف" .19
اإلسرائيلية أمس الثالثـاء، إن وزيـر الخارجيـة         " معاريف"قالت صحيفة   :  برهوم جرايسي  - الناصرة

أفيغدور ليبرمان الذي من المتوقع ان يتوجه إلى الواليات المتحدة األميركية في مطلع الشهر              اإلسرائيلي  
، طلب لقاء وزيرة الخارجية هيالري كلينتون ونائب الرئيس األميركـي جوزيـف             )فبراير(المقبل شباط   

 المـسؤولين   بايدن، إال أنه حتى أمس لم يتلق أي رد، وهو ما تفسره جهات إسرائيلية على برودة تعامل                
األميركان مع ليبرمان، وهذه ليست المرة األولى التي يتأخر فيها المسؤولون األميركان في الـرد علـى                 

  .طلبات ليبرمان لاللتقاء بهم
وقالت الصحيفة ذاتها إن التقديرات في واشنطن هي أن ليبرمان لن يحصل على اللقاءين المطلوبين مـع                 

فاء بلقاء مسؤولين أميركيين بمستوى متدني وقياديين في المنظمـات      كلينتون وبايدن، وسيضطر إلى االكت    
  .اليهودية األميركية

لـيس مقبـوال فـي      "وقالت مصادر إسرائيلية مطلعة على العالقات األميركية اإلسرائيلية، إن ليبرمـان            
دثـات  واشنطن، ومواقفه تعد إشكالية ويظهر في واشنطن كمن يخرب الجهود الرامية إلى استئناف المحا             

  ".بين إسرائيل والفلسطينيين وتقدمها، ولذلك تقرر مقاطعته
 18/1/2012، الغد، عّمان
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   أبو مازن وتعتذر بعد تدخل اإلدارة األميركية في الموضوعمعاقبتها تتراجع عن "إسرائيل" .20
د توجهت وزارة الدفاع اإلسرائيلية باالعتذار إلى الرئيس الفلـسطيني، محمـو          :  نظير مجلي  - تل أبيب 

، »ممنوعا أمنيـا  «واعتبرته  » عاقبته«عباس، وكبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية، بعد أن كانت قد           
لكنها تراجعـت عـن هـذه       . وحددت له شهرين فقط للتنقل وفق تصريح من موظفي الجيش اإلسرائيلي          

  .العقوبة واعتذرت، بعد أن تدخلت اإلدارة األميركية في الموضوع
  18/1/2012، الشرق األوسط، لندن

 
   القدس عاصمة للعرب والمسلمينيعّد في مشروع قانون البحثرئاسة الكنيست تمنع  .21

منع مجرد البحث في مشروعي قـانون يتعلقـان       ) البرلمان اإلسرائيلي (قررت رئاسة الكنيست    : تل أبيب 
  .ة يهوديةبوجهة النظر الفلسطينية للصراع، وذلك بدعوى أنهما يزعزعان أركان الدولة العبرية كدول

أحدهما يأتي ردا على    . والمشروعان مقدمان من قبل النائب أحمد الطيبي، رئيس الحركة العربية للتغيير          
وهو . القانون، الذي أقره الكنيست في الشهر الماضي ويعتبر القدس عاصمة إلسرائيل وللشعب اليهودي            

طينية ولألمـة اإلسـالمية فـي        على اعتبار القدس عاصمة للدولة الفلس      – حسب اقتراح الطيبي     –ينص  
  . والثاني يأتي ردا على قرار وزارة المعارف اإلسرائيلية منع المدارس من تدريس موضوع النكبة. العالم

  18/1/2012، الشرق األوسط، لندن
  

   على الدول العربية ومنها مصر67 إعادة سيناريو "اسرائيل"بامكان : غانتس يهدد .22
 الجيش اإلسرائيلي باني غانتس، أنه بإمكان إسرائيل إعـادة سـيناريو            قال رئيس أركان  : القدس المحتلة 
 على الدول العربية ومنها مصر، في حال تهديدها لألمن القومي اإلسرائيلي، في ظل              1967نكسة حرب   

  .التطورات السياسية الحاصلة بالمنطقة العربية، بسبب ثورات الربيع العربي
أن " يـديعوت أحرونـوت   "إلسرائيليين، حسب ما نقلته صحيفة      وأضاف خالل لقاء مع عدد من الطالب ا       

ظاهرة الربيع العربي أصبحت زوبعة تعصف بالمنطقة ككل، معرباً عن خشيته من التـداعيات الـسلبية                
التي قد تنطوي عليها، بسبب حالة الضائقة التي تعانيها الجماهير العربية، مؤكداً أن هذه التطورات قـد                 

  . 67ل عام تعيدنا إلى وضع ما قب
 18/1/2012، وكالة قدس نت

  
  غزةقطاع  يصدر تعليمات باالستعداد لشن حرب على سانتغ": ليم بوستاروزيج" .23

بينـى   اإلسرائيلية أن رئاسة أركان الجيش اإلسـرائيلي      " جروزليم بوست "علمت صحيفة   : القدس المحتلة 
عدادات الحتمال القيام بعمليـة واسـعة       أصدرت تعليماتها إلى قيادة المنطقة الجنوبية لتتخذ االست       , سانتغ

  .النطاق في قطاع غزة في غضون عدة أشهر
قطاع غزة يعد اليوم الجبهة األكثر تقلبا بالنسبة إلسرائيل وبإمكانـه           " وقال مصدر عسكري إسرائيلي ان      

  ".ان ينفجر في أي لحظة كانت رغم ان الوضع على الحدود هادئ نسبيا
 18/1/2012، وكالة سما اإلخبارية
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  تعليق عضوية الطيبي من الكنيست اإلسرائيلي لتوجيه شتيمة لنائبة اسرائيلية متطرفة .24
الثالثاء لتوجيه شـتيمة    ) الكنيست( علقت عضوية نائب عربي في البرلمان اإلسرائيلي      :  د ب أ   -القدس  

  .ضون أسبوعوأصبح أحمد الطيبي ثاني نائب تعلق عضويته في الكنيست في غ. لنائبة اسرائيلية متطرفة
وسخر الطيبي، من القائمة العربية الموحدة التي لها أربعة مقاعد في البرلمان، في حـوار لمـدة دقيقـة                   

  .واحدة يوم الثالثاء الماضي من النائبه القومية المتشددة انستاسيا ميخائيلي
مـس  وعلقت عـضوية الطيبـي ا     . وكانت ميخائيلي قد علقت عضويتها في األسبوع الماضي لمدة شهر         

  .الثالثاء لمدة أسبوع
لجنة القيم ترغب فـي     'وقالت لجنة القيم في قرارها، والذي أرسلت نسخة منه لوكالة األنباء األلمانية، إن              

التعبير عن شعورها بالخزي من تصريحات النائب الطيبي في الكنيست، والتي احتوت على لغة بذيئـة                
  . 'وشتائم جنسية ومذلة ومتعصبة

 18/1/2012، دنالقدس العربي، لن
 

   من شن حروب ضد حزب اهللا وحماس"اسرائيل"ردع ي ا ايران نوويتسلح: جنرال اسرائيلي .25
 عـن  "اسرائيل" انه في حالة تسلح ايران نوويا فمن الممكن أن تردع          ، اليوم الثالثاء  ،قال جنرال اسرائيلي  

المقاومـة االسـالمية    خوض حرب مع جماعات حليفة لها في المنطقة مثل حزب اهللا اللبناني وحركـة               
  . التي تسيطر على قطاع غزة"حماس"الفلسطينية 

وكرر الميجر جنرال عامير ايشيل رئيس التخطيط االستراتيجي بالقوات المسلحة اراء زعماء اخرين في              
وتطلق سباقا للتسلح   " غابة نووية عالمية  "الحكومة االسرائيلية يقولون ان ايران يمكن أن تتسبب في وجود           

  .قة الشرق االوسط المضطربة أصالفي منط
وتنفي ايران ارتكاب أي مخالفات وتقول ان برنامجها النووي اغراضه سلمية لكن الغرب يتهمها بالسعي               

وأوضح ايشيل أن اسرائيل قلقة من أن تشعر سوريا وجماعة حزب اهللا اللبنانيـة               .المتالك أسلحة نووية  
  .وية ايرانيةوكذلك حماس بالطمأنينة في ظل وجود قنبلة نو

 ألف صاروخ يمكن أن يطلقه النشطاء أو ايران أو سـوريا علـى              100وقال ايشيل ان هناك حاليا نحو       
  .اسرائيل

ورفض الرد على أسئلة عما اذا كانت اسرائيل ستحاول مهاجمة منشات ايرانية بعيدة ومتفرقـة فقـط أم                  
ن احتواؤه من خـالل تحقيـق تفـوق القـوة       أنها قد تقبل ايران المسلحة نوويا باعتبارها أمرا حتميا يمك         

وقال ايشيل ان تلك القرارات ترجع الى الحكومة وان القـوات المـسلحة سـتقدم                .العسكرية وتعزيزها 
لكنه حـذر مـن توقـع أي        " لدينا القدرة على ضرب أي عدو بشدة      "وتابع ايشيل   .مجموعة من الخيارات  

  .العداء اسرائيل" قاضية"ضربة 
 18/14/2011، 48موقع عرب

  
  داخلال كانت من "إسرائيل" على  القرصنة اإللكترونيةهجمات: خبير إسرائيلي .26

قال خبير إسرائيلي في أنظمة الحماية اإللكترونية، الثالثاء، إن هجمات القرصـنة      :  يو بي آي   -تل أبيب   
انـت  التي تعرضت لها مواقع الكترونية إسرائيلية كانت ذكية، ونصف الحواسيب التي استخدمت فيهـا ك  

  .من داخل إسرائيل، فيما قال خبراء إنه تم اليوم مهاجمة موقع الشرطة اإلسرائيلية اإللكتروني
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الذي يعني إرسال عدد كبير مـن صـفحات         ' بوت'وأوضح شويد أن هذه الهجمات تتم من خالل برنامج          
  .لهجماتإلحباط هذه ا'  بوت- أنتي'اإلنترنت إلى جهاز معين ويعطله، وأن شركته طورت برنامج 

... حسب المعلومات المتوفرة لدينا فإن نصف الحواسيب المهاجمة كانت فـي إسـرائيل            'وتابع شويد أنه    
وكان ضالع في هذه الهجمات آالف الحواسيب بكل تأكيد وربما عشرات آالف الحواسيب ونصفهم تقريباً               

  .'حن ال نعرف من أينأحداً ما يستخدم هذه الحواسيب من خارج البالد ون'وقال إن  .'من إسرائيل
 18/1/2011، القدس العربي، لندن

  
  مخزون األسلحة السورية  تتخّوف من وضع"إسرائيل" .27

 أعلن رئيس شعبة التخطيط في الجيش اإلسرائيلي الجنرال أمير ايشيل، أمس، أن الدولة العبرية               :ا ف ب  
ي سوريا في حـال انهيـار نظـام         مخزون األسلحة الكيميائية والبيولوجية ف    «قلقة جداً مما قد يؤول إليه       

وتابع . أنا ال أعرف من سيستولي على هذه األسلحة بعد سقوط النظام؟          «وأضاف   .»الرئيس بشار األسد  
السؤال ليس ما إذا كان نظام األسد سيسقط وإنما متى سيسقط، والسؤال األكبر هو ما الذي سيحدث                 «أن  

  .»بعد ذلك؟
وقـال  . »ي سوريا إذا استمر األسد برفض التنحي عـن الحكـم  اندالع حرب أهلية ف«ولم يستبعد ايشيل    

لكن إذا تبنى األسد النموذج اليمني وتنحى فإن هذا قد يمنع حرباً أهلية، بينما إذا لم يتنح طواعية فإنـه                    «
  .»ربما تدور حرب أهلية وهذا قد يؤدي إلى كارثة

 18/1/2012، السفير، بيروت
 

   موقع انترنت البورصة السعوديةنسقطوييليون  إسرائانترنتقراصنة ": إسرائيل" .28
أعلن قراصنة انترنت إسرائيليون أمس أنهم أسقطوا موقع انترنت البورصـة الـسعودية             : حلمي موسى  

 IDF«وجاء من مجموعة القراصنة اإلسرائيليين التي أسـمت نفسها . بحيث لم يعد بالوسع الدخول إليه
Team «)  هذا مجرد البداية،   «لها أسقطوا موقع البورصة السعودية وأن       أن رجا ) طاقم الجيش اإلسرائيلي

  .»حيث ستقع عمليات تشويش الحقة عليه
وادعى أعضاء هذه المجموعة أنهم أسقطوا أيضا موقع انترنت البورصة في دولة اإلمـارات مـن دون                 

قـف هجمـات    إذا لـم تتو   «وهدد القراصنة اإلسرائيليون بأنه     . تحديد إن كانت بورصة دبي أم أبو ظبي       
إسقاط هذه المواقع لزمن أطول، أسابيع      : فسوف ننتقل إلى المرحلة التالية    » أوكس عمر «الهاكر السعودي   

  .»وقد أعذر من أنذر. وربما شهور
 18/1/2012، السفير، بيروت

  
  تسونامي السعي الفلسطيني للحرية لن يتوقف وال يقهر: "النغر"المحامية االسرائيلية  .29

مية االسرائيلية النغر، في كلمتها، عن سـعادتها الكبيـرة لمنحهـا الوسـام وسـام                عبرت المحا : برلين
حاولت قدر المستطاع مساعدة ضحايا االحـتالل       ':وتابعت. من الرئيس محمود عباس   االستحقاق والتميز   

اإلسرائيلي في كل مكان، داخل السجون وخارجها، إلظهار حقيقة االضطهاد اإلسرائيلي ولتعزيز السالم             
وقالت إن إسرائيل هي الدولة الوحيدة في العالم التي مـا            .'عدل بين الشعبين، الفلسطيني واإلسرائيلي    وال

  . عاما تخترق القوانين والمعاهدات الدولية، والعالم ال يزال يتغاضى عن ذلك44زالت منذ 
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ها ستبقى جزيرة مـن     إذا لم تتخل إسرائيل نهائيا عن سياساتها المدمرة، المناهضة للسالم، فإن          'وقالت إنه   
هذا، أيضا، هو رأي كـل قـوى الـسالم          '، مضيفة أن    'العنصرية في الشرق األوسط وبال مستقبل نهائيا      

  .'اإلسرائيلية وعلى األصدقاء الحقيقيين إلسرائيل أن يدركوا ذلك
يفة ، مض 'اإلنسانية'، وأنها تعلمت درسا وهو      'الهولوكوست'وأشارت إلى أنها وزوجها كانا إحدى ضحايا        

  .'هؤالء الذين يتجاهلون اإلنسانية مثل الحكومة اإلسرائيلية يخونون ضحايانا'أن 
أن الشعب الفلسطيني لديه الحق الشرعي وفق القـانون الـدولي بتقريـر             'وشددت المحامية النغر على     

المصير مثل أي شعب آخر، ولديه الحق الكامل بأن يصبح عضوا كامال في األمـم المتحـدة، وسـوف                   
تسونامي السعي الفلسطيني للحرية لن يتوقف، إنه ال يقهر،         ': وقالت .' ذلك مثلما حدث في اليونسكو     يحدث

  .'ومعا في نضال عادل
 18/1/2012، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

 
   تنشر فيديو لمجزرة الحرم اإلبراهيمي"القناة العبرية العاشرة" .30

وألول مرة فيـديو داخـل الحـرم    ) 1-16(عاشرة  صباح أمس اإلثنين  نشرت القناة العبرية ال   : الناصرة
اإلبراهيمي في مدينة الخليل، بعد المجزرة التي ارتبكها المغتصب باروخ جولدشتاين وتسبب باستـشهاد              

  .25/2/1994 فلسطينيا وإصابة المئات بتاريخ 29
وتمكن المصلون من قتله بواسطة     ويظهر الفيديو جثة المستوطن باروخ غولدشتاين الذي ارتكب المجزرة          

  .اسطوانة اإلطفاء، كما يظهر سالحه االوتوماتيكي ومسدسا ومخازن للذخيرة، والطريقة التي دخل بها
كما يتناول شهادات حية لضباط في جيش االحتالل كانوا موجودين يومها حول كيفية دخوله ودورهـم،                

  . جزرةباإلضافة لشهادات فلسطينيين أصيبوا يومها خالل الم
 17/1/2012، المركز الفلسطيني لإلعالم

  
   من رسوم المعامالت  الفلسطينيينإعفاء الالجئينتطالب الحكومة اللبنانية ب" ثابت" .31

للمساهمة في الحد من تفاقم نسبة الفقر وتدهور األوضاع اإلقتصادية واإلجتماعية والتي لها انعكاس 
مني لالجئين الفلسطينيين في المخيمات، وجهت منظمة سلبي على الوضع التربوي والصحي والنفسي واأل

لحق العودة رسالة مفتوحة ناشدت فيها جميع الدوائر الرسمية المعنية بإصدار المعامالت والوثائق " ثابت"
الخاصة بالالجئين الفلسطينيين ال سيما األمن العام، من بطاقة هوية ووثائق سفر وزواج وطالق ووالدة 

بضرورة العمل على إعفاء الالجئين ... وإفادة سكن وسجل عدلي ورخصة قيادةووفاة وإخراج قيد 
الفلسطينيين من الرسوم المتوجبة عليهم مقابل الحصول على الوثائق الرسمية وإعادة إحياء المرسوم رقم 

الالجئون الفلسطينيون في لبنان من دفع رسم "، الذي بموجبه اعفى 29/12/1954 بتاريخ 7706
وتم إلغاؤه الحقاً، حيث أن تكلفة استصدار وثيقة سفر لخمسة "  وثائق السفر وتجديدهاالحصول على

 دوالر، 281أي . ل. ل422,000سنوات خالل يومين والتي تصدر عن األمن العام، تصل أحيانا إلى 
  ).إخراج قيد وإفادة سكن ورسوم(

  17/1/2012، موقع الجئ نت
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   رة االعتداءات على االسرى واستمرار سياسة التعذيبتصاعد وتي:  في رام اهللاوزارة االسرى .32
أصدرت وزارة شؤون األسرى تقريرها السنوي حول نشاط الوحدة القانونية في الوزارة خالل : رام اهللا

 محاميا يعملون في وزارة األسرى في 35، وأبرزت فيه كافة التحركات القانونية التي قام بها 2011عام 
  .والتحديات والصعوبات التي واجهوها خالل عملهممجاالت قانونية مختلفة 

 زيارة لألسرى واألسيرات في سجون االحتالل ومراكز التوقيف خالل العام الماضي 4016تم انجاز 
 أسيرا في مرحلة تمديد التوقيف بمراكز التوقيف في عوفر وسالم والجلمة وعسقالن وبيتح 1272ومتابعة

  .تكفا والمسكوبية وعصيون
 عنه في عام 2011في عام % 3تقرير أن عدد األسرى الممنوعين من الزيارات ارتفع بنسبة وأوضح ال

 تحت حجة أسباب أمنية وشمل ذلك قرابة األسير من الدرجة األولى كاألب والزوجة واألم 2010
  .واألوالد

الل عام  اعتداء على األسرى خ1200وسجلت الوحدة القانونية في الوزارة من خالل متابعة المحامين 
 كان عاما 2011 وذلك على يد ما يسمى قوات نحشون التابعة إلدارة سجون االحتالل، وأن عام 2011

مميزا في تصعيد سياسة التفتيشات واالقتحامات لغرف وأقسام المعتقلين تحت حجة البحث عن أجهزة 
   .خلوية

م وخاصة القاصرين، وقال إن وكشف تقرير وزارة األسرى عن ظاهرة التنكيل بالمعتقلين خالل اعتقاله
من المعتقلين يتعرضون للضرب واالهانات خالل اعتقالهم ونقلهم في الشاحنات العسكرية وقبل % 90

وصولهم الى مراكز االستجواب، وأن عدد كبير من المعتقلين يتم احتجازه في مستوطنات إسرائيلية 
  .رقابة قانونية وفي أجواء مرعبةيتعرضون خاللها للضرب واالهانات المتواصلة، بعيدا عن أي 

 التماسا الى المحكمة العليا االسرائيلية والمحكمة المركزية 60وقدمت الوحدة القانونية في وزارة األسرى 
 تتعلق بحقوق االسرى حول إطالق سراح مبكر لحاالت مرضية صعبة، وحول منع 2011خالل عام 

يم الجامعي وتقديم امتحانات التوجيهي، وحول زيارات األسرى وخاصة أسرى قطاع غزة، وحول التعل
منع إدخال الكتب والصحف، وحول عدم تقديم العالج لعدد من الحاالت المرضية وكذلك حول العزل 

  .االنفرادي 
 عاما وغيرها وقال تقرير الوزارة أن المحكمة العليا االسرائيلية بصفتها 18واعتقال أطفال دون سن أل 
سرائيل تساهم بشكل فعال في تشريع انتهاكات حقوق األسرى ووضعها في أعلى سلطة قضائية في ا

  .إطار القانون من خالل رفضها العديد من االلتماسات القانونية المقدمة لها
  18/1/2012، الحياة الجديدة، رام اهللا

  
  " لقاءات عمان"لوقف و السلطة  يدع"الحراك الشبابي الفلسطيني المستقل" .33

، كالً من السلطة وقيادة منظمة التحرير، إلى التخلص من "لشبابي الفلسطيني المستقلالحراك ا"دعا  :غزة
  .التفاوضية مع إسرائيل” لقاءات عمان“الضغوط الخارجية واالنسحاب من 

تهدف إلى “واعتبر الحراك، في بيان، أن جوالت المفاوضات التي بدأت في عمان مطلع الشهر الحالي 
  ضغوطاً “وقال إن . ”ية، والحيلولة دون تحقيق وحدة داخلية تدحر االحتاللتخريب المصالحة الفلسطين
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سياسية ومالية، وتهديدات وابتزازات تُمارس على السلطة، لحملها على االستمرار في هذه المفاوضات 
  .احترام خيارات الشعب الفلسطيني، وإعادة ترتيب البيت الداخلي“ودعا إلى ضرورة . ”العقيمة

  18/1/2012، الخليج، الشارقة
  

   بوقف اللقاءات مع اإلسرائيليين وتنفيذ اتفاق المصالحة السلطة يطالبون باألردننوفلسطينيالن والجئال .34
اإلسرائيلية –رفض الجئون فلسطينيون في مخيمات األردن اللقاءات الفلسطينية:  نادية سعد الدين-عمان

 مطالبين بوقفها والمضي قدماً في تنفيذ اتفاق المصالحة التي جرت في عمان منذ مطلع الشهر الحالي،
  .إلنهاء االنقسام وتحقيق الوحدة الوطنية

وانتقد الجئون، في المخيمات الموزعة بأرجاء المملكة، تجاوز القيادة الفلسطينية شروطا وضعتها بنفسها 
 وقف االستيطان وااللتزام ، بدون"مسمى اللقاءات االستكشافية"الستئناف مفاوضات تتم، بحسبهم، تحت 

، بسبب تنصل االحتالل من التزامات مسبقة "بفشل اللقاءات"وقدروا  .1967اإلسرائيلي بمرجعية حدود 
  .ورفض تقديم موقفه حول ملفي الحدود واألمن، ووجهة نظره حيال حدود الدولة الفلسطينية
  18/1/2012، الغد، عّمان

  
  لتوجه إلى محكمة الهـاي با طينية الفلس القيادة يطالبونأهالي األسرى .35

دعا أهالي األسرى أمس، القيادة الفلسطينية للتوجه إلى محكمة الهاي من أجل المطالبة بإصدار : رام اهللا
  .قانون إلطالق سراح األسرى في سجون االحتالل

في ظل جاء ذلك خالل اعتصامهم األسبوعي أمام الصليب األحمر في البيرة أمس، للتضامن مع أبنائهم 
يئة ما يتعرضون له من ممارسات قمعية في سجون االحتالل، وذلك ضمن الفعاليات التي تنظمها اله

ويأتي االعتصام في الوقت الذي أعلنت فيه الحركة األسيرة عن وضع  .العليا لمتابعة شؤون األسرى
  .ألسرىنفسها في مواجهة ارتفاع وتيرة القمع التي تقوم بها مصلحة سجون االحتالل بحق ا

  األيام، رام اهللا
  

  بنوك أجنبية تتطلع لفتح فروع لها في االراضي الفلسطينية: جهاد الوزير .36
قال جهاد الوزير محافظ سلطة النقد الفلسطينية يوم الثالثاء ان عددا من البنوك :  علي صوافطة- رام اهللا

وطلبت ، ا في االراضي الفلسطينيةاالجنبية بدأ مطلع العام الجاري حوارا مع سلطة النقد الفتتاح فروع له
منا بيانات عن وضع البنوك واالقتصاد ومعلومات عن االنظمة والقوانين المعمول بها في الجهاز 

  ."المصرفي الفلسطيني تم أرسالها لهم وذلك منذ اسبوعين
 في نأمل ان ننجح في استقطاب عدد من هذه البنوك لعمل اضافة نوعية للبنوك العاملة"وقال الوزير 

  ."فلسطين
  18/1/2012، وكالة رويترز لألنباء
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   تظهر التأثير السلبي لالحتالل على االقتصاد الفلسطيني لجامعة الدول العربيةدراسة .37
 قطاع فلسطين واألراضي العربية المحتلة، في تقرير متخصص -رصدت جامعة الدول العربية: القاهرة

أثير الممارسات واإلجراءات اإلسرائيلية على االقتصاد نشرته اليوم الثالثاء على وسائل اإلعالم ت
  .الفلسطيني

وأكد التقرير المسؤولية الكاملة لتلك السياسات االحتاللية في تعميق االختالالت الهيكلية لالقتصاد 
  .الفلسطيني، وزيادة الفقر والبطالة في فلسطين، وإهدار المردود التنموي المرجو من المساعدات الدولية

 اإلسرائيلية في قطاع فلسطين في – هذا التقرير الذي أعده خبير الشؤون االقتصادية الفلسطينية ووفق
، 2011الجامعة العربية نواف أبو شمالة، فإن االقتصاد الفلسطيني استمر بالمعاناة الكبيرة خالل العام 

  .نتيجة الحصار واستمرار سيطرة إسرائيل على المعابر الحدودية
ير إلى أنه رغم الوضع الصعب الذي يعانيه االقتصاد الفلسطيني يبقى هناك مؤشرات كما خلص التقر

مثل ارتفاع معدالت النمو والتراجع النسبي في معدالت البطالة وتزايد القدرة النسبية ) إيجابية(اقتصادية 
ن التجاري للموازنة الفلسطينية في االعتماد على مواردها الذاتية وتراجع مستويات العجز في الميزا

ومستوى التبعية لالقتصاد اإلسرائيلي، وتراجع األهمية النسبية للواردات اإلسرائيلية الصنع بالنسبة 
  .لالقتصاد الفلسطيني وكذلك تراجع نسبة العمالة الفلسطينية في إسرائيل إلجمالي العمالة
  17/1/2012، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

  
  للوصول إلى المفاوضات عباس ونتنياهو يريدان مخرجا: "اشنطن بوستو"ملك األردن لـ .38

، أن ملـك     جـوبي واريـك     نقالً عن مراسلها   واشنطن من   ،18/1/2012،   الشرق األوسط، لندن   ذكرت
قبل لقائه  » واشنطن بوست «في مقابلة أجرتها معه في العاصمة األميركية واشنطن صحيفة            أشار األردن

، حول المحادثات منخفضة المـستوى بـين المفاوضـين اإلسـرائيليين            أوباما باراك   الرئيس األميركي 
إلى أن الفرصة قائمة، ألن اإلسرائيليين والفلسطينيين على ثقة بقدرة األردن كوسيط فـي              ،  والفلسطينيين

 وأعتقد أن كال من رئيس الوزراء اإلسرائيلي        .التخفيف من عبء اتخاذ أي من الجانبين للمبادرة األولى        
امين نتنياهو ورئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس يريدان مخرجا، كسبيل للوصـول إلـى        بني

  . المفاوضات
ما نحاول تحقيقه على المدى القريب هو محاولة عودة الفلسطينيين واإلسرائيليين إلـى طاولـة              : وأضاف

د، فسنتمكن حينئذ من حل قضية      وأعتقد أنه ما إن ننهي قضية الحدو      . الحوار للنقاش بشأن األمن والحدود    
االنتظار هو أسوأ األخطاء التي يمكن       .المستوطنات، ويمكننا بعدها االنتقال مباشرة إلى المحادثات األمنية       

وإذا ما تجاوزنا هذا الخط، فسوف نعبر الخط في القريب العاجل أو في وقـت               . أن يرتكبها اإلسرائيليون  
. ، وهو الحل الذي يكون فيها الحل الوحيد حل الدولـة الواحـدة            متأخر لن يكون حل الدولتين متاحا فيه      

وحينئذ هل سنتحدث بشأن التفرقة العنصرية أم الديمقراطية؟ وكلما حاول اإلسرائيليون تدمير هذا الخط،              
  .تزايدت فرص خسارتهم ما يعتقدون أنه المستقبل المثالي إلسرائيل

سلها فايق حجازين ووكالة بترا، أن الملـك األردنـي           نقالً عن مرا   ،18/1/2012 الغد، عّمان،    وأضافت
صـداقتنا القويـة مـع      " الثاني قال خالل لقائه الرئيس األميركي باراك اوباما في واشنطن أمس             عبد اهللا 

الرئيس أوباما مكنتنا من الوصول إلى وجهات نظر متطابقة حيال التحديات التـي تواجـه الفلـسطينيين                 
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مر ال زال في مراحله األولى فإننا نأمل أن نتمكن مـن إخـراج الجـانبين                واإلسرائيليين، ورغم أن األ   
  ".الفلسطيني واإلسرائيلي من المأزق الذي يواجههما

  
  أشهر أربعة في غضون إليران إسرائيلية أمريكيةضربة : األعيان األردنيرئيس مجلس  .39

نظمها حـزب االتحـاد      أسبوعية خالل ندوة    ، طاهر المصري  األعيانتوقع رئيس مجلس    : ربى كراسنة 
 في غضون ثالثة او اربعة اشهر مقبلة        إليران إسرائيلية أمريكية ضربة    أمس،  في مقره  األردنيالوطني  

وهو ما سيقلب المعادالت في المنطقة حيث سيؤثر ذلك على الوضع في العراق وسورية ولبنان وخاصة                
  .حزب اهللا واالردن باعتباره في الجوار

18/1/2012، العرب اليوم، عّمان  
  

   فلسطيني أصل من لألردنيين بالحقوق المنقوصة األمريكياعتراض على اهتمام الكونغرس  .40
 الماضي  األسبوع دانيال اينوي وجون كيري      األمريكيتجول عضوا الكونغرس    :  بسام البدارين  - عمان  
فـي عمـان وتحـدثا       واشنطن بكثافة    إلى الثاني   عبد اهللا  الملك   األردني فقط من زيارة العاهل      أياموقبل  

 الف فلسطيني من حملة البطاقات الخضراء بمعنـى تجنيـسهم           800بمسألتين اساسيتين هما ادماج نحو      
في االنتخابات البرلمانية المقبلة التـي تـستعد لهـا          ' التمثيل السكاني 'باالضافة الى الضغط العتماد مبدأ      

 من قبـل    األمرين ىالتركيز عل الى ان   " العرب اليوم "ولفتت الصحافية لميس اندوني في صحيفة       . البالد
رئيس لجنة الشؤون الخارجية ورئيس لجنة المساعدات في الكونغرس سلوك ال يقف عند محطة االبتزاز               

وعلى ضوء ذلك لم     ."إسرائيل" هدفه خدمة طرف واحد هو       األردنفقط لكنه يؤسس دربا لنزاع اهلي في        
د االمريكي في الغرف المغلقة ما يوضح طبيعة الحوار         يصدر عن االعالم الرسمي وال عن من قابل الوف        

  .الذي دار
18/1/2012، القدس العربي، لندن  

  
  "نصرة القدس"ميقاتي يلتقي وفد  .41

" الهيئة الدائمة لنصرة القدس وفلـسطين     "استقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في السرايا امس، وفدا من           
لقد كان اللقاء مع دولة الرئيس مثمـرا وقيمـا،          : "قالبرئاسة القاضي الشيخ احمد درويش الكردي الذي        

" مشروع وقف القدس في لبنان    "أطلعناه على نشاط الهيئة ووضعناه في أجواء المشروع الذي أنشأناه وهو            
كذلك تحدثنا مع دولته فـي      . وتعاون الخيرين من البلد إلنشائه، ليكون ثمرة تثبيت اهل القدس في القدس           

  ".ث الذي سيعقد برعايته في بيروت في الخامس والعشرين من شهر آذار المقبلموضوع المؤتمر الثال
كما تكلمنا في الحقوق المدنية للشعب الفلسطيني المقيم في لبنان لجهة الحقوق والواجبات وحفظ              :" اضاف

ـ                  اتي حقوقهم االنسانية واالجتماعية، كأي بلد في العالم وليس في هذا البلد فحسب، وقال لنا الـرئيس ميق
نحن مشينا في الكثير من االمور منها اعتبار اي وثيقة رسمية صادرة عن السفارة الفلسطينية بالنسبة الى                 

  ".األحوال الشخصية هي معتمدة وهو على اتم االستعداد ألي امر في سبيل المصلحة العامة
 18/1/2012، المستقبل، بيروت
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   دوالر مليون300لبنان يطلق مشروع نهر الليطاني بقيمة  .42
، إذ بعـد سـنوات طويلـة مـن     'حرب المياه 'لبنان أخيراً جولة أساسية في      ' ربح:  سعد الياس  -بيروت  

، تم أمس إطالق مشروع نهر الليطاني من السرايا الحكوميـة، خـالل احتفـال               'الهدر المائي 'االنتظار و 
 مليـون   300المشروع بـ   وتُقدر كلفة    موسع حضره ممثلون عن الصناديق العربية التي تتولى التمويل،        

  . متر وما فوق في الجنوب800دوالر، وهو يهدف الى تأمين الري لألراضي الزراعية على ارتفاع 
نشهد اليوم احد فصول االنتـصار علـى        'رئيس مجلس النواب نبيه بري الى أننا        'الل االحتفال، أشار  خو

دوق الكـويتي، مجلـس االنمـاء       اسرائيل في لبنان وبدعم عربي ولذلك كلمتي تقتصر على شكر، الصن          
  .'واالعمار من دون ان ننسى المصلحة الوطنية لليطاني والمستشارين والملتزمين

ان حماية هـذا االنجـاز ال تتحقـق اال بتحـصين            'من جهته، أكد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي         
  .'واالستحقاقات الداهمةاالستقرار الذي من دونه لن يكون للبنان أي مناعة لمواجهة التحديات الكبيرة 

  18/1/2012، القدس العربي، لندن
  

  القدس رمز ناطق لقضية العرب المركزية في فلسطين: الحص .43
أكد رئيس الحكومة اللبنانية األسبق سليم الحص أن القدس عاصمة فلسطين العربية وهي رمـز نـاطق                 

" لرهان على وحدة البنية العربية    ا"وقال الحص في كلمة له بعنوان       . لقضية العرب المركزية في فلسطين    
" اإلسـرائيلي "القدس واحدة، حتى لو أن احتالل العدو        "خالل مؤتمر للجان الدولية لمسيرة القدس العالمية        

فلـسطين  "واعتبر بـأن     ".لها أدى إلى التمييز على لسان كثير من العرب بين قدس شرقية وقدس غربية             
كون قطرا من األقطار العربية، وهذا ال يمنع أن يكون فـي            ينبغي أن تبقى واحدة وهي كلها ينبغي أن ت        

فلسطين العربية جالية يهودية، فما من بلد في العالم اليوم ال يضم، إلى شعبه األصيل، جالية أو جاليـات                   
  ".من ذوي االنتماء أو التابعيات أو األصول األخرى

  17/1/2012، المركز الفلسطيني لإلعالم
  

  بقى مقاومين طالما هناك شبر محتل في لبنان وفلسطينسن: بسام حمود من غزة .44
أكد المسؤول السياسي للجماعة االسالمية في الجنوب الدكتور بسام حمود، الذي يشارك في قافلة كـسر                
الحصار عن غزة ويرافقه احمد الحبال، ان قضية فلسطين بالنسبة الى الجماعة االسالمية وكل الحركـة                

وشـدد   .ت او مجرد شعب مقهور، انما هي قضية عقيدة وهوية وانتمـاء           االسالمية ليست مجرد شعارا   
خالل المؤتمر الصحفي الذي عقد عند معبر رفح البري الذي يربط مصر بقطاع غزة على ان الهدف من          

  :الزيارة ايصال رسالتين
 اجـل  االولى، رسالة اسالمية انسانية نسعى من خاللها الى بذل جهد مضاف الى الجهود التي تبذل مـن           

كسر الحصار عن اهلنا الصابرين في القطاع، وهذا يعتبر جهداً بسيطاً امام التـضحيات الكبيـرة التـي                  
  .يقدمها هذا الشعب المجاهد في سبيل تحرير ارضه واسترجاع كرامته وحريته

 اما الرسالة الثانية، فهي رسالة اسالمية سياسية نؤكد من خاللها ان فلسطين ستبقى القـضية المركزيـة                
لالمة االسالمية وتحديداً للحركة االسالمية، وهذا ما نترجمه عملياً من خالل الوفود المشاركة في هـذه                

  .القافلة
  17/1/2012، موقع الجئ نت
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  "إسرائيل"و القومي لمصر األمن رفح يعزز إلىسيناء من طابا في ممر مائي مالحي  .45

 في سيناء على أمنية قناة مائية مالحية كبرأ إقامة أعلنت مصر عن طرح مشروع : وكاالت– القاهرة
 يبدأ حفرها من مدينة طابا بجنوب سيناء ويمتد ،1948مع األراضي الفلسطينية المحتلة في سنة حدود ال

 األمني القناة المائية عند مدينة رفح المصرية لتحقق البعد االستراتيجي وتنتهيبمحاذاة الحدود المصرية، 
 األوسط لمنطقة الشرق واألمنية وهو حلم كبير يعيد رسم الخريطة الجغرافية بأكملهاواالقتصادي للمنطقة 

 قدما، 250 متر وبعمق ألف يؤكد بان عرض القناة المائية يبلغ المطروح خاصة وان المشروع بأكملها
  بشكل"إسرائيل"و القومي لكل من مصر األمن تعزز القناة المائية "اإلسرائيليةالحدود "وبحفرها بمحاذاة 

وستصبح الحدود المصرية المتاخمة  ."إسرائيل"باتجاه  هجمات من سيناء أية ستمنع ألنهاكبير 
 مصرية على غرار المجرى المالحي أمنية مجرد حد مائي منيع وعميق ويتمتع بحراسة "إسرائيل"لـ

 في برفح  المحفورة بين مصر وقطاع غزةاألنفاق على لقناة السويس كما ستقضى القناة المائية نهائياً
 القومي األمنحالة امتداد القناة المائية بمحاذاة حدود مصر مع قطاع غزة كما ستعزز القناة المائية 

  . احتالل سيناءإلعادة  مستقبالًإسرائيلية مطامع أيةلمصر وتقضى على 
وقد طرح هذا المشروع العمالق ضمن فعاليات أول مؤتمر عالمي أكاديمي لتنمية سيناء بقاعة 

مرات بالمدينة الجامعية بجامعة القاهرة تحت رعاية الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء ورئيس المؤت
 انه سيتم في ، الذي يستمر ثالثة أيام، عبد الرحيم ريحان مقرر إعالم المؤتمر.وأكد د .لجنة تنميه سيناء

وأوضح أن  . أكبر ممر مائي بسيناء ومصر بعد قناة السويسإلقامةافتتاح المؤتمر طرح مشروع 
 لحماية األمن القومي لمصر ويتمثل في حفر ممر المالحية يهدف أساساً)  العريش -قناة طابا ( مشروع 

 بالمنطقة مائي عمالق بين منطقة خليج العقبة والبحر المتوسط في المنطقة شرق العريش مروراً
م 1000-500ن كم وعرض يتراوح م 231 بطول قدره "إسرائيل"الحدودية المصرية بين مصر و

  .قدم250وبعمق يصل إلي 
  18/1/2012وكالة سما اإلخبارية، 

  
  حزب العمال الكردستاني المقاتلين من بدعم " إسرائيل"تقرير لالستخبارات التركية يتهم : التركية" زمان" .46

 اتهم تقرير استخباري تركي اسرائيل بتقديم المساعدة للمقاتلين األكراد، من .):اي.بي.يو( -أنقرة 
الحزب الكردستاني، عبر تزويدهم بمعلومات استخبارية، تقوم بجمعها طائرات اسرائيلية بدون طيار، 

  .تحلق في مناطق الحدود السورية التركية
 الثالثاء، اشارت استنادا الى تقرير استخباري تركي ان أمسالتركية التي اوردت النبأ، " الزمان"جريدة 

حلقت في تلك المناطق في االشهر االخيرة ونقلت معلومات الى " هارون"طائرات بدون طيار من نوع 
  .مقاتلي حزب العمال الكردستاني

التقرير اشار الى ان المواقع العسكرية لمقاتلي الحزب، اقيمت استنادا الى هذه المعلومات االستخبارية، 
  .في المناطق المعروفة كنقاط ضعف عسكرية تركية

ديزبكان، عضو حزب العمال الكردستاني، الذي قاد الهجوم على القاعدة التقرير يشير ايضا، ان كنان يل
 ، زار اسرائيل عدة مرات، االمر الذي عزز الشك لدى 2010البحرية التركية في االسكندرون عام 
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االتراك بوجود عالقة السرائيل بالهجوم الذي وقع على القاعدة البحرية المذكورة، قبل سنتين، والذي قتل 
  . جنود اتراك واصيب ستة بجراحفيه سبعة

  18/1/2012، لندن، القدس العربي
  

  "إسرائيل"بكميات أقل إلى   مصر تعيد ضخ الغاز:اإلسرائيلية" كلكليست" .47
 ولكن بكميات قليلة ومن أجل اختبار خط الغاز ،"إسرائيل" أمس، ضخ الغاز الطبيعي إلى ،أعادت مصر

 االقتصادية اإلسرائيلية إلى أن ضخ "كلكليست"ني لصحيفة وأشار الموقع االلكترو. البحري إلى عسقالن
الغاز تم بضغط متدن وليس كالمعهود وذلك الختبار صالحية منظومة الضخ التي كانت قد تضررت 

وأشارت الصحيفة إلى أنها علمت أن المسؤولين في  .28/11/2011جراء التفجير األخير في الخط في 
. ع نشر أية أنباء عن استئناف ضخ الغاز وذلك لتجنب تنفيذ تفجير آخرقطاع الطاقة اإلسرائيلي سعوا لمن

 من كمية الغاز التي كانت تضخ إلى %60-50وأوضحت أن الهدف الراهن هو محاولة الوصول إلى 
وأوضحت مصادر إسرائيلية أن إعادة ضخ الغاز المصري .  قبل انفجار الثورة المصرية"إسرائيل"

وقالت إن غياب الغاز المصري يعني اضطرار شركة .  تعرفة الكهرباءبانتظام سيؤثر مباشرة على
  .%19 بحواليالكهرباء للعمل على المازوت، األمر الذي سيرفع سعر الكهرباء 

  18/1/2012السفير، بيروت، 
  

   لن أمثل أمام النيابة والمحامون يتابعون سير القضية":المتهم بمعاداة الصهيونية"صالح سلطان  .48
األستاذ بكلية دار العلوم ورئيس المعهد األمريكي للدراسات الدينية ، صالح سلطان .أكد د: باهى حسن

 النيابة العامة ى أنه تشاور مع المحامين ولن يذهب إل،والثقافية وعضو المجلس األعلى لإلفتاء والبحوث
ب تحديد وقت  أن يذهبوا هم للنيابة للحصول على المحضر والشريط المسجل ثم يطلىيوم الثالثاء عل

 انه ى إل، حصلت عليه بوابة الشروق،وأشار سلطان من خالل بيان صحفي .أخر للمثول أمام النيابة
، "تستحق منا آخر قطرة من عروقنا وليس فقط آخر حجر من بيوتنا": يساند القضية الفلسطينية قائالً

  .أنفسكم لمعركة تحرير األقصىعدو أإذا هوجم األشخاص احتسبنا وإذا هوجم اإلسالم انتفضنا، ف" مضيفا
  17/1/2012الشروق، القاهرة، 

  
   الكترونّياً"إسرائيل"أريد إنهاء : " أوكسعمر" .49

، الذي اخترق مواقع إسرائيلية عديدة وسحب " أوكسعمر"الهاكر، / "القرصان" يكره :يزن السعدي
هذا ما . ينيين والعالم اإلسالمي، ويريد إسعاد األطفال الفلسط"إسرائيل"بيانات متعلقة ببطاقات ائتمانية، 

 عمر"يشرح .  اإلنكليزي"األخبار"، في مقابلة عبر البريد اإللكتروني مع موقع " أوكسعمر"يكرره 
للحفاظ "وبعد ذلك .  ألف وثيقة من البيانات اإلسرائيليةةأربعمائ كيف نشر في المرحلة األولى "أوكس

وفعلت . ئتمان إسرائيلية يومياً صالحة، للعمل بهائتي بطاقة ااعلى مستوى هذه الحرب، قررت نشر م
ذلك مرتين حتى اآلن، ويمكن أي شخص شراء ما يريد على اإلنترنت باستخدام تلك البطاقات كما أفعل 

تسريب معلومات حساسة وخفية انتزعتها من الشبكة "يضيف الشاب السعودي أنّه سيبدأ بـ. "أنا
لكن . "لكتروني الحكومية، والبيانات من جهاز المراقبة والتشويشسأنشر رسائل البريد اإل. اإلسرائيلية

أحصل " ذلك، ويؤكد أنّه سينشر كل ما " أوكسعمر"هل هناك أي بيانات لن يكون بمقدوره نشرها؟ ينفي 
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يقول الشاب إن حرب  و."أنا أبحث فقط عن الوقت المناسب والمكان المناسب لنشرها. عليه من إسرائيل
الحافل باإلبادات " "إسرائيل" كانت محفّزة له ليقوم بما قام به، إلى جانب تاريخ 2009-2008غزة 

أريد أن . إن نهاية إسرائيل قريبة": ويضيف. "الجماعية التي ال تعد، مثل مجزرة صبرا وشاتيال في لبنان
 وسيرى العالم كيف .السلطات اإلسرائيلية تبكي"يقول إنّه يريد أن يرى  و."أبدأ بإنهائها في عالم اإلنترنت

  ." عاماً في أي بلد19هي ضعيفة، فهم ال يستطيعون العثور على شخص عمره 
  18/1/2012األخبار، بيروت، 

  
   علناً لإلجراءات اإلسرائيلية الرامية لضم القدس المحتلةللتصدياالتحاد األوروبي يدعو  .50

بـدون  "، بشأن القدس المحتلـة، إنـه        قال تقرير داخلي لرؤساء الممثليات األوروبية في القدس ورام اهللا         
، "القدس كعاصمة مستقبلية للدولتين فلن يكون باإلمكان التوصل إلى سالم دائم بين إسرائيل والفلسطينيين             

  .كما يدعو التقرير إلى تعزيز حضور منظمة التحرير الفلسطينية في القدس المحتلة
سخ منه إلى وزارات الخارجية في العواصم       ، وتم إرسال ن   "هآرتس"وقال التقرير الذي وصل إلى صحيفة       

المختلفة ولمناقشته في اللجنة السياسية األمنية لالتحاد األوروبي في بروكسل، إن سياسة إسـرائيل فـي                
  .إليها" القدس الشرقية"القدس المحتلة تقوض إمكانية حل الدولتين، وتعمل على ضم 

 اإلسرائيلية تعمل على تـشجيع هجـرة المقدسـيين           فإن السياسة  2001ويشير التقرير إلى أنه منذ العام       
وينقل عن كبار المسؤولين عن الكنائس في المدينة قولهم إن سياسة إسرائيل            . المسيحيين إلى خارج البالد   

تعمل على تغيير طابع ومكانة المدينة من خالل التأكيد على الطابع اليهودي والتـاريخ اليهـودي علـى                  
  .المسيحيةحساب الروايتين اإلسالمية و

ما تقوم به إسرائيل في القدس في السنوات األخيرة يتناقض مع التزاماتها المعلنـة              "وكتب في التقرير أن     
ومحاوالت التأكيد على الهوية اليهوديـة للمدينـة        . بالسالم الدائم مع الفلسطينيين عن طريق حل الدولتين       

يني، ويشجع التطـرف بأبعـاده اإلقليميـة        على حساب المقدسيين المسلمين والمسيحيين يهدد تنوعها الد       
  ".المحلية والعالمية

 10ويصف التقرير سلسلة من اإلجراءات التي تمس بالفلسطينيين المقدسيين، وبضمنها عدم تسجيل نحو              
آالف طفل فلسطيني يعيشون في القدس المحتلة في وزارة الداخلية، وذلك بذريعة أن أحد الوالدين هو من                 

 قطاع غزة، األمر الذي يمس بإمكانية حصولهم علـى التعلـيم األساسـي والخـدمات      الضفة الغربية أو  
  .الصحية واالجتماعية األخرى

 طلب من كافة المدارس الخاصة فـي المدينـة          2011مارس من العام     /ويشير التقرير إلى أنه في آذار     
تـدريس التابعـة للـسلطة      االنتقال إلى كتب التدريس اإلسرائيلية، كما تتحكم الرقابة بمضامين كتـب ال           

  .الفلسطينية
 منعت المستشفيات الفلسطينية في القدس من شراء أدوية تنتج في           2008ويشير التقرير إلى أنه منذ العام       

كمـا منعـت إسـرائيل توسـيع        . الضفة الغربية، األمر الذي يخلق مشاكل لوجستية ويزيد من التكاليف         
  .المستشفيات وترميمها

وصف بأنه مماثل للتقرير السابق من العام الماضي، توصـيات باتخـاذ سلـسلة              وتضمن التقرير، الذي    
إجراءات للدفع بسياسة االتحاد األوروبي في المدينة، وبضمنها تعزيز حضور منظمة التحرير الفلسطينية             
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في القدس، والحصول على معلومات بشأن المستوطنين المتطرفين في القدس لدراسة إمكانية منع دخولهم              
  .دول االتحاد األوروبيإلى 

وجاء أيضا أن التقرير يتضمن توصيات في المجال الدبلوماسي، ويطالب بمنع إجراء لقاءات مع ممثلين               
وينصح أيضا بتجنب المرافقة األمنية أو الرسمية اإلسرائيلية لدى قيام كبار            .إسرائيليين في القدس المحتلة   

كما يطالب بتجنـب    . والبلدة العتيقة " القدس الشرقية "لى  المسؤولين في دول االتحاد األوروبي بزيارات إ      
الصفقات التجارية التي تشجع االستيطان في المدينة، واقتراحات بسن قوانين أوروبية تمنع عقد صـفقات      

  .تجارية تدعم االستيطان
  18/1/2012، 48موقع عرب

  
  ة الغربيةمليون دوالر لالجئي غزة والضف 300 بقيمة طوارئاألونروا تطلق مناشدة  .51

مناشـدة  'يوم أمـس  ' األونروا'أطلقت وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين : غزة ـ أشرف الهور 
 مليون دوالر لضمان استمرار تقديم خدماتها لالجئـين المقيمـين فـي             300للدول المانحة لتقديم    ' طارئة

  .الضفة الغربية وقطاع غزة
ارغوت إليس في مؤتمر صحافي انه بعد انقضاء ثالث سنوات          م' األونروا'وقالت نائبة المفوض العام لـ      

ال تزال قائمة وان االحتياجـات اإلنـسانية        'على الحرب التي شنتها إسرائيل على غزة فإن آثار الحرب           
  .'للنساء والرجال واألطفال في غزة ال تزال منتشرة وحادة التأثير

ي اتخذتها إسـرائيل مـؤخراً بتخفيـف القيـود          انه رغم اإلجراءات الت   ' األونروا'وأشارت نائبة مفوض    
يؤثر على جهود األونروا إلعادة اإلعمار      'المفروضة على الحصار المفروض على غزة إلى أن الحصار          

  .'في غزة
 مليون دوالر أمريكي ضـمن      22.5 مشروعا فقط وبقيمة     22تمكنت من إكمال    ' األونروا'وأوضحت أن   

  . مليون دوالر667متها اإلجمالية خطة إلعادة إعمار غزة والتي تبلغ قي
 مليون دوالر، وقالت ان هـذا مبلـغ كبيـر           115وقالت ان العمل جار لتنفيذ مشاريع بناء أخرى بقيمة          

يعكس التقدم الحاصل مع التأكيد على أن العشرات من المدارس واآلالف من المنازل ال تزال بحاجة ألن             '
  .'يتم بناؤها

عمل بوتيرة إعادة اإلعمار، مشيرة إلى أنه ومنذ ثـالث سـنوات خلـت              وطالبت السيدة إليس بتسريع ال    
تدعو المجتمع الدولي للعمل مع األطراف المعنية من أجل تخفيف المزيد من القيود وتـسريع               ' األونروا'و

  .منح الموافقة على المزيد من المشروعات ووضع حد للحصار
تجاري جنوب قطاع غزة، كونـه بـات المعبـر          وقالت انه رغم توسيع إسرائيل لمعبر كرم أبو سالم ال         

التجاري الوحيد للقطاع، إال أن إبقاء معبر واحد للمعامالت التجارية يضائل من احتماالت العـودة إلـى                 
  .مستويات التجارة إلى ما قبل زمن الحصار

ة لها تداعيات بعيـد   'وشددت على أن استمرار فرض اإلغالق والتقييد المفروض على عمليات التصدير            
المدى وتعزز حالة الفقر المستشري وتزيد اعتماد األسر المحتاجة على الـدعم والمـساعدة الخارجيـة                

  .'وازدياد الطلب على خدمات األونروا الطارئة
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عمليات التشريد  'وأوضحت السيدة إليس أن ربع قيمة المناشدة سيخصص للضفة الغربية، وباألخص لـ             
يترتب عليـه   '، مشيرة إلى أن هذا األمر       'ف من قبل المستوطنين   القسري والتوسع في المستوطنات والعن    

  .'خسائر مدمرة على المجتمعات التي تخدمها األونروا
 طفال، للتشريد   618 فلسطيني، بمن فيهم     1100، تعرض ما يقارب من      2011وأكدت أنه منذ بداية عام      

بية، الفتة إلى أن العديد من الـذين        بالضفة الغر ) ج(بسبب عمليات الهدم في القدس الشرقية وفي المنطقة         
  .'إن عبء مساعدتهم يقع على كاهل األونروا'تعرضوا للتشريد هم من الالجئين، وقالت 

وقالت ان المناشدة تركز على ثالث أولويات رئيسة هي األمن الغذائي والحماية والقدرة على االسـتجابة                
مطلوبة ستستخدم من أجل تعزيز األمن الغـذائي         بالمئة من المبالغ ال    80للحاالت الطارئة، موضحة ألن     

  .عن طريق المساعدة الغذائية والمساعدة النقدية وبرامج استحداث فرص العمل
وأشارت السيدة إليس أيضاً إلى أن جزءا كبيرا من المناشدة يهدف إلى حماية حقوق الالجئين وتحـسين                 

 .التعليم والمساكن المؤقتةسبل وصولهم إلى الخدمات الصحية الطارئة وخدمات المياه و
  18/1/2012، القدس العربي، لندن

  
   لتشجيع المفاوضات الفلسطينية اإلسرائيليةاألردنسنتشاور مع : اوباما .52

اعلن الرئيس االميركي باراك اوباما فجر اليوم ان الواليات المتحدة ستتشاور بعناية مع االردن              : رام اهللا 
ـ لتشجيع اسرائيل والفلسطينيين على ال     جاء تصريح اوباما وهـو     . اليجاد السالم » شكل جدي »تفاوض ب

  .يقف بجانب العاهل االردني الملك عبد اهللا الثاني خالل لقائهما في المكتب البيضاوي بالبيت االبيض
وكان البيت االبيض اعلن في وقت سابق من مساء امس ان تقدما حصل خالل اللقاءات االستكشافية التي                 

واستدرك المتحدث باسم البيت االبيض جاي كـارني  . ينيين واسرائيليين في عمانجمعت مفاوضين فلسط 
  .»لكننا نحتاج الى عمل كثير لتحقيق السالم

 18/1/2012، الحياة الجديدة، رام اهللا
 

   في الضفة الغربية إسرائيلي في توزيع المياه"ابرتهايد": البرلمان الفرنسي .53
تس االسرائيلية على موقعها االلكتروني ان لجنـة الخارجيـة          كشفت صحيفة هآر  :  بترا –القدس المحتلة   

سياسـة فـصل    «التابعة للبرلمان الفرنسي نشرت قبل أسبوعين تقريرا قالت فيها إن إسرائيل تمـارس              
  .في الضفة الغربية بكل ما يتصل بالموارد المائية« جديدة ) ابرتهايد(عنصري 

 الحزب االشتراكي جان غاالفاني، حـول التـأثيرات         وقالت ان التقرير أعد من قبل عضو البرلمان عن        
الجيوسياسية للمياه في مناطق الصراع في العالم، وكان قد زار إسرائيل والسلطة الفلسطينية في منتصف               

  .أيار الماضي، التقى خاللها عددا من المسؤولين اإلسرائيليين بينهم وزير الطاقة والمياه عوزي لنداو
بسبب ) االبرتهايد(على الرغم من أن كثيرين يتجنبون استخدام مصطلح         «ه أنه   وكتب غاالفاني في تقرير   

وأشـار إلـى أن     . الحساسية السياسية، إال أن سياسة إسرائيل في الضفة الغربية تتسم بالفصل العنصري           
وقـال ان الميـاه   . يشير إلى نوع معين من األبرتهايد على أساس ديني » دولة يهودية «استخدام مصطلح   

كب خاص في الصراع بين االسرائيليين والفلسطينيين وفي االتفاقيات بينهما، بيد أن تقسيم الميـاه             هي مر 
التوسـع  «واضـاف ان    . ليس عادال حيث ال يمكن للفلسطينيين الوصول إلى أحواض الميـاه الجوفيـة            
  .»الجغرافي إلسرائيل يبدو كأنه احتالل للمياه سواء للوديان أو لألحواض الجوفية
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 ألف مـستوطن    450ن المياه تحولت إلى سالح في خدمة سياسة األبرتهايد الجديد، مشيرا إلى أن              وقال إ 
  . مليون فلسطيني2ر3في الضفة الغربية يستهلكون من المياه أكثر من 

في حاالت الجفاف، وبما يشكل خرقا للقانون الدولي، فإن األفضلية فـي الميـاه تمـنح                «واشار إلى أنه    
  .»للمستوطنين

 أن جدار الفصل العنصري الذي قامت إسرائيل ببنائه يتيح السيطرة على المياه الجوفيـة، ويتـيح                 وذكر
  .إلسرائيل توجيه تدفق المياه إلى الغرب

واتهم في تقريره جيش االحتالل بالتدمير المنهجي لآلبار التي تم حفرها من قبل الفلسطينيين في الـضفة                 
  .2009-2008ئية في قطاع غزة في السنوات الغربية، إضافة إلى قصف المجمعات الما

، إال أن البنى التحتية     »ب»و» أ«واشار إلى ان غالبية الفلسطينيين في الضفة الغربية يعيشون في مناطق            
حيث تفرض قيود على حركة الفلسطينيين، مبينا أن منشآت لتطهيـر الميـاه             » ج«للمياه تقع في مناطق     

  .تزال عالقة لدى اإلدارة المدنية اإلسرائيليةأعدت من قبل السلطة الفلسطينية ال 
اإلسرائيليين يستندون في   «وفي تقريره الذي تبنته لجنة الخارجية في البرلمان الفرنسي، قال غاالفاني أن             

لم يفهم إذا كان الحديث عن حق توراتي على         «، مشيرا إلى أنه     »ادعاءاتهم إلى نظرية حقهم في األرض     
  .»ة على أراض ليست خاصةاألرض أم الحق في السيطر

  18/1/2012، الدستور، عّمان
  

   حصار غزة"سرائيلإ" بمواصلة ينددونبرلمانيون بريطانيون  .54
الـروح  «ندد برلمانيون بريطانيون بمواصلة اسرائيل فرض الحصار على قطاع غـزة وحيـوا              : لندن

ان والبارونة جينـي تـونج      وانتقد النائبان جيريمي كوربن وجيرالد كوفم     . لدى سكان القطاع  » االنسانية
ودعوا العالم الى التحرك لوقف اسرائيل اجراءاتها القمعية ضد الفلسطينيين في الضفة            » الصمت الدولي «

  .الغربية وقطاع غزة
» مركز العـودة الفلـسطيني    «جاء ذلك في إطار ندوة في مجلس العموم البريطاني أول من أمس نظمها              

انيين الطبيب النروجي مادس غيلبرت الـذي دعـا الـى مقاطعـة             شارك فيها إضافة الى النواب البريط     
  .المؤسسات التي تدعم االحتالل االسرائيلي، ال سيما الجامعات

لدى الفلسطينيين ليس فقط في غزة والضفة الغربيـة         » الروح االنسانية «ونوهت البارونة جيني تونج بـ      
ة الى زياراتها األخيرة الى مخيمات الالجئين       فحسب بل وفي المخيمات المنتشرة في الدول العربية، مشير        

   .في لبنان وعلى الحدود العراقية السورية، فضالً عن المخيمات في االراضي الفلسطينية المحتلة
  18/1/2012، الحياة، لندن

 
   تستغل الموارد الفلسطينية انتقادات لمتحف بريطاني بسبب عالقته بشركة اسرائيلية .55

اء وشخصيات عامة بريطانيون يوم الثالثاء ان خبراء في متحف بريطاني رائد             قال علم  :)رويترز(لندن  
يجب ان ينسحبوا من دراسة تجرى بتمويل أوروبي في الجسيمات الدقيقة الن أحـد شـركائهم شـركة                  

  .اسرائيلية تعمل في الضفة الغربية المحتلة
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وحة مع المخرجين الـسينمائيين      عالما بعضهم من جامعات بريطانية رائدة رسالة مفت        12وكتب أكثر من    
مايك لي وكين لوتش يدعون فيها متحف التاريخ الطبيعي في لندن لوقـف العمـل مـع شـركة اهافـا                     

  .االسرائيلية التي تصنع منتجات العناية بالبشرة من معادن البحر الميت
ج وتعـالج   حيث تـستخر  "وقالت المجموعة ان الشركة تعمل في اراض تحتلها اسرائيل بالضفة الغربية            

ويقع مقر شركة اهافا في اسرائيل       ".وتصدر موارد فلسطينية لتحقيق ارباح تمول استيطانا غير مشروع        
  .ولها مركز في متسبيه شاليم وهي مستوطنة اسرائيلية قريبة من شواطيء البحر الميت

  17/1/2012، وكالة رويترز لألنباء
  

  المقبلمارس /  آذار30مسيرة القدس العالمية في  .56
عقدت اللجان الدولية لمسيرة القدس العالمية مؤتمراً، أمس، برعاية رئـيس الـوزراء اللبنـاني                :يروتب

آذار المقبل الذي    /في الثالثين من مارس   ” مسيرة القدس العالمية  “األسبق سليم الحص، أعلنت فيه إطالق       
  .”يصادف الذكرى السادسة والثالثين ليوم األرض

. ”لقدس عاصمة فلسطين العربية وهي رمز ناطق لقضية العرب المركزية         ا“وأكد الحص في كلمة له أن       
القدس واحدة، معتبراً أن التمييز بين شرقية وغربية يأتي ضمن إطار الحـديث عـن تقـسيم                 “وأضاف  
  .”فلسطين

يفترض أن نكون اليوم في القدس التي كان يجـب          “وألقى بول الرودي كلمة المتضامنين الغربيين وقال        
  .”انعدام العدالة في العالم“الفتاً إلى . ”نذ زمن طويلتحريرها م

إن القدس هي القضية، والشعار المركزي المقترح هو الحريـة          “وقال المنسق العام للمؤتمر ربحي حلوم       
يشعرون بالتـشاؤم   ” اإلسرائيليين“، فيما شدد النائب البريطاني السابق جورج غاالواي، على أن           ”للقدس

  .”عدم االستعجال للتوقيع والقبول بما هو ظالم“ل، داعياً الفلسطينيين إلى بالنسبة إلى المستقب
  18/1/2012، الخليج، الشارقة

  
   وموقفها شبه حيادي مع النظام  حماس لم تتورط:في سوريا" اإلخوان" لـنائب المراقب العام .57

 السوريين محمد فاروق »اإلخوان المسلمين«يعتبر نائب المراقب العام لجماعة :  حازم األمين–اسطنبول 
طيفور الشخصية التنظيمية والسياسية األقوى في الجماعة، فإضافة إلى أنه ممثلها األبرز في المجلس 
الوطني السوري، يشكل طيفور إلى جانب المراقب العام للجماعة محمد رياض الشقفة ورئيس مجلس 

الذي يمسك بالجماعة بعد تغيير ) همن مدينة حما(الشورى فيها محمد حاتم الطبشي، الثالثي الحموي 
وطيفور من الشخصيات التاريخية في اإلخوان، غادر سورية كغيره من قياداتها مطلع . القيادة فيها

 وفيما .التقته في مكتبه في مقر المجلس الوطني السوري في اسطنبول» الحياة«. ثمانينات القرن الفائت
  :يلي بعض ما ورد في الحوار

  ، وما حقيقة الكالم عن توسطها بينكم وبين الحكومة السورية؟»حماس«حركة ما هي عالقتكم ب
نحن نقدر ظروفهم بخاصة أنهم يعتبرون أن ما .  عالقتنا بحماس تكاد تكون متوقفة في شكل كامل-

بيننا » حماس«أما ما تشير له عن وساطة تولتها . يجري في سورية شأن داخلي ال يريدون الخوض فيه
وسيطاً وهي ضعيفة حيال النظام ونعتبر أن بعض مواقفها » حماس« فنحن لم نكن نعتبر وبين النظام،
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على تصريحات ذكر فيها عبارة سورية األسد، ) خالد مشعل(أنا عاتبت أبو الوليد . مؤسفة وبعضها نفهمه
  .فأرسلت له أن سورية هي سورية خالد بن الوليد وليست سورية األسد

  ؟»حزب اهللا«وال تتفهمون موقف » حماس«لكن لماذا تتفهمون موقف 
.  هذه معادلة غير صحيحة، فحزب اهللا اتهم الثورة بأنها مؤامرة ودعا الناس إلى أن يكونوا مع النظام-

لم تتورط » حماس«. ونحن نعتقد أن حزب اهللا مساند قوي للنظام ومشارك في عمليات القمع والتعذيب
  .وموقفها شبه حيادي

  18/1/2012، الحياة، لندن
  

  الهولوكوست الفلسطيني المفتوح .58
  رشاد أبو شاور

هذا هو عنوان الموسوعة الضخمة التي انشغل بإعدادها الباحث المتميز نواف الزرو، على مدى خمـسة                
  .عشر عاما، والتي صدرت قبل أيام في العاصمة األردنية عمان

ـ         راث والحـضارة، فقـد جعـل       وألن الهولوكوست الفلسطيني يستهدف اإلنسان واألرض والشجر والت
  .وسياسات التطهير العرقي) إسرائيل(اختالق : للموسوعة عنوانا فرعيا

، وما بعـدهما، وألن برنـامج اإلبـادة         67، وحرب   48وألن الهولوكوست الفلسطيني لم ينته مع حرب        
لـسطينيين  ال تتوقف، ولن تتوقف إالّ باقتالع الف      ) الترانسفير(الصهيوني، ومخططات التطهير العرقي، و    

تماما ونهائيا من أرض أبائهم وأجدادهم، فإن هذا الهولوكوست مفتوح، واإلبادات لن تتوقف، والمذابح لن               
تنتهي ال بالشجب، وال باالستنكارات، وال بالشكاوى لألمم المتحدة، ألن كل هذا ال يعني شيئا لدى الكيان                 

  .ول الغرب بقيادة أمريكا الحليف والراعيالصهيوني، الذي يعيش بالدعم الالمحدود الذي يتلقاه من د
وألن مأساة عرب فلسطين لم تبدأ صدفة، وألنه ما كان للحركة الصهيونية أن تحقق شيئا مـن أحالمهـا                   
ومخططاتها بجهدها، فإن الباحث نواف الزرو قد عاد في موسوعته إلى الجذور البعيـدة التـي أطلقـت                  

، فنابليون أطلق نداءه لليهود، وهو يزحف بجيوشه الحـتالل          الصهيونية قبل أن يولد هيرتزل، ويبشر بها      
  !.إلى أرض آبائهم في فلسطين) ليعودوا(فلسطين، 

صـك  (بلفور، ومن ) تصريح(يتوقف الزرو عند الدور البريطاني التأسيسي للكيان الصهيوني انطالقا من           
الصهاينة، وهذا ما ال يجـب      على فلسطين، وهو ما مهد للنكبة، وما وضع حجر األساس لدولة            ) االنتداب

أن يغيب عن بال كل فلسطيني، وعربي مسلم ومسيحي، فبريطانيا هي المجرم األول الذي سـلّم الـدور                  
ألمريكا ترومان، لتواصل مع فرنسا ودول أوربية أخرى دعم هذا الكيان الذي شق قلب الوطن العربـي،    

  .ضمانا لمصالح الغرب االستعمار واإلمبريالي
وسوعة من أربعة عشر بابا تنقسم إلى فصول، وهي معززة باألرقام، والوقائع المثبتة التـي ال                تتكون الم 

يمكن دحضها، أو التنصل منها، والزرو يطمح أن يتحول التعريف بالهولوكوست الفلسطيني إلى حقيقـة               
، وذبـح   عالمية، ألنه إدانة جلية للصهيونية العنصرية المجرمة، ولمن دعموها على احـتالل فلـسطين             

شعبها، والعمل على تهجيره، ورفض منحه حقوقه في وطنه، رغم كل القرارات الدولية التي تقّر بحقـه                 
  .في العودة، والتي أدانت الصهيونية كحركة عنصرية

الهولوكوست الفلسطيني ليس المذابح التي حصدت ألوف أرواح الفلسطينيين، ولكنه تبديل وتزوير هويـة              
  .فلسطين: وطن لشعب
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حتالل الصهيوني يبدل هوية مدينة القدس العربية، اإلسالمية والمسيحية، بالترافق مع التضييق علـى              اال
أهلها، القتالعهم من بيوتهم يوميا، وهذا على مرأى ومسمع العالم، رغم كـل مناشـدات الفلـسطينيين،                 

عسكريا لو أرادوا، وكانت    و: ولم ال ..العرب القادرين سياسيا، وماليا   ) ذويهم(والدعم من   ) النجدة(وطلبهم  
  !إرادات حكامهم مستقلة وغير تابعة ألمريكا تحديدا؟

حرق المساجد، والتخطيط لهدم األقصى، واالعتداءات على ممتلكات الكنائس، كلها تسير بـالترافق مـع               
الفلسطينيين من يتحـدث    ) قادة(ومع ذلك نسمع من بعض      ..قطعان المستوطنين ألراضي الضفة   ) احتالل(

  !وعلى أية أرض يا سادة بعد أن استحوذ االحتالل الزاحف على األرض؟! دولة أين؟) ..ولةد(عن 
وألن فلـسطين األرض  !. لشعب بال أرض..دائما ادعت الصهيونية ورعاتها أن فلسطين أرض بال شعب     

ا لها شعب، ولها انتماء، فما زالت الصهيونية تخوض الحرب القتالع هذ          ..والجذور، والحضارة، والموقع  
وهكذا تستمر الحرب التي لم تحسم بعد، ولن تحسم لـصالح           ..الشعب المستعصي على اإلبادة، والخذالن    

  .أطماع الصهاينة
ينطلق نواف الزرو في كثير مما تحويه الموسوعة، من واقع خبرته بالخطاب الصهيوني السياسي، كونه               

عاما، ليخرج في عمليـة تحريـر   11يه عليها في السجن الذي قضى ف ) استولى(يتقن اللغة العبرية، التي     
، ولينخرط في الكتابة الصحافية، وليصقل معرفته باحثا بخبرة طويلة تمتد حتى يومنـا،              79لألسرى عام   

الـتعلّم منـه لغـة      .. وليصبح مرجعا يعتد به، ويرجع إليه، هو الذي لم يبخل على مـن أرادوا، وأردن              
  .ه، وأساليب مراوغته، وعمليات تضليله، ونقل الخبرة إليهم في فهم طرق تفكير)العدو(

 صفحة من القطع الكبير، مزودة بملزمتين ملونتين تضمان صورا لمذابح           1040الموسوعة التي تقع في     
  .اقترفت بحث الشعب الفلسطيني على مدى سني الصراع المفتوح

 بكامله، لتوضع هذه الموسوعة هي حدث وطني بامتياز، لم يبذل نواف بها جهدا يعادل جهد مركز أبحاث           
على الرف، فهي ليست للزينة، إنها وسيلة قتال تخاض بها معركة وطنية وإنسانية كبرى، تبدأ من تلقين                 
دروسها من جيل اآلباء واألمهات، إلى جيل األبناء واألحفاد ليكبروا وهم يعرفون من هو عدوهم، ومـا                 

  .هنوعيته، وإلى أي مدى تبلغ وحشيته وانحطاطه، وكيف تتم هزيمت
ظللت أتصفح هذه الموسوعة لعدة أيام، وكنت أستعيد ذكريات المذابح، من دير ياسين، إلى الدوايمة، إلى                

وكنت ..إلى قانا ..إلى صبرا وشاتيال، إلى بحر البقر، إلى حمام الشط        ..قبية، إلى السموع، إلى خان يونس     
كما أننا عشنا رغم ذلك، وكـم أن        يا إلهي كم قتل هؤالء الصهاينة شعبنا، و       : أردد في نفسي طيلة الوقت    

أرضنا تغص بالدم واألشالء التي أغرقها بها أولئك المجرمـون الكذبـة أعـداء المدنيـة والحـضارة                  
  !.واإلنسانية

                 نواف الزرو شطب من قائمة من شكرهم في مقدمة الموسوعة جهات وأفرادا وعدوه بدعم طباعتها، ثـم
  ! ومع تجارة بعضهم بحق العودة، والالجئينخذلوه جبنا منهم، رغم امتالكهم الماليين،

غيـر المـريح    ) بالتقسيط(هذا الجهد الهائل لباحث متميز كبير، اضطر لطباعة منجزه الكبيرعلى نفقته،            
  !!ه )بالمصالح(لم يجد جهة فلسطينية تدعمه، ألنهم جميعا مشغولون !..تصوروا..للمطبعة

مه لصديق أعتز به مناضال، وباحثا عربيـا فلـسطينيا          فهذا ما أملك أن أقد    ..وشكرا..تحية لنواف الزرو  
  .يتشرف به شعبه وأمته

  18/1/2012، القدس العربي، لندن
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   عن المفاوضات والمصالحة واالنتخابات .59
  عريب الرنتاوي

تواصل حكومة نتنياهو الثانية، ما بدأته حكومته األولى بل وجميع حكومات إسـرائيل المتعاقبـة، مـن                 
آخر هذه المحـاوالت    ...عن المواعيد واالستحقاقات المضروبة مع الفلسطينيين     ” قداسةال“محاوالت لنزع   

تلك التي تجلت في اجتماعات عمان، حيث ينزع الجانب اإلسرائيلي للقول بأن مهلة الثالثة أشهر التـي                 
ـ               ع العـام   منحتها الرباعية الدولية للجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي تبدأ منذ اللقاء األول في عمـان مطل

الحالي، أي أن المهلة ستنتهي في مطلع آذار المقبل، وليس في السادس والعشرين من الشهر الجاري كما                 
  .رددت القيادة الفلسطينية

أوالً وأخيراً، والبرهنة للفلـسطينيين أوالً وللـرأي        ” كسر اإلرادة الفلسطينية  “المهم بالنسبة إلسرائيل هو     
الفلسطينيين ال تساوي الحبر الذي تُكتب بها، وأن تل أبيب هي سـيدة             ” ءاتال“العام اإلسرائيلي ثانياً، أن     

المهم بالنـسبة   ...الموقف وهي التي تقرر األجندة، وعلى اآلخرين االلتزام بمخرجات السياسة اإلسرائيلية          
 باستثناء” مطرح“، بل الذهاب بالفلسطينيين إلى كل       ”مطرح“إلسرائيل ليس الوصول بالمفاوضات إلى أي       

  .حقهم في العودة وتقرير المصير وبناء الدولة المستقلة
هذه المفاوضات، أكثر من أي وقت مضى، ولقـد         ” عبثية“لهذا السبب يبدو أن ثمة إجماع فلسطيني على         

عبرت القوى السياسية والحراكات الشبابية والشخصيات والمؤسسات الوطنية عن رفضها االستمرار في            
 االلتزام بالمرجعيات والضوابط التي حددتها القيـادة الفلـسطينية نفـسها            التفاوض مع إسرائيل من دون    

وأحسب أن تبلور هذا اإلجماع سيشكل قيداّ علـى المفاوضـات التـي تريـدها               ...الستئناف المفاوضات 
  .إسرائيل مفتوحة على الزمن، وبال قيود أو ضوابط، طالما أنها مطلوبة لذاتها

للـشعب  ” خبراً سـاراً  “برنامج المصالحة الفلسطينية، فضالً عن كونه       وفي ظني أن التزام الفلسطينيين ب     
في األطر القيادية على أقل تقدير، فـضال        ” الثقة المتولدة “واصدقائه وحلفائه، يعكس إلى حد ما، مناخات        

عن كونها تعبر عن تنامي القناعة ببؤس خيار المفاوضات حتى لدى الفريق المفاوض الفلسطيني، والذي               
ختلف التقديرات، إلى أنه جاء لألردن خطباً لوده وتفادياً لتأزيم العالقة معه، وليس رهاناً على ما                تشير م 

  . باراك- ليبرمان -نتنياهو ” قريحة“يمكن أن تجود به 
التـي يـسعى    ” الزمن المفتوح “إن أخطر ما يمكن أن ينزلق إليه المفاوض الفلسطيني هو االنجرار للعبة             

سـيما  ....األردني والدولي للمفاوضات  ” الراعي”فرضها على المفاوض الفلسطيني و    الفريق اإلسرائيلي ل  
وأن حكومة نتنياهو تدرك بدقة، حاجة األردن إلنجاح مبادرته وتحاول أن تلعب بها، كما أنهـا تـدرك                  
حاجة المجتمع الدولي الغارق في بحر متالطم من المشاكل والتحديات الداخلية من انتخابية واقتـصادية               

مالية، والدولية ممثلة بأزمات المنطقة من إيران وبرنامجها النووي إلى سوريا وصـراعاتها المفتوحـة          و
  .وما بينهما، إلى استمرار المفاوضات، وإن ألجل المفاوضات

لذلك ال نرى بديالً عن االلتزام باستحقاق السادس والعشرين من يناير الجاري، كموعد نهائي للتعـاطي                
، والمسألة هنا ال تتعلق باألردن وال بعالقـات الـسلطة والقيـادة الفلـسطينيتين               ”ردنيةالمبادرة األ “مع  
المسألة تتعلق بحقوق شعب فلسطين من جهة، وأولوياته الوطنية الضاغطة فـي هـذه المرحلـة                ...معه

  .من جهة ثانية، وبصورة القيادة الفلسطينية ومكانتها في أوساط شعبها من جهة ثالثة) المصالحة(
د سعدت قطاعات واسعة من الشعب الفلسطيني برؤية مسارات المصالحة تـسير علـى األرض، وإن                لق

وباألخص تلك التي تتصل بإعـادة      ....بتثاقل وعثرات وعراقيل، لم تكن مستبعدة أو مفاجئة على أية حال          
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رحبـاً بـين    بناء وهيكلة وتفعيل ممثلة الشرعية الوحيدة منظمة التحرير الفلسطينية، حيث بدا التوافـق              
الفصائل، كل الفصائل، حول هذا األمر، خصوصاً لجهة انتخاب المجلس الـوطني الفلـسطيني، حيثمـا                
أمكن، واختيار ممثلين للشتات الفلسطيني حيثما تعذر االنتخاب، وضمان قيام هيئات قيادية جديدة للشعب              

ق المنظمـة التـي تيبـست أو    الفلسطيني، قادرة على ضخ المزيد من الدماء واألفكار والحيوية في عرو        
  .كادت

وألن الشيء بالشيء يذكر، فإن المراقب يحار في فهم ردات فعل بعض األطراف المحلية علـى قـرار                  
اإلجماع الفلسطيني بعدم إجراء االنتخابات للمجلس الوطني في األردن، من دون أن يكون لردات الفعـل                

االنتخابات ال يعني أن فلـسطينيي األردن ليـسوا         فقرار عدم إجراء    ...هذه أي تفسير أو تبرير منطقيين     
جزءا من الشتات الفلسطيني، بل جاء من موقع المراعاة الشديدة لحساسية الوضـع الـداخلي األردنـي،                 

من هـو األردنـي، واسـتتباعاً مـن هـو           : وعدم الرغبة في استعجال طرح األسئلة الصعبة من نوع        
  .الفلسطيني، في هذه المرحلة على األقل

ني أن هذا القرار هو الخيار األقل سوءاً من بين خيارات سيئة عديدة، ذلك أن عدم تمكين أي جزء                   في ظ 
رئيس من الشعب الفلسطيني من اختيار ممثليه بطريقة ديمقراطيـة، هـو قـرار سـيء فـي جميـع                    

  .لكن األسوأ منه، هو فتح كل الملفات دفعة واحدة...األحوال
  18/1/2012، الدستور، عّمان

  
  تعد العرب لسالح الحرب الجديد؟هل اس .60

  عثمان ميرغني
هجوم يشل الدوائر الحكومية الحساسة وأنظمة الدفاع وشبكات الكهربـاء، ويعطـل            . تخيل هذا السيناريو  

فجأة تتعطل عجلة الحياة اليوميـة      . المصارف وخدمات اإلنترنت والهاتف الجوال وشبكات البنى التحتية       
اإلنترنت معطلة وكـذلك شـبكة الكهربـاء،        .. ة تعمل، وال جواالت   ومعظم الخدمات، ال ماكينات صراف    

  .وكثير من الخدمات تتوقف كليا أو تضطرب
مثل هذا الهجوم يمكن أن يشل أي دولة ويربك عجلة الحياة فيها لـساعات أو أليـام، قبـل أن تـتمكن                      

أما مـصدر   . ا الخطر السلطات من استعادة زمام األمور إذا كانت لديها خطط جاهزة للتعامل مع مثل هذ             
الهجوم فقد ال يعرف إال بعد مرور بعض الوقت، ألن المهاجم لم يعلن هويته، كما أن العملية نفذت مـن                    

  .غير إطالق رصاصة واحدة أو صاروخ
إذا كنت تعتقد أن هذا السيناريو من قصص الخيال العلمي، فاألفضل أن تعيد التفكير ألن شيئا من هـذه                   

كما أن العديد من الدول بدأت تكثـف مـن          . نطقتنا وفي أنحاء أخرى من العالم     الحروب بدأ يحدث في م    
استعداداتها لمواجهة هذا الخطر المحتمل، بتجنيد وحدات خاصة، وبتخصيص بنود في ميزانياتها الدفاعية             

  .واالستخباراتية لتطوير أسلحة مضادة للحماية والردع
يش اإلسرائيلي جنـد نحـو ثالثمائـة مـن خبـراء           أن الج » جيروزاليم بوست «قبل أيام كشفت صحيفة     

الكومبيوتر سينضمون إلى مجندين آخرين للعمل في قسم مـسؤول عـن الحـرب اإللكترونيـة تـابع                  
لالستخبارات العسكرية بهدف حماية وتشفير شبكات الجيش واالستخبارات ضد أي هجـوم إلكترونـي              

ن من ضمن مهام هذا القسم حماية شـبكات  كما سيكو. سواء كان مصدره دول أو منظمات أو حتى أفراد   
  .الكهرباء والمياه والهاتف والخدمات األساسية األخرى
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وكانت إسرائيل قد أعلنت أيضا مؤخرا عن بدء عمل مركز قيادة جديد لتنسيق العمل بين مختلف الهيئات                 
رئيس الـوزراء   العسكرية والصناعية الكبرى للحماية من أي هجمات إلكترونية، وهو المركز الذي كان             

الماضي مؤكدا أن ميزانية    ) أيار(اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو قد كشف عن أولى خطوات إنشائه في مايو            
  .»ستتصدى لخطر أي هجمات إلكترونية مستقبلية«كبيرة ستخصص له ألن إسرائيل، على حد تعبيره، 

اتها شاركت في شـن هجمـات   هذه الخطوات التي تكشف عن قلق جديد ال تنبع من فراغ ألن إسرائيل ذ  
على مركز نووي   » ستكسنت«إلكترونية بحسب رأي عدد من الخبراء، من بينها الهجوم الفيروسي بدودة            

، والذي أعتبر أكبر هجوم إلكتروني من نوعه، وأدى إلـى تعطيـل             2010) حزيران(إيراني في يونيو    
 قبل أن تتعـرف طهـران علـى الـدودة     برامج تشغيل الكومبيوترات في المنشأة اإليرانية، وشلها لفترة       

وال يعرف حتى اليوم حجم الخراب الذي أحدثه ذلك الهجوم اإللكتروني           . وتتخلص من األجهزة المخترقة   
الذي لم تتبن مسؤوليته أي جهة، لكن العديد من الخبراء يعتقدون أن أميركا وإسرائيل وربما ألمانيا أيضا                 

  .ستخدمت لتعطيل أو إبطاء برنامج إيران النووي، التي ا»ستكسنت«شاركت في تطوير دودة 
كذلك فإن القلق اإلسرائيلي مرده معلومات نشرت مؤخرا عن أن إيران بدأت العمل لتعزيـز جهودهـا                 

الذي تعرضت لـه، وال     » ستكسنت«الدفاعية والهجومية في مجال الحرب اإللكترونية، وذلك بعد هجوم          
التاريخ، خصوصا في ظل تصعيد الحرب السرية لشل برنامجها         يعتقد أنه كان الوحيد من نوعه منذ ذلك         

  .النووي سواء بالهجمات اإللكترونية، أو باغتيال العلماء وتفجير بعض المنشآت
الالفت أنه عندما أعلنت إدارة أوباما هذا الشهر عن االستراتيجية الدفاعية األميركية الجديـدة، سـلطت                

ت المسلحة، والتخلي عن مفهوم االسـتعداد لخـوض حـربين           األضواء على مسألة تخفيض أعداد القوا     
هذه بالتأكيد كانـت أركانـا      . متزامنتين، مع التركيز على آسيا خصوصا الصين وإيران وكوريا الشمالية         

 مليار دوالر من ميزانية الدفاع، لكن هناك        500أساسية في االستراتيجية الجديدة التي تهدف لخفض نحو         
تراتيجية لم يحظ بتغطية إعالمية كبيرة، يركز على أساليب حـروب المـستقبل،             جانبا آخر في هذه االس    

وشن الهجمات من بعد باستخدام الطائرات من دون طيار، وقدرات التـشويش اإللكترونـي، والحـرب                
اإللكترونية، وهي جوانب ال تعتمد على التعداد الكبير للقوات، بل على نوعية قـدراتها خـصوصا فـي              

فأميركا تدرك أن الصين قطعت شوطا      . ترونية والتقنية التي ستشكل عماد حروب المستقبل      المجاالت اإللك 
بعيدا في مجال الحرب اإللكترونية، وهناك عشرات التقارير التي تعتبر بكين مسؤولة عن سلـسلة مـن                 

  .الهجمات اإللكترونية التي استهدفت مواقع ودوال غربية
 عن أن عدة استخبارات غربية تشتبه فـي أن الـصين وراء             في منتصف العام الماضي مثال نشر تقرير      

مجهولون السطو على المعلومات السرية للـدخول إلـى البريـد           » قراصنة«هجوم إلكتروني حاول فيه     
اإللكتروني لمئات من كبار المسؤولين الحكوميين األميركيين والكوريين الجنوبيين الذين لديهم حـسابات             

ـ    ورغم أن الحكومة الصينية نفت ضلوعها في أي هجمات         ). جي ميل (» غلغو«في البريد اإللكتروني ل
أعلنت أن مصدر القرصنة على البريد اإللكتروني هو        » غوغل«إلكترونية على دول أخرى، فإن شركة       

أمـا أهميـة   . مدينة جينان عاصمة إقليم شاندونغ الصيني الشرقي، وأكدت أنها رصدت الهجوم ومنعتـه          
د إلى أنها وردت في تقرير أعدته لجنة تابعة للكونغرس األميركي باعتبار أن فيها              مدينة جينان هذه فيعو   

  .أحد مراكز االستطالع الفني التي تشرف على عمليات التجسس اإللكتروني الصيني
الحرب اإللكترونية أصبحت واقعا منذ زمن من خالل أساليب التشويش اإللكترونـي، والتنـصت علـى                

د اإللكتروني، لكنها اليوم تكتسب أبعادا وقدرات جديدة مع االعتمـاد المتزايـد             الهواتف، واعتراض البري  
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على الكومبيوتر واإلنترنت في مختلف جوانب الحياة، وفي مختلـف األنـشطة والوسـائل االقتـصادية                
وحسب قول عدد من الخبراء في المؤتمر العالمي حول أمن الفضاء اإللكتروني            . والمصرفية والعسكرية 

م في لندن العام الماضي فإن هناك سباقا محموما يجري لتطوير قدرات الحرب اإللكترونية، وإن               الذي نظ 
  .هناك دوال بات بمقدورها شن هجمات مدمرة من دون الحاجة إلى إطالق رصاصة واحدة

ترى أين يقف العالم العربي من هذه المعمعة، وهل هناك استعدادات وخطط لمواجهة هذا الخطر الجديد                
  حف؟الزا

  18/1/2012، الشرق األوسط، لندن
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  دوف فايسغالس

يوجد في أساس قرار رئيس المحكمة العليا القادم آشر غرونس في شـأن سـلب فلـسطينيين تزوجـوا                   
ال جـدل   ". حقوق االنسان ليست وصفة النتحار وطني     "اسرائيليين حقهم في االقامة والمواطنة، مقولة ان        

إبطـال  : "وتثور الصعوبة مما يلي ذلك من كالمـه       . ة الحياة واالبقاء عليها مبدأ أعلى مطلق      في ان قداس  
الرئيس القادم يرى ان دخول بضعة آالف من الفلسطينيين         ". القانون سيجلب الى البالد آالف الفلسطينيين     

  .الى اسرائيل بمقتضى القانون سيؤدي الى ضياع الدولة وهو يشبه انتحارا
نس يعرف شيئا ما ال نعرفه يختص بضعف الدولة، أي انه يكفي بضعة آالف من العرسان                اذا كان غرو  

واذا كان العرسان والعرائس خطـرا      .  فهذا مخيف جدا   –أو العرائس الفلسطينيين للقضاء على اسرائيل       
ة وجوديا فكيف سيكون حالنا في مواجهة صواريخ أو قنابل أو ذرة ايرانية؟ واذا لم تكن اسرائيل ضـعيف                 

 فعن أي انتحـار يتحـدث       – ألن الجميع يعلمون أن قوتها كبيرة في البر والبحر والجو والفضاء             –جدا  
القاضي؟ هل يمكن أال تعرف القوة االمنية االسرائيلية مواجهة بضعة أزواج؟ ان هذا التعليـل باعتبـاره                 

ذين استقر رأيهـم علـى      تسويغا لمس شديد بحق أساسي انساني، يشير الى علة شديدة في تقدير اولئك ال             
  .هذا

يمكث آالف الفلسطينيين مخالفين للقانون في اسرائيل وهم يأتون ويخرجون كما يريـدون، وهـم غيـر                 
ولم يتم تعـريفهم    . مسجلين وليست لهم هوية معروفة وال مكان سكن معروف وال توجد عليهم أية رقابة             

األزواج الفلسطينيين الذين يدخلون اسرائيل     ؛ ومن المؤكد ان بضعة آالف من        "انتحارية"قط بأنهم مشكلة    
  .بمقتضى القانون ومع تصاريح وفي شروط، ليسوا خطرا وجوديا على اسرائيل

. ال حاجة الى إكثار الكالم في مبلغ كون الحق في الزواج واالتيان بالزوج الى البيت حقا أساسيا انـسانيا                  
 الجنبي يتزوج مواطنـة أو مواطنـا        – ثم المواطنة    –وكما أعلم ال توجد دولة في العالم ال تمنح االقامة           

فاالزواج الفلسطينيون الذين يشك في    : ومن المناسب ان تسلك اسرائيل هذا السلوك      . ويطلب السكن داخلها  
أنهم يقصدون االرهاب أو المخالفة الجنائية يعالجون بوسائل استخبارية وشرطية وبـالتحقيق المقبـول،              

يل ومن يدخل يعتقل أو يطرد، لكن ينبغي عدم الموافقة علـى حظـر دخـول                ويمنع دخولهم الى اسرائ   
  . الديني فقط–لمجموعة من البشر بصورة شاملة بسبب انتمائهم العرقي 

من بين آالف الفلسطينيين الذين دخلوا اسرائيل حتى اآلن بموجب القانون اشتُبه في قلة مـنهم فقـط أو                   
ومـن  . لعددية ال تسوغ إضرارا شديدا جدا بحق انـساني أساسـي          وهذه النسبة ا  . ُأدينوا بأعمال ارهاب  

ومنذ ذلك الحين هدأت الـبالد      . المناسب ان نذكر ان فكرة حظر الدخول قد ظهرت ايام االنتفاضة الثانية           
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وكاد االرهاب يتوقف، وال ضرورة أمنية محسوسة في الواقع الحالي يمكن ان تسوغ إضرارا شديدا جدا                
واذا كانت ارادة الحفاظ على األكثرية اليهوديـة هـي          . حقهم في عائلة في اسرائيل    بناس يريدون تحقيق    

). بأن تكون معقولة ومنطقية بـالطبع ( فمن حق الحكومة ان تحدد مقدار الهجرة اليها  –سبب قرار الحكم    
  .هكذا تتصرف دول مستنيرة

ضر بها إضرارا شديدا منـذ      ان صورة اسرائيل باعتبارها دولة ديمقراطية تحرص على حقوق االنسان أُ          
فمعاملة الالجئين والعمال االجانب والنـساء وأبنـاء األقليـات          : بدء والية الحكومة والكنيست الحاليتين    

واليهود المهاجرين من اثيوبيا أو اولئك الذين لم تثبت يهوديتهم كما ينبغي جلبت على اسرائيل عارا فـي                  
والقـرار  . حياة غربية في شرق اوسط أهوج ومتخلف      " يرةجز"العالم وأضعفت مكانتها كثيرا باعتبارها      

  .المذكور سيسيء إلينا أكثر
 التي اكتسبت في السنين االخيرة خبرة كبيرة فـي          –ان كل ما بقي هو ان نأمل ان تُجنبنا وزارة الداخلية            

يطردون  منظر األمهات أو اآلباء الذين يفصلون عن أزواجهم واوالدهم و          –وطردهم  " االجانب"اصطياد  
  .من بيوتهم؛ وهي مناظر صعبة حتى حينما يكون الحديث عن عرب

  17/1/2012يديعوت 
 17/1/2012، وكالة سما اإلخبارية
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