
 

 

  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
  
  

    
  
  

  
  
  
  
  

  آخر تطورات المصالحة الفلسطينيةيبحث مع مدير المخابرات المصرية مشعل 
  نائب نتنياهو يدعو لحل المسائل الخالفية مع الفلسطينيين عبر مفاوضات مباشرة

  والهباش ينفي..  تنسق مع االحتالل لخفض صوت األذان بالضفةرام اهللاأوقاف ": هآرتس"
  استشهاد شابين في قصف كثيف للطائرات اإلسرائيلية لبيت حانون شمال غزة

  تفاق المصالحة خطوات رمزية ما تم تنفيذه من ا.. فتح جاهزة لالنتخابات :غازكريا اآل
 عن شن عملية برية على قطاع غزة" إسرائيل "راسة أمنية تلخص أسباب عجزد":المجد األمني"

قرارات"عباس سيتخذ": األخبار"
من الشهر  ٢٦  الـ بعد"صارمة
إذا فشلت جهود استئناف ي الجار

   المفاوضات 
 ٤ص...

  ٢٣٨٥  ١٩/١/٢٠١٢الخميس 



  

  

 
 

  

            ٢ص                                     ٢٣٨٥:                العدد١٩/١/٢٠١٢الخميس  :التاريخ

    :السلطة
 ٥   يشكر تايالند على اعترافها رسميا بدولة فلسطينعباس.٢
 ٥  المشروع اإلسالمي العالمي ينتقل من مرحلة الصحوة إلى النهضة والتحرير: يةهن.٣
 ٦  لحوار وطني لمناقشة الوضع المالي في السلطة يدعو فياض.٤
 ٧  عن الشراكة السياسية" خروج"مفاوضات عّمان : دويك.٥
 ٧  المصالحة الفلسطينية ما تزال حبرا على ورق: خريشة.٦
 ٨  ما تم تنفيذه من اتفاق المصالحة خطوات رمزية .. فتح جاهزة لالنتخابات :غازكريا اآل.٧
 ٨  اإلسرائيلية رئيسية للسياسة االستيطانية أهداف خمسة: قريع.٨
 ٩  والهباش ينفي..  تنسق مع االحتالل لخفض صوت األذان بالضفةرام اهللاأوقاف ": هآرتس".٩
١٠   ويبحث سبل التعاون بين البرلمانَين يزور البرلمان السويسر"التغيير واإلصالح"وفد .١٠
١٠  ٢٠١٢ مليون دوالر للعام ٣٢بـ مشاريع صحية : "صحة غزة".١١
١١  وبرا في مصرفي احتفال انتصار الثورة الليبية في دار األوزير في حكومة غزة يشارك .١٢
١١   تمنع مسابقة غنائية غزة حكومة :وكالة معا االخبارية.١٣
١٢  في ملف توزيع الصحف من قبل حكومة رام اهللا " التعامل االنتقائي" نرفض :حكومة غزة.١٤
    

    :المقاومة
١٢  شعل يلتقي األحمد في القاهرة تمهيدا للقائه مع عباسم: المصالحة الفلسطينية.١٥
١٣  أوروبالسويسري بحث عالقات حماس مع لقاء مشعل مع الموفد ا: القدس الفلسطينية.١٦
١٣  آخر تطورات المصالحة الفلسطينيةيبحث مع مدير المخابرات المصرية مشعل .١٧
١٤  ترشح مشعل مجددا لرئاسة حماس يخضع لقرارات الحركة: البردويل.١٨
١٤  اد تشترط إنهاء أوسلو للمشاركة في السلطة الفلسطينيةالجه.١٩
١٤  نهاية الشهر الحاليلألردن أنباء عن زيارة مشعل : السبيل.٢٠
١٥   محتمل سيختلف عن سابقه إسرائيليالرد على أي عدوان :حماس.٢١
١٥  ٢٠٠٦يحذر حركة فتح من تكرار تجربة االنتخابات التشريعية في عام ل عمرو نبي.٢٢
١٥  "إسرائيل"فصائل تدين مشاركة شخصيات فلسطينية بما وصفته مؤتمر مدريد التطبيعي مع .٢٣
١٦  المعتقلين السياسيين خالل يومينفتح وحماس تتبادالن قوائم : عبد اهللا أبو سمهدانة.٢٤
١٦  حماس والديمقراطية تبحثان تشكيل قيادة موحدة للفصائل في لبنان.٢٥
١٧  األمنية في المنطقة  تتحمل المسؤولية عما ستؤول إليه األوضاع"إسرائيل": فتح.٢٦
١٧  لكنها ممكنة... لوحدة االندماجية بين حماس والجهاد بعيدة المنالا: تقرير.٢٧
    

    :اإلسرائيليالكيان 
١٨   بين البلديننتنياهو يزور هولندا لتعزيز العالقات الثنائية.٢٨
١٨  ع الفلسطينيين عبر مفاوضات مباشرةنائب نتنياهو يدعو لحل المسائل الخالفية م.٢٩
١٩  ليفني وموفاز يتنافسان على رئاسة كاديما.٣٠
١٩   بمهاجمة إيران"إسرائيل"يوجد قرار في ال : باراك.٣١



  

  

 
 

  

            ٣ص                                     ٢٣٨٥:                العدد١٩/١/٢٠١٢الخميس  :التاريخ

١٩   دنا عن اهللابسبب ابتعاعلى لبنان  ٢٠٠٦ة حرب هزيم: يشاي.٣٢
٢٠  يجب تعزيز المعتدلين في منطقة الشرق األوسط: غانتس.٣٣
٢٠  إيران لم تقرر تطوير سالح نووي: وثيقة لدى الجيش اإلسرائيلي.٣٤
٢٠  عن شن عملية برية على قطاع غزة" إسرائيل "زراسة أمنية تلخص أسباب عجد":مجد األمنيال".٣٥
٢١  من الجيش اإلسرائيلييي لف مظلأسرائيلية بمشاركة إمناورة عسكرية .٣٦
٢١  صول اثيوبية يتظاهرون ضد العنصريةأاسرائيليون من .٣٧
٢١  يوجه معايدة للشعب الصيني باللغة الصينيةنتنياهو .٣٨
    

    :األرض، الشعب
٢٢  استشهاد شابين في قصف كثيف للطائرات اإلسرائيلية لبيت حانون شمال غزة.٣٩
٢٢  ن في لبنا صوربمنطقة الفلسطينيين  الالجئينلتوظيف األونروا تفتتح مكتباً.٤٠
٢٣  ٢٠١١ خالل ١٢٥ طالبا ومدرسا واعتقال ٤١استشهاد طالبين واصابة : برام اهللاوزارة التربية.٤١
٢٤  ا إلصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهونواصل جهودسن: فلسطينيو هولندا.٤٢
٢٤  قد تنهار في أي لحظة الالجئين الفلسطينين في لبنانمخيماتفي مئات المنازل  ":شاهدمؤسسة ".٤٣
٢٦       حملة منظمة ضد الالجئين الفلسطينيين بالعراق: الشبكة الدولية للحقوق والتنمية.٤٤
٢٦  يزد دعوتهم لمقاطعة محاضرة لبيرإبعاد طالب عرب عن مدينة القدس بع: ٤٨عربموقع .٤٥
   

   :اقتصاد
 ٢٦ رجال أعمال فلسطينيون يشاركون في إعادة إعمار ليبيا.٤٦
   

   : األردن
٢٧ حريصون على أن ال يشغلنا الربيع العربي عن متابعة القضية الفلسطينية: ملك األردن.٤٧
٢٧ نكر تصريحات نتنياهو حول إبقاء األغوار تحت السيطرة اإلسرائيليةتتس" فلسطين النيابية".٤٨
   

   : لبنان
٢٧   بإجازات عمل معفاة من الرسوم١٩٤٨السماح للفلسطينيين الذين لجأوا إلى لبنان عام : بيروت.٤٩
٢٨ ١٩٩٦للبنانية منذ ااإلسرائيلية تصدر بطاقات الهوية " ألبيت" شركة عشركة فرنسية متعاقدة م.٥٠
٢٨ بعد الثورات تشرع لنفسها ما تشاء" إسرائيل: "وزير األشغال العامة والنقل في لبنان.٥١
   

   :عربي، إسالمي
٢٨   تقرر عقد مؤتمر دولي عن األمن المائي في األراضي المحتلةول العربيةجامعة الد.٥٢
٢٨  الدولي" مؤتمر القدس" لـ تحضيراًاجتماع تنسيقي: جامعة الدول العربية.٥٣
٢٩  فريقياأال نخشى الوجود اإلسرائيلي في : الخارجية المصرية.٥٤
  
  

 



  

  

 
 

  

            ٤ص                                     ٢٣٨٥:                العدد١٩/١/٢٠١٢الخميس  :التاريخ

   :دولي
٢٩  "لقاءات عّمان"إطالق سراح أسرى من فتح لدعم " إسرائيل"االتحاد األوروبي يطالب  :معاريف.٥٥
٣٠ ٢٠١٣ و٢٠١٢  مليار دوالر ميزانية وكالة الغوث للعامين٥٦.٣٣،١
    

   :تقارير
٣٠  عامل السوري في تأجيل المناورات العسكرية اإلسرائيلية ـ األمريكيةدور ال.٥٧
٣٣   العد العكسي للعدوان على غزة.٥٨
    

    :حوارات ومقاالت
٣٥  ايالن بابه...  )١(بؤس حل الدولتين : مسيرة تاريخ مضطرب.٥٩
٣٩  عريب الرنتاوي... "المؤامرة" وتوطين "التوطين"مؤامرة .٦٠
٤١  لمى خاطر... توّحد حماس والجهاد، والحاجة لبدايات سليمة.٦١
    

 ٤٢  :كاريكاتير
***  

  
ـ  بعد "قرارات صارمة "سيتخذ  عباس  ": األخبار" .١ ذا فشلت جهـود اسـتئناف      إي  الجارمن الشهر    ٢٦  ال

  المفاوضات 
، أمس، أن الرئيس محمود عباس، »األخبار«أكّد مصدر فلسطيني مسؤول لـ:  محمد فرحان- عمان

 الشهر الجاري إذا فشلت جهود استئناف المفاوضات الفلسطينية ٢٦يعتزم اتخاذ قرارات مصيرية بعد 
ان، فيما تنشط جهود أوروبية لحث  ووقف االستيط١٩٦٧ـــــ اإلسرائيلية وفق مرجعية حدود 

إسرائيل على تنفيذ خطوات حسن نية تجاه السلطة الفلسطينية إلنقاذ لقاءات الطرفين، التي عقدت في 
  عمان منذ مطلع الشهر الجاري،
عباس سيتخذ خطوات جدية مهمة تتعلق بالعملية السلمية والسلطة «وقال المصدر الفلسطيني إن 

، الذي أفشل اللقاءات »بيت الداخلي، وذلك رداً على التعنت والصلف اإلسرائيليالفلسطينية وترتيب ال
عباس بصدد إجراءات نقل عائلته من رام اهللا إلى «ولمح إلى أن . الثالثة التي جرت في عمان تباعاً

، من دون أن يوضح ما إذا كانت تلك الخطوة تمهد النتقاله شخصياً من األراضي المحتلة »الخارج
 الشهر الجاري، مع انتهاء المهلة التي ٢٦وعد ذلك اإلجراء مقدمة لقرارات مهمة سيتخذها بعد . رجللخا

الرئيس ال يشعر حالياً باالرتياح، بعد اإلجراء اإلسرائيلي «وقال إن . حددتها اللجنة الدولية الرباعية
ال كرئيس للسلطة األخير بحقه، عبر إصدار تصريح يخصه لمدة شهرين، والتعامل معه أمنياً، 

الفلسطينية، فضالً عن اعتقاده بأن الحكومة اإلسرائيلية الحالية غير معنية بإحراز تقدم في العملية 
  .»السلمية

، عدم استعداده »حماس«عباس أبلغ القيادة الفلسطينية، وأبلغ حركة المقاومة اإلسالمية «ولفت إلى أن 
لضغوط األوروبية واألميركية واإلسرائيلية الحالية، وما لم  الجاري، وفقاً ل٢٦لتمديد اللقاءات لما بعد 

 ٢٩ ووقف االستيطان، فإنه سيتوجه إلى الجامعة العربية في ١٩٦٧تُستأنف المفاوضات وفق مرجعية 



  

  

 
 

  

            ٥ص                                     ٢٣٨٥:                العدد١٩/١/٢٠١٢الخميس  :التاريخ

في هذه األثناء، ذكرت صحيفة . » شباط المقبل٢الجاري ومن ثم الفصائل والقوى الفلسطينية في 
ؤولين رفيعي المستوى في االتحاد األوروبي نقلوا خالل األيام األخيرة اإلسرائيلية أن مس» معاريف«

من سجون االحتالل، » أمنيين«رسالة واضحة إلسرائيل بأنه يجب عليه إطالق سراح من سمتهم أسرى 
الحديث هو عن «وأشارت إلى أن . لتشجيع الفلسطينيين على االستمرار في اللقاءات االستكشافية بعمان

ومن المقرر أن تصل وزيرة خارجية . »اعتقلوا قبل اتفاق أوسلو» فتح« ينتمون إلى حركة  أسيرا١٢٣ً
االتحاد األوروبي كاثرين آشتون إلى المنطقة األسبوع المقبل للضغط على رئيس الوزراء اإلسرائيلي 

  .بنيامين نتنياهو
  ١٩/١/٢٠١٢األخبار، بيروت، 

  
  ة فلسطين يشكر تايالند على اعترافها رسميا بدولعباس .٢

وكانت  . شكر الرئيس محمود عباس ملك وحكومة تايالند على اعترافها رسميا بدولة فلسطين:رام اهللا
مملكة تايالند أعلنت عبر بعثتها في األمم المتحدة أنها اعترفت رسميا بدولة فلسطين، وأنها بدأت 

  . اإلجراءات الرسمية إلقامة عالقات دبلوماسية معها
ورغم جاهزية . ت، بدأت الخارجية اتصاالت مع نظيرتها التايالندية حول الموضوعومنذ فترة من الوق

  .تايالند لقرار االعتراف، إال أن التغيير الحكومي قد آخر تنفيذ القرار
إن هذا االعتراف هو إنجاز جديد يضاف إلى الدبلوماسية ' وفـا'وقال وزير الخارجية رياض المالكي لـ

وأوضح أن وزارة الخارجية في رام اهللا  .نه االعتراف األول في العام الجديدالفلسطينية، مشيرا إلى أ
ستواصل االتصاالت مع نظيرتها في بانكوك، لتحديد اإلعالن عن اإلجراءات بخصوص القامة العالقات 

  .الدبلوماسية بين البلدين
 ١٨/١/٢٠١٢، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

  
   العالمي ينتقل من مرحلة الصحوة إلى النهضة والتحريرسالمياإلالمشروع : هنية .٣

أكد إسماعيل هنية، رئيس الحكومة الفلسطينية في غزة، أن حرية األسرى قادمة، وأن قضية : غزة
تحرير األسرى على سلم أولويات حكومته والمقاومة الفلسطينية، وأنها لن تضعها في غياهب النسيان، 

، في حفل زفاف جماعي لخمسين أسيرا )١٧/١(شاركة هنية مساء الثالثاء جاء ذلك خالل م .كما قال
إن الحرية قادمة لألسرى خلف القضبان، : "وقال هنية. محررا ممن أفرج عنهم في إطار صفقة التبادل

ولن ننساكم أو نتخلى عنكم، ولن نضع قضيتكم في غياهب النسيان، فهي قضيتنا وهدفنا، وحرية وكرامة 
  ".ن كرامة األرضاإلنسان م

هذا يوم مشهود نرى فيه آيات اهللا بيّنة واضحة، سنفرح بمن : "وخاطب هنية األسرى المحررين بالقول
  ".بقي خلفكم في سجون االحتالل قريباً، وقد تحرر بالدنا ومقدساتنا بإذن اهللا

هذه أفراح : "وتابع". إن زواج األسرى يحمل دالالت عظيمة، وهي من بشائر النصر القادم: "وأضاف
النصر التي توجها المجاهدون بمقاومتهم، وصمودهم، وإصرارهم على كسر القيد الظالم واستعادة الحرية 

  ".لهؤالء األبطال الذين دخلوا السجون دفاعا عن األرض والمقدسات
كداً ، مؤ"المشروع اإلسالمي العالمي ينتقل من مرحلة الصحوة إلى مرحلة النهضة والتحرير"واعتبر أن 

إن القوافل التي كانت تأتي لكسر : "وقال ".تحرير فلسطين بات قريباً في ظل العمق العربي"إلى أن 
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الحصار خالل السنوات الماضية ستأتي خالل الفترة المقبلة للمشاركة في األفراح الفلسطينية التي ستتكلل 
  ".بدحر االحتالل

  ١٨/١/٢٠١٢قدس برس، 
  
  ة الوضع المالي في السلطةلحوار وطني لمناقش يدعو فياض .٤

 سالم فياض دعا لعقد .د رئيس الوزراء ،بيت لحممن  ١٩/١/٢٠١٢وكالة معا اإلخبارية،  نشرت
مؤتمر حوار وطني لمناقشة الوضع المالي واالقتصادي في السلطة الفلسطينية لوضع الحلول المناسبة 

  .خارجيلالزمة المالية وترشيد االنفاق وتقليل االعتماد على الدعم ال
يحكمنا توجه برغماتي قائم على تلبية احتياجات الشعب الفلسطيني، ": فضائية مكس"مع  في لقاء وقال
الموجود خليط من النظام االقتصادي االشتراكي واقتصاد السوق والهوى في االقتصاد الفلسطيني ...

  ".اشتراكيا اما االدوات فهي رأسمالية
 نريد نظرية بل حلوال عملية وال بد من المزاوجة بين اطالق نريد مساعدة من الجميع وال": واضاف

العنان لالبداع وتوفير شبكة امان اجتماعية واقتصادية ونحن نعمل من اجل الخالص من االحتالل وعلى 
  .الجميع مساعدتنا للسيطرة على مقدراتنا

ن جزء هام جدا من وضرب مثاال با.وكرر ان السلطة الفلسطينية تعاني ازمة مالية حقيقية وحادة 
ايرادات السلطة الفلسطينية ال تستطيع جبايتها من اسرائيل بسبب ان المقاصة وهي ايرادات السلطة 
الوطنية ال تستطيع الحصول على الفواتير من غزة الن المواطن دافع الضريبة يخشى من ذلك خوفا من 

  ".حماس
ما يهمني هو قيام دولة فلسطينية وعاصمتها ": لوقا، اعلن انه لن يترشح لالنتخابات الرئاسية المقبلة و

  ".القدس واحافظ وان اكون امينا على امنت عليه من قبل الرئيس ابو مازن
  ".اليوم الذي كلفت فية برئاسة الحكومة مان يوما مشؤوما بسبب ما تعرضت له من هجوم: "وتابع

عملنا على : "، مضيفا"لمكلف بهالن اترشح النتخابات الرئاسية تركيزي ينصب على انجاز مهماتي ا"
ترجمة شعار الصمود ونسعى لتطويره وفكرنا الموحد اثبت قدرتنا على الصمود امام التشكيك من 

  ".خاللتجامهله وعدم االلتفات له
الم فياض،  أن سكفاح زبون رام اهللا نقال عن مراسلها من ١٩/١/٢٠١٢الشرق األوسط، لندن،  وذكرت

د األوروبي، وقال إنها جاءت لتؤكد ما كنا قد صممنا على نقله للعالم، بل ثمن أمس، تقارير االتحا
» ج«وتكريسه في الوعي المحلي والدولي على حد سواء إزاء متطلبات شعبنا واحتياجاته في مناطق 

  .وفي القدس
هذا الموقف الذي نرحب به ونحييه إنما يشكل خطوة متقدمة «: وأضاف في حديثه اإلذاعي األسبوعي

سليط الضوء على ممارسات االحتالل ضد أبناء شعبنا، ونأمل أن يمهد هذا الموقف الطريق التخاذ لت
، »خطوات عملية ذات مغزى تضع حدا للسياسة اإلسرائيلية الهادفة إلى السيطرة على أرضنا ومواردنا

راف بدولة نحن نتطلع إلى المزيد من الخطوات؛ بما في ذلك إعالن الدول األوروبية االعت«: وتابع
، وبما يشمل المناطق ١٩٦٧فلسطين المستقلة كاملة السيادة على جميع األراضي التي احتلت منذ عام 

  .»، وبالتأكيد القدس الشرقية)ج(المسماة 
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  عن الشراكة السياسية" خروج"مفاوضات عّمان : دويك .٥
رئيس ، أن بو شحمةمحمد أ، الخليلنقال عن مراسلها من  ١٨/١/٢٠١٢موقع فلسطين أون الين، نشر 

عزيز دويك، أكد أن جوالت المفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية التي تعقد في .المجلس التشريعي د
التي تم االتفاق عليها في اتفاق المصالحة بين " خروج عن الشراكة السياسية"العاصمة األردنية عمان هي 

  . حركتي حماس وفتح في القاهرة
إن تسمية المفاوضات باللقاءات االستكشافية هو كتسمية النكبة ": "طينفلس"وقال دويك في تصريح لـ

بالنكسة، وال يجوز التحايل على المسميات، وسيتم التحدث عن هذه اللقاءات عند اجتماع حركتي فتح 
  ". وحماس في القاهرة، وستوضع األمور في نصابها

سبوع هو اختبار لنجاح اجتماع لجنة إن نهاية هذا األ: "وعن ملف المعتقلين السياسيين، قال دويك
ننتظر تطبيقًا كامالً التفاق "، مضيفًا "الحريات، وسننظر حتى يتم التجاوب الالزم بهذا الخصوص

  ". المصالحة من أجل إعادة تفعيل المجلس التشريعي
 أن نهاية األسبوع من الخليل أن عزيز الدويك، أكد ١٨/١/٢٠١٢المركز الفلسطيني لإلعالم، وذكر 

الحالي ستشهد انفراجا في ملف االعتقال السياسي، في حال التزمت جميع األطراف بعمل لجنة الحريات، 
والخطوات العملية الصادرة عنها، والتي عينت موعدا لإلفراج عن المعتقلين السياسيين نهاية األسبوع 

  .الحالي تحت إشراف الجانب المصري
التطبيق الفعلي "، إن )١-١٧(الثالثاء " كز الفلسطيني لإلعالمالمر"وأضاف الدويك في مقابلة خاصة مع 

للمصالحة ينبثق من مدى تطبيقه على أرض الواقع؛ فمنذ توقيع االتفاق برعاية مصرية شكلت لجان 
متعددة وبدأت العمل ودرست الملفات العالقة، حيث تم تدارس عدة قضايا من بينها؛ االعتقال السياسي 

  ".ا أخرىوجوازات السفر وقضاي
الذي رشح إلى اآلن أن ملف الجوازات في طريقه إلى الحل، كما أن الحكومة الفلسطينية "وأضاف إن 

في غزة، سمحت بعودة مقر أبو مازن إلى حركة فتح، ووافقت على فتح ستة مقرات لالنتخابات 
  ". الواقعالمركزية من أجل ترتيب الوضع الداخلي على طريق تفعيل المصالحة وإنزالها إلى أرض

وبخصوص ملف االنتخابات؛ قال الدويك، إن ملف االنتخابات مرتبط بملف تشكيل حكومة الوحدة 
الوطنية أو حكومة التكنوقراط، ألنه تم تحديد عدة مهام لهذه الحكومة وعلى رأسها تهيئة األجواء 

  :الع على نص الحوار ولالط.النتخابات حرة نزيهة وموضوعية وهذا األمر المتوقع أن تقوم به الحكومة
-epalestin.www://http

F7s1bi%2rUxJEpMO9m46MDI87bcOd%2k7Qq6U=xyz?aspx.default/ar/info.info
ipHoVbvPtAofiMrT3Ljzg5m2W3HPzFQFNQFNlX763fBCdsGzX%2JKeIKRM

d%3jhYk35KWv0bRGN4%2g4VNVOZT9Os2amaZ7koYQ4YumLyS53ugf1Z  
  
   ما تزال حبرا على ورقالفلسطينيةالمصالحة : خريشة .٦

ثاني رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، من أهمية التصريحات اإلعالمية التي قلل النائب ال: رام اهللا
تتحدث عن مباحثات ولقاءات بين الفصائل الفلسطينية المختلفة، بهدف تنفيذ المصالحة واقعا على 

  .األرض
المصالحة الفلسطينية ما تزال حبرا على ورق، "، إن "قدس برس"وقال حسن الخريشة، في تصريح لـ 

  .بحسب ما يرى" ه لم تتخذ أية إجراءات أو أفعال على أرض الواقع لتفعيلهاوأن
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المواطن يسمع عن إجراءات وخطوات ولقاءات، غير أنه ال يلحظ أي تغير في "وأشار خريشة إلى  أن 
  .، مشيرا إلى ملفات مثل الحريات والمعتقلين وجوازات السفر"واقعه، فالقضايا الرئيسية ال تزال عالقة

المجلس التشريعي مغيب بشكل متعمد عن المصالحة وتنفيذها، وأنه آخر من يعلم "ح خريشة، أن وأوض
. إن الدعوات المنطلقة من رئيس المجلس د"وقال " بالمصالحة والقرارات الصادرة عن اللجان المشتركة

 على رأس عزيز دويك او أي نائب آخر، تأتي من المسؤولية والرغبة في أن تكون المؤسسة التشريعية
أي عبر " عملية المصالحة، غير أن النائب في التشريعي يسمع عن المصالحة كما يسمع أي مواطن آخر

  .وسائل اإلعالم
  ١٨/١/٢٠١٢قدس برس، 

 
  ما تم تنفيذه من اتفاق المصالحة خطوات رمزية .. فتح جاهزة لالنتخابات :غازكريا اآل .٧

 اللجنة المركزية لحركة فتح ان ما تم تنفيذه من زكريا االغا عضو.  أكد د- تحسين االسطل -غزة 
اتفاق المصالحة غير كاف، وهي خطوات رمزية داعيا إلى التسريع في تنفيذ االتفاق والبدء بخطوات 

  .ملموسة يشعر بها المواطن
ان حركة فتح جاهزة لالنتخابات المزمع أجراؤها في ايار » الحياة الجديدةمع وقال االغا في حوار به 

قبل حسب اتفاق القاهرة مؤكدا أن القاعدة الفتحاوية والجماهيرية ستستطلع في اختيار مرشحي الحركة الم
لالنتخابات، قبل اعتمادهم من اللجنة المركزية للحركة التي سيكون قرارها ملزما لكل أبناء الحركة، 

  .ت الرئاسةمشددا في الوقت نفسه أن الرئيس محمود عباس هو مرشح الحركة الوحيد النتخابا
وعن أجواء المصالحة وخاصة بعد لقاء قيادتي حركتي فتح وحماس في منزل القيادي بالحركة إسماعيل 
هنية، أوضح االغا أن اللقاء كان ايجابيا حيث بحث في آلية تنفيذ المصالحة على األرض وتنشيط عمل 

ي معوقات تعترض عمل اللجان ودور فتح وحماس في تفعيل عملها، والعمل بشكل متواصل إلزالة أ
اللجان، وتنفيذ اتفاق القاهرة بشكل مريح وسريع وصوال إلى تشكيل الحكومة ولجنة االنتخابات المركزية 
وإجراء االنتخابات، حيث طالب وفد حركة فتح بضرورة السماح للجنة االنتخابات المركزية بممارسة 

 هناك أمورا كثيرة يجب إنجازها وخاصة عملها في قطاع غزة حتى تستعد إلجراء االنتخابات خاصة أن
  .في غزة

وشدد االغا أن حركة فتح جاهزة لخوض االنتخابات المقبلة، مشيرا الى انها تعمل من اجل أن تكون 
مستعدة لهذه االنتخابات التي باتت قريبة خاصة أنها في غاية األهمية وستساهم في تحديد مستقبل الشعب 

نية ومواجهة التحديات التي تنتظرنا، ونعمل بكل ما نستطيع حتى ال الفلسطيني وترسيخ الوحدة الوط
  .يتكرر ما حصل في االنتخابات الماضية

  ١٩/١/٢٠١٢الحياة الجديدة، رام اهللا، 
  
  اإلسرائيلية رئيسية للسياسة االستيطانية أهداف خمسة: قريع .٨

فلسطينية ورئيس رئيس دائرة حدد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ال:  المحرر السياسي-القدس
 اهداف رئيسية قال ان السياسة االستيطانية االسرائيلية تسابق ٥" ابو عالء"شؤون القدس احمد قريع 
  :الزمن من اجل تحقيقها وهي
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مصادرة األرض الفلسطينية، وتحويل الوجود الفلسطيني إلى جيوب محاط بالمستوطنات، وحرمان : أوالًً
، وحقهم في البناء واإلعمار والتنمية فيها وعليها، وتضييق سبل العيش أمامهمالفلسطينيين من أرضهم 

  .ودفعهم للهجرة والمغادرة واللجوء وإحالل المستوطنين واإلستعماريين مكانهم
تسخيف فكرة العيش المشترك، والجيرة الحسنة، والتعاون المستقبلي بين كيانين سياسيين مستقلين : ثانياً

بالمقابل تشجيع التطرف والحض على الكراهية، وإثارة أعمق مشاعر العداء لدى على أرض واحدة، و
شعب استضعفه احتالل غاشم، وامتهن حقوقه الوطنية والطبيعية استيطان فاجر، يعود بالصراع إلى 

  .مربعه األول بممارساته وسياساته العدوانية االستيطانية العنصرية
سخيف مفهوم السالم في حد ذاته، وجعله موضوع سخرية، ومبعثاً نزع مصداقية عملية السالم وت: ثالثاً

  .لإلشفاق والرثاء، لكل المنخرطين في متاهاته المغلقة، أو المراهنين على إمكانية تحققه ولو بعد حين
إفشال مشروع حل الدولتين المعتمد على أوسع نطاق دولي لتسوية النزاع التاريخي، وذلك بجعل : رابعاً

لي لخطوات مثل هذا الحل غير قابلة للتطبيق على أرض مألتها المستوطنات واألحياء أي تنفيذ عم
  .، وجعلت مسألة فرض السيادة الفلسطينية عليها أمراً متعذراً في واقع األمر،االستيطانية

رد االعتبار لمفهوم القوة المجردة كبديل لخيار الحوار والمفاوضات، واستدراج الجانب : خامساً
السيما وهي تمتلك كل أسباب التفوق المادي ، ي إلى ملعب العنف الذي تتقن إسرائيل اللعب فيهالفلسطين

  .ولديها ما يفيض من غرور القوة، على األرض
وما من شك في أن هذه الحمى االستيطانية، التي تستبد اآلن بالعقلية االسرائيلية، ال يمكن "وقال قريع

والتسامح ، تها، مثل المناشدة والدعوة إلى مفاوضات ال نهاية لهامقاومتها بدعوات أخالقية فقدت صالحي
إننا مدعوون "واضاف"وغض البصر، وغير ذلك من معالجات ثبت بالدليل القاطع أنها معالجات عقيمة

إلى إعداد سياسات مختلفة لمواجهة قوة إحتالل عمياء وغاشمة، واإلعداد لخطط وبرامج مقاومة شديدة، 
عة االستيطانية الهوجاء، وذلك برفع درجة استعداداتنا الذاتية، وتعزيز وحدتنا الوطنية، لكبح هذه االندفا

  ".وتحسين أدائنا اإلداري والسياسي واالقتصادي
  ١٩/١/٢٠١٢القدس، القدس،                                                                         

  
  والهباش ينفي.. االحتالل لخفض صوت األذان بالضفة تنسق مع رام اهللاأوقاف ": هآرتس" .٩

سلطات االحتالل الصهيوني  أن الضفة الغربية من ١٨/١/٢٠١٢المركز الفلسطيني لإلعالم،  نشر
تسعى بالتنسيق مع سلطة رام اهللا ووزارة األوقاف بقيادة محمود الهباش إلى العمل على خفض صوت 

جهاز تكنولوجي، وذلك بناء على طلب المغتصبين الصهاينة األذان بمساجد الضفة الغربية باستخدام 
  .الذين يقدمون شكاوى بهذا الخصوص

اليوم األربعاء أن الجهاز الذي يدرس االحتالل استخدامه بالتعاون مع األوقاف " هآرتس"وكشفت صحيفة 
سيتم وضعه بالمساجد وسيسكت صوت المؤذن في مكبر الصوت عندما يصل ارتفاع الصوت إلى 

ستوى معين، مشيرة إلى أنه عندما يشكو المغتصبون الصهاينة من صوت األذان في مسجد معين فإن م
األوقاف الفلسطيني ليعمل بدوره على " وزير"اإلدارة المدنية ستتوجه عبر مكتب االرتباط إلى ما يسمى 

قدمون وأوضحت الصحيفة أن المغتصبين في الخليل ي .أن يتم خفض صوت األذان في ذلك المسجد
بصوت " يهودية أصولية"شكاوى ضد صوت األذان في الحرم اإلبراهيمي، في حي يضعون موسيقى 

  .مرتفع جدا في المدينة
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وزير األوقاف والشؤون الدينية الدكتور محمود  من رام اهللا أن ١٩/١/٢٠١٢األيام، رام اهللا، وذكرت 
سرائيلية حول التنسيق مع السلطة الوطنية إنه ال صحة لما تم تناقله في بعض الصحف اإل: "الهباش قال

أن السلطة الوطنية لم ولن توافق على "وأكد الهباش، في بيان صحافي، أمس، . لتخفيض صوت األذان
هذه الخزعبالت، وأنه لم يسبق أن تم الحديث في هذا الموضوع مع أية جهة إسرائيلية، ولو حدث ذلك 

  ". فلن نوافق عليه
  
  ي ويبحث سبل التعاون بين البرلمانَين يزور البرلمان السويسر"حواإلصالالتغيير "وفد  .١٠

قال بيان صادر عن كتلة التغيير واإلصالح إن الوفد البرلماني من الكتلة، الذي يزور سويسرا في هذه 
األيام، بحث سبل التعاون المشترك بين البرلمان الفلسطيني ونظيره السويسري، وسبل دعم الحقوق 

 الصعيد الدولي، خالل زيارة نظمها الوفد لمقر البرلمان السويسري بجنيف، ولقائه بنائب الفلسطينية على
رئيس لجنة العالقات الخارجية في البرلمان السويسري كارلو سوماروجا ورئيس اللجنة السابق، وعضو 

  .لجنة الشؤون الخارجية جيري ميوالر
ل لوبي برلماني أوروبي داعم للحق وأكد النائب مشير المصري خالل اللقاء على ضرورة تشكي

  .الفلسطيني، مستعرضا قضية النواب المبعدين والمختطفين والمهددين باإلبعاد
االحتالل الصهيوني ومنذ فوز حماس في االنتخابات البرلمانية باألغلبية يمارس سياسية تغيب : " وقال

  ".واضح للحصانة البرلمانية للنوابرموز الشرعية الفلسطينية من خالل االختطاف واإلبعاد في انتهاك 
نحن كبرلمانيين نلتقي مع البرلمانيين السويسريين : " وأضاف المصري الذي يترأس الوفد البرلماني

، مشيدا بالموقف السويسري المتقدم في التعامل مع برلمانيي "بشكل معلن وفي إطار العمل البرلماني
  .حركة حماس

ن البرلمان السويسري والفلسطيني من خالل لجنة الصداقة بينهما،  وطالب المصري بتقوية العالقة بي
  .وتنظيم زيارات برلمانية متبادلة، واالتفاق على خطوات عملية لتفعيل التواصل مع دول أوروبا

 من جانبه أكد النائب سيد أبو مسامح أن تعزيز التواصل البرلماني الفلسطيني والسويسري ضرورة 
 اللوبي الصهيوني في تضليل الرأي العام والمجتمع األوروبي عن القضية سياسية، مشيرا إلى دور

  .الفلسطينية
  ١٨/١/٢٠١٢، ٤٨موقع عرب 

  
  ٢٠١٢ مليون دوالر للعام ٣٢مشاريع صحية بـ : "صحة غزة" .١١

باسم نعيم، أن وزارته بصدد تنفيذ مشاريع صحية تنموية . أكد وزير الصحة في الحكومة الفلسطينية د
  .  مليون دوالر٣٢؛ لدعم وتطوير القطاع الصحي بغزة، وتصل قيمتها لـ ٢٠١٢في عام 

، إن وزارته حققت في عام ٢٠١٢-١-١٨مساء األربعاء " فضائية األقصى"وقال نعيم في حديث لـ 
  .  قفزة نوعية في الخدمات الصحية المقدمة للفلسطينيين، خاصة إعمار المستشفيات وتطويرها٢٠١١

آتت "ته؛ أن جولة رئيس الوزراء إسماعيل هنية األخيرة لدول عربية وإسالمية وأوضح في السياق ذا
لمسنا تعاطفاً وتضامناً من الدول التي زرناها : "في التقليص من مشاكل القطاع الصحي بغزة، قائالً" ُأكلها

  ". على كافة المستويات المادية والسياسية، خصوصاً من تركيا
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اء التركي رجب طيب أردوغان أوامر بضرورة دعم القطاع أصدر رئيس الوزر: "وأضاف نعيم
، مشيراً إلى أن الوفود الطبية "الصحي، وتجاوز أي عقبات تتعلق بتوصيل المواد الصحية المطلوبة

  .  حالة مرضية بغزة٤٠٠التركية عالجت ما يربو عن 
ع الحكومات التركية وبين أن أزمة نقص األدوية وانقطاع التيار الكهربائي في القطاع، نوقشت م

اللقاءات مع وزراء الصحة كانت عملية أكثر من كونها : "والتونسية والسودانية خالل الجولة، وتابع
  ". بروتوكولية، وتركز الحديث فيها بالتفصيل عن دعم القطاع الصحي

فاقية مع وتوقع وزير الصحة متابعة الملفات وتحقيقها على أرض الواقع، كاشفاً في ذات السياق؛ عن ات
أردوغان يجري بمقتضاها استقبال المرضى والجرحى الفلسطينيين على األراضي التركية لتقلي العالج 

  .الالزم
  ١٨/١/٢٠١٢موقع فلسطين أون الين، 

  
  وبرا في مصرفي احتفال انتصار الثورة الليبية في دار األوزير في حكومة غزة يشارك  .١٢

م أمس أن أحد وزرائها شارك في احتفال انتصار الثورة  يوبغزةأعلنت الحكومة : أشرف الهور-غزة 
  .الليبية أقيم في دار األوبرا المصرية

ووفق بيان وزعته األمانة العامة لمجلس الوزراء في حكومة حماس، فقد أشار إلى أن الدكتور محمد 
لذي أقيم في دار عسقول األمين العام للمجلس شارك نيابة عن حكومته في احتفال انتصار الثورة الليبية ا

  .األوبرا المصرية
ألقى كلمة رئيسية في االحتفال بحضور أعضاء من المجلس الوطني االنتقالي 'وذكر البيان أن عسقول 

الليبي والمجلس العسكري المصري وممثلين عن سفارات الدول العربية واألجنبية ووفود حكومية 
  .'ودبلوماسية رفيعة

ئل والحكماء الليبيين، وهنأهم بنجاح الثورة الليبية، وتمنى لليبيا مستقبال وأوضح أنه التقى وفدا من القبا
  .واعدا خاصة مع التغيرات في المنطقة العربية بعد الربيع العربي

ستكون المستفيد '، مؤكداً أن القضية الفلسطينية 'ثورات الربيع العربي والقائمين عليها'وأشاد عسقول بـ 
  .'ائجهااألكبر من هذه الثورات ونت

  ١٩/١/٢٠١٢القدس العربي، لندن، 
  
   تمنع مسابقة غنائية غزة حكومة :وكالة معا االخبارية .١٣

قال مسؤول مؤسسة اعالمية فلسطينية ان حكومة حماس منعت اكمال مسابقة غنائية : رام اهللا ـ ا ف ب
  .'قاليدتتنافى مع العادات والت'كانت تجري في قطاع غزة الختيار مواهب غنائية بحجة انها 

وقال رائد عثمان مدير وكالة معا االخبارية التي تشرف على هذا البرنامج بالتعاون مع قناة ميكس 
، انه تم ابالغه رسميا من قبل وكيل وزارة االعالم في حكومة حماس )ميكس معا(العربية داخل اسرائيل 

  .'وقف هذه المسابقة كونها مخالفة للعادات والتقاليد'بـ
  .زارة االعالم في حكومة حماس بيانا اتهم فيه وكالة معا بانها تحاول تشويه قطاع غزةواصدر وكيل و
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 فتى وفتاة واحدة الى ١٣٠منذ حوالى شهر تقدم الى المسابقة حوالى 'وقال عثمان لوكالة فرانس برس 
ت  مغنيا منهم عبر لجنة مختصة تابع١٣المسابقة من غزة وغنوا من داخل قاعة مغلقة وتم اختيار 

  .'اداءهم عبر الفيديوكونفرنس
لدينا مراسالت مع وزارة االعالم في الحكومة المقالة وحجزنا مكانا من اجل اختيار االفضل 'واضاف 

 اال انه تم ابالغنا رسميا من قبل وكيل وزارة االعالم حسن ابو حشيش ان هذه البرنامج ١٣من بين الـ 
  .'ساقط ومخالف للعادات والتقاليد

) ميكس معا(منذ عدة شهور بدأ تلفزيون ' وزارة االعالم في غزة حسن ابو حشيش في بيان وقال وكيل
  .'يعمل بدون اذن بشكل يتحدى القانون اال اننا رتبنا األمر معه واستوعبنا خطأه، واستمر في عمله

اءات في الوقت الذي نوفر لمعا وطواقمها كل الحرية والحماية والمعلومات والتقدير واالجر'واضاف 
  .'نجد منها كل يوم ما يسيء لقطاع غزة والحكومة والواقع المعاش(...) الالزمة للعمل بكل حرية 

  ١٩/١/٢٠١٢القدس العربي، لندن، 
  
  ف من قبل حكومة رام اهللافي ملف توزيع الصح" التعامل االنتقائي "رفضن : حكومة غزة .١٤

، أن )١٨/١(نسخة عنه األربعاء "  برسقدس"قال مكتب االعالم الحكومي بغزة، في بيان تلقت : غزة
ترفض االنتقائية في التعامل مع الصحف، وتؤكد على أن الصحف الصادرة من غزة والضفة، "الحكومة 

كلها صحف فلسطينية، ولها نفس الحقوق، وعليها نفس الواجبات والمسؤوليات بغض النظر عن لونها 
  ".السياسي ورسالتها اإلعالمية

، "الصحف الصادرة في غزة غير مرخصة"ن وزارة اإلعالم في الضفة الغربية، بأن ورفض البيان إعال
  .بعد طلب لجنة الحريات، المنبثقة عن جلسات المصالحة، السماح لها بالتوزيع

 صحيفتي الرسالة واالستقالل مرخصتان منذ نشوء السلطة، وتم تأكيد هذا "وعقّب البيان بالقول إن
فلسطينية العاشرة، وأما صحيفة فلسطين اليومية، فمرخصة وفق القانون منذ الترخيص عبر الحكومة ال

الحكومة العاشرة التي نالت الثقة من المجلس التشريعي المنتخب، وصادق عليها رئيس السلطة محمود 
  ".عباس

الث عملت في الضفة الغربية والقطاع بنفس يوم انطالقها، في  الث"وأكّد البيان على أن صحيفة فلسطين 
  ".، وكانت تُطبع وتُوزع ولها مكاتب في مدن الضفة قبل أحداث االنقسام٢٠٠٧عام ) مايو(من أيار 

  ١٨/١/٢٠١٢قدس برس، 
  

  مشعل يلتقي األحمد في القاهرة تمهيدا للقائه مع عباس: الفلسطينية المصالحة  .١٥
وفدها للحوار الوطني  قال مفوض العالقات الوطنية في اللجنة المركزية لحركة فتح ورئيس :القاهرة

عزام األحمد، إن اللقاء الذي جمعه مع وفد حركة حماس برئاسة خالد مشعل رئيس المكتب السياسي 
للحركة وانتهى فجر اليوم الخميس كان جادا وصريحا، وتناول عددا من القضايا المهمة، والمرتبطة 

  .بملف المصالحة
عقب اللقاء، الذي تم بحضور عدد من المسؤولين في في القاهرة ' وفا'وجدد األحمد في تصريح لوكالة 

جهاز المخابرات المصرية، بأن اللقاء المقرر للجنة تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية سيعقد في القاهرة 
  .فبراير برئاسة الرئيس أبو مازن/ كما هو معلن سابقا في الثاني من شباط



  

  

 
 

  

            ١٣ص                                     ٢٣٨٥:                العدد١٩/١/٢٠١٢الخميس  :التاريخ

لتواصل بين قيادتي حركتي فتح وحماس لمتابعة جاء في سياق ا: وحول طبيعة اللقاء مع مشعل، أجاب
تنفيذ ما تم االتفاق عليه في لقاءات القاهرة الشهر الماضي، واستعراض الخطوات العملية التي تمت في 
عمل اللجان، التي انبثقت عن هذه االجتماعات سواء لجنة الحريات أو لجنة المصالحة الوطنية، أو لجنة 

  .ت المجلس الوطني الفلسطينيمتابعة إعداد قانون انتخابا
تم خالل اللقاء استعراض عمل هذه اللجان، وما تم إنجازه حتى اللحظة، وأيضا : وأضاف األحمد

الخطوات العملية التي اتخذت على األرض سواء في غزة أو الضفة الغربية لمعالجة آثار االنقسام من 
سفر، وقضايا منع السفر من غزة، وقضايا كل جوانبها، سواء ما يتعلق بقضايا المعتقلين وجوازات ال

الحريات العامة، كما جرى استعراض العقبات التي برزت وكيفية معالجتها؟، ولماذا برزت؟، ومن 
  .يتحمل مسؤوليتها؟
لقد اتفقنا بأنه مهما تعاظمت هذه العقبات يجب إنهاء االنقسام، والطرفان يدركان بأن : وأردف األحمد

إلنهاء االنقسام، ويعتبر نفسه متضررا من إنجاز المصالحة، ومن هنا يجب هناك من هو غير متحمس 
أال ينظر لألمور من زاوية شخصية أو فئوية ضيقة، بل يجب أن تبقى المصلحة الوطنية العليا فوق أي 

  .اعتبارات أخرى
قاء المرتقب بين وأشار إلى أن اللقاء الذي اختتم فجر اليوم بالقاهرة بحث أيضا الترتيبات المتعلقة بالل

الرئيس محمود عباس، ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل، الذي سيسبق لجنة تفعيل 
منظمة التحرير الفلسطينية، وإعادة تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني، التي سبق وأن اتفق على عقدها 

لسياسية في المنطقة، وبحثنا التباين في لقد تناولنا التحركات ا: وقال .في الثاني من الشهر المقبل بالقاهرة
  .وجهات النظر الذي برز فيما يتعلق بلقاءات عمان بين الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي

 ١٨/١/٢٠١٢، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
  
  أوروبالقاء مشعل مع الموفد السويسري بحث عالقات حماس مع : القدس الفلسطينية .١٦

النقاب ان اجتماع رئيس المكتب السياسي للحركة خالد مشعل مع " حماس"كشفت حركة  :رام اهللا
المبعوث السويسري لعملية السالم في الشرق األوسط جان دانيال روخ في العاصمة المصرية القاهرة 

والدول األوروبية، ال سيما في ظل التغيرات الحاصلة في عدد من الدول " حماس"بحث العالقات بين "
  ".ربية، خصوصا مع صعود القوى اإلسالميةالع

أطلع المسؤول األوروبي على موقف الحركة من المفاوضات الجارية مع " واشارت الى ان مشعل
وان " االحتالل في ظل استمرار العدوان الصهيوني المتصاعد ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته

  ". ال سيما على الساحة الفلسطينيةتناولت التطورات الراهنة في المنطقة،" المحادثات 
هذا هو اللقاء األول من نوعه الذي يجرى في العلن على هذا "الى ان " حماس"ونوهت مصادر في 

  .".من طرف أوروبي مسؤول بعد التطورات التي تجري في المنطقة" حماس"المستوى مع قيادة حركة 
 ومسؤول العالقات الدولية في الحركة كالً من عضو المكتب السياسي محمد نصر،" حماس"ويضم وفد 

  .أسامة حمدان، والقياديين في الحركة أحمد يوسف وغازي حمد
 ١٩/١/٢٠١٢القدس، القدس، 

  
  آخر تطورات المصالحة الفلسطينية المصرية المخابراتيبحث مع مدير مشعل  .١٧

 السياسى لحركة التقى مدير المخابرات المصرية، اللواء مراد موافى، برئيس المكتب: محمد طنطاوى
حماس، خالد مشعل، لبحث المصالحة الفلسطينية، وآخر المستجدات فى الملف الفلسطينى، خاصة ما تم 
التوصل إليه بين حركتى فتح وحماس، بخصوص عدد من الملفات التى تعمل اللجان، التى انبثقت عن 

  .اجتماعات القاهرة، على إنهائها



  

  

 
 

  

            ١٤ص                                     ٢٣٨٥:                العدد١٩/١/٢٠١٢الخميس  :التاريخ

، إن االجتماع مع وزير المخابرات المصرية تطرق إلى "عاليوم الساب"وقال مصدر مصرى مطلع لـ
المفاوضات التى تجرى بين السلطة الفلسطينية والجانب اإلسرائيلى فى العاصمة األردنية عمان، وهو 

 . األمر الذى أزعج العديد من الفصائل الفلسطينية
  ١٨/١/٢٠١٢، راليوم السابع، مص

  
   يخضع لقرارات الحركةترشح مشعل مجددا لرئاسة حماس: البردويل .١٨

قال صالح البردويل، القيادي البارز في حركة حماس في قطاع غزة، إن مسألة :  صالح النعامي- غزة
ترشح خالد مشعل رئيس المكتب السياسي للحركة لدورة أخرى لرئاسة المكتب السياسي تخضع لقرار 

، »الشرق األوسط«تصريحات لـوفي . »المؤسسات الشورية للحركة، وليست مجاال للنقاش اإلعالمي«
اعتبر البردويل، وهو عضو في المجلس التشريعي، أن البت في قضية الترشيحات للمواقع القيادية في 

  .حركة حماس سابق ألوانه، وأنه من األفضل الخوض فيها لدى حلول مثل هذه االستحقاقات
ح لدورة أخرى في رئاسة المكتب وتعقيبا على األنباء التي تحدثت عن قرار مشعل عدم قبوله أن يترش

المواقع القيادية في حركة حماس هي تكليف وليست تشريفا، وعندما يحين «السياسي، قال البردويل 
استحقاق هذه الترشيحات فإن الجميع يخضع لقرار المؤسسات الشورية بما ينسجم مع مصالح الشعب 

بالونات االختبار « الوقت يأتي في إطار واعتبر البردويل طرح هذه القضية في هذا. »وثوابت الحركة
  . »الهادفة لمعرفة وتحديد اتجاه األمور في المؤسسات القيادية لحركة حماس

  ١٩/١/٢٠١٢الشرق األوسط، لندن، 
  
  ة الفلسطينية السلطللمشاركة فيالجهاد تشترط إنهاء أوسلو  .١٩

لن تمانع من المشاركة في السلطة «قال القيادي في حركة الجهاد اإلسالمي خالد البطش إن حركته : غزة
وأكد البطش في لقاء عقدته حركة الجهاد في مدينة  .»واألجهزة األمنية بشرط إنهاء مشروع أوسلو كليا

خان يونس أمس األربعاء أن لجنة الحريات تشهد تقدما واختراقا كبيرين بما يتعلق بملف الجوازات 
لمعتقلين يشهد حركة بطيئة السيما في ظل تأخر وأوضح أّن ملف ا .وتوزيع الصحف وحركة األفراد

موعد اإلفراج عن المعتقلين، مشيرا إلى أن لجنته أعطت طرفي االنقسام نهاية الشهر الجاري موعدا 
  .جديدا للبدء بإطالق سراح المتعلقين السياسيين

  ١٨/١/٢٠١٢السبيل، عمان، 
  
  نهاية الشهر الحاليلألردن  مشعل زيارةأنباء عن : السبيل .٢٠

رئيس  [مشعل"، إن "السبيل"قالت مصادر مطلعة في تصريحات متطابقة لـ:  تامر الصمادي-السبيل 
 سيجري زيارة رسمية إلى األردن نهاية الشهر الحالي، وفق ]د مشعلالمكتب السياسي لحركة حماس خال

  ".اتفاق مبدئي جرى أخيراً بين الديوان الملكي وقيادة الحركة
لم يعرف بعد " أن الزيارة التي تجري برعاية قطرية -فضلت عدم اإلشارة إليها  التي -وبينت المصادر 

إن كان ولي العهد القطري الشيخ تميم بن حمد آل ثاني سيشارك فيها أم ال، نظراً النشغال الدولة 
  ".القطرية
 تتم في أن الطرف القطري اعتذر رسمياً عن المشاركة في الزيارة التي كان يفترض أن" السبيل"وعلمت 

   .الخامس من الشهر الحالي، مبدياً رغبته في تأجيلها
  

  ١٨/١/٢٠١٢السبيل، عمان، 
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  محتمل سيختلف عن سابقهإسرائيلي الرد على أي عدوان  :حماس .٢١
أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس الدكتور خليل الحية، أن ردة فعل الشعب الفلسطيني والعربـي                

  . يداته بشن عدوان على قطاع غزة لن يكون كالسابقإذا مارس االحتالل أي من تهد
، أن التهديدات الصهيوني ليست جديدة وتأتي       ٢٠١٢-١-١٨وقال الحية في تصريحات إعالمية األربعاء       

في إطار تحسين صورة الحكومة الصهيونية المتطرفة بقيادة بنيامين نتنياهو والجيش الـصهيوني الـذي               
  . الة الخوف والفزع التي تنتاب االحتالل الصهيونيقهر مراراً وتكراراً، وللملمة ح

وأشار، إلى أن ما يقوم به االحتالل اإلسرائيلي يجبرنا نحن الفلسطينيين إلى توحيد الجميـع فـي خيـار                   
  . المقاومة وإتمام المصالحة الفلسطينية التي هي منطلق حركة حماس

لضوء األخضر لقيادة المنطقة الوسـطى فـي        وكان قادة األلوية بجيش االحتالل اإلسرائيلي، قد أعطت ا        
  .جيش االحتالل لالستعداد لشن عدوان واسع على قطاع غزة

 
  ١٨/١/٢٠١٢فلسطين أون الين، 

  
  ٢٠٠٦ فتح من تكرار تجربة االنتخابات التشريعية في عام حركةيحذر نبيل عمرو  .٢٢

لسفير الفلسطيني السابق   حذر نبيل عمرو عضو المجلس االستشاري لحركة فتح ا         :وليد عوض  -رام اهللا 
من تكرار تجربة االنتخابات التشريعية الفلسطينية      ' القدس العربي 'بالقاهرة االربعاء في حديث مطول مع       

 وفازت بها حركة حماس جراء الفرقة التي كانت سائدة في صفوف حركة فـتح،               ٢٠٠٦التي جرت عام    
نتها بالشارع الفلسطيني استعدادا لالنتخابات     مطالبا بالعمل بشكل جاد لتوحيد صفوف الحركة، وتعزيز مكا        

المقبل وفق اتفاق المصالحة الذي وقع فـي القـاهرة قبـل            ) مايو(التشريعية والرئاسية المقررة في ايار      
  .شهور

واضاف عمرو الذي شارك في دورة اجتماعات المجلس االستشاري لحركة فتح التي عقـدت االسـبوع                
نعم هنالك قلق واذا استمر الوضع      'قائال للقدس العربي االربعاء     الماضي بحضور الرئيس محمود عباس      

حدث في الماضي من فشل على صعيد االنتخابات المحلية والنقابية والتشريعية            في فتح على حاله فان ما     
  .'سوف يتكرر

 ١٩/١/٢٠١٢القدس العربي، لندن، 
  
  "إسرائيل"بيعي مع فصائل تدين مشاركة شخصيات فلسطينية بما وصفته مؤتمر مدريد التط .٢٣

) إسرائيل(دانت قوى وفصائل فلسطينية، مشاركة شخصيات فلسطينية في ما وصفته بمؤتمر التطبيع مع              
الذي انعقد مؤخرا في العاصمة اإلسبانية مدريد لمناقشة ثورات الربيع العربي وأثرهـا علـى مـستقبل                 

  ).إسرائيل(
ات العربية هي أكبر رافعة للقضية الفلـسطينية، وأّن         و أكّدت حركة المقاومة اإلسالمية حماس، أّن الثور       

  .التطبيع والتفاوض مع االحتالل اإلسرائيلي، يّمثل خطرا كبيرا على حقوق وثوابت الشعب الفلسطيني
باسم " الكيان"ال يوجد أحد مخّول بأن يتفاوض ويطّبع مع         : "وقال الناطق باسم حركة حماس فوزي برهوم      

، مؤكدا على وجود حالة إجماع عربي بعد الثورات العربية          "هو يعرف مصلحته جيدا   الشعب الفلسطيني، ف  
  .ومقاطعتها عربيا بشكل كامل) إسرائيل(على عزل 

وتحـصينها، وهـو أمـر      ) إسرائيل(وأوضح أّن مؤتمر التطبيع الذي عقد في مدريد يهدف للحفاظ على            
 موقف حركته الرافض لكـل حـاالت التفـاوض          يتقاطع مع المصلحة الفلسطينية والعربية، مؤكدا على      

  .والتطبيع مع االحتالل
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من ناحيته، قال عضو اللجنة القيادية العليا لحركة فتح إبراهيم أبو النجا إّن أي تحرك مـن أي قيـادات                    
وشخصيات فلسطينية فتحاوية، ال يعّبر عن موقف الحركة، واإلعالن عن التطبيع ال يّمثـل أي طـرف                 

  .إلطالقفلسطيني على ا
وحذّر أبو النجا من مثل هذه التحركات، مبينًا أنه على الكل الفلسطيني أن يتوقف عـن جميـع أشـكال                    

ـ      "التطبيع مع االحتالل،     تريد أن تخرج من أزماتها     ) إسرائيل(ألنه ليس من مصلحة الشعب الفلسطيني، ف
  ".الدولية بأي طريقة

ر فلسطين كايد الغول، أن حركته ضد اتفاقيـة أوسـلو   عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحري   وأكد  
، معتبـرا أنـه أنـتج       )إسرائيل(، بين منظمة التحرير الفلسطينية و     ١٩٩٣التي أفرزها مؤتمر مدريد في      

  .سياسات ضارة بالشعب الفلسطيني، منها تشجيع عمليات التطبيع مع االحتالل
ذا المـؤتمر، مبينًـا أن حركتـه ضـد أي           واستنكر الغول مشاركة بعض الشخصيات الفلسطينية في ه       

ألنها ترى في ذلك األمر خطورة شديدة، على اعتبار أنها خطوة تفـتح             "محاوالت للتطبيع مع االحتالل،     
  ".المجال بتطبيع عربي أيضا

إن المجموعة التي شاركت في المؤتمر ال تمثل        : "بدورها، قالت حركة الجهاد اإلسالمي في بيان مكتوب       
م للشعب الفلسطيني الرافض لوجود االحتالل ومنحه أي شرعية عبر التفاوض أو االعتـراف              التوجه العا 
  ".أو التطبيع

  ١٨/١/٢٠١٢، ٤٨عرب 
  

  فتح وحماس تتبادالن قوائم المعتقلين السياسيين خالل يومين: عبد اهللا أبو سمهدانة .٢٤
 قـوائم المعتقلـين     قال قيادي في حركة فتح في غزة، إن حركتي فتح وحمـاس سـتتبادالن              :حسن جبر 

  .السياسيين خالل اليومين القادمين تمهيداً لإلفراج عنهم وإغالق ملف االعتقال السياسي
وأكد الدكتور عبد اهللا أبو سمهدانة أمين سر الهيئة القيادية العليا لحركة فتح في قطاع غزة أن الحركتين                  

 قادمين لتحديد من هـو المعتقـل الـسياسي        ستتبادالن قوائم بأسماء المعتقلين السياسيين خالل اليومين ال       
  .والمعتقل الجنائي

ـ    ، إن كل معتقل سياسي يتوجب اإلفراج الفوري عنه دون تأخير من أية جهة،              "األيام"وقال أبو سمهدانة ل
وتوقع أن يتم اإلفراج عن المعتقلين السياسيين خالل األسبوع القادم، مؤكداً أن عدد المعتقلين الـسياسيين                

  . معتقال٥٥ًفي قطاع غزة يبلغ نحو " فتح"من 
 معتقل، الفتاً إلى أن الحكومة فـي الـضفة          ١٠٠ - ٩٥قدمت قائمة تتراوح بين     " حماس"وأشار إلى أن    

  .الغربية أفرجت عن عدد من المعتقلين السياسيين
  ١٩/١/٢٠١٢األيام، رام اهللا، 

 
   تشكيل قيادة موحدة للفصائل في لبنانتبحثانحماس والديمقراطية  .٢٥

في لبنان علي بركة في مكتبه في بيروت، اليوم " حماس"استقبل ممثل حركة المقاومة اإلسالمية  :بيروت
، وفداً من قيادة الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين برئاسة مسؤولها في لبنان علي )١٨/١(االربعاء 

في لبنان " حماس" لحركة فيصل يرافقه محمد خليل وأحمد أبو ودو، وحضر اللقاء عضوا القيادة السياسية
  .رأفت مرة ومشهور عبد الحليم

إلى األوضاع الفلسطينية في لبنان، واتفقا على  ،"حماس"وتطرق الجانبان، بحسب بيان صادر عن حركة 
مواصلة الجهود من أجل تشكيل قيادة سياسية موحدة للفصائل الفلسطينية في لبنان، تتولى الحوار مع 

أجل تأمين العيش الكريم للشعب الفلسطيني في لبنان عبر إقرار حقوقه المدنية من "الحكومة اللبنانية، 
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واإلنسانية وخصوصاً حقي العمل والتملك، وكذلك تعمل القيادة السياسية الموحدة على ترتيب األوضاع 
في المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان بما يحافظ على السلم األهلي في المخيمات وجوارها 

سس إلى بناء أفضل العالقات بين الشعبين اللبناني والفلسطيني في ظل التمسك بحق العودة ورفض ويؤ
  ".كافة مشاريع التوطين والتهجير والوطن البديل

  ١٩/١/٢٠١٢قدس برس، 
  
  األمنية في المنطقة  المسؤولية عما ستؤول إليه األوضاعتتحمل "إسرائيل": فتح .٢٦

ومة اإلسرائيلية المسؤولية الكاملة عن تـداعيات التـصعيد العـسكري           ، الحك 'فتح' حملت حركة    :رام اهللا 
  .لجيش االحتالل على قطاع غزة، وعما ستؤول إليه األوضاع األمنية في المنطقة

وقال المتحدث باسم الحركة فايز أبو عيطة، في تصريح صحفي صدر عن مفوضية اإلعـالم والثقافـة،                 
 ارتكبها جيش االحتالل، اليوم، في مدينة بيت حانون هي جريمـة            إن المجزرة التي  'مساء اليوم الثالثاء،    

جديدة تضاف إلى سلسلة الجرائم التي ترتكبها الحكومة اإلسرائيلية المتطرفة في إسرائيل بحـق شـعبنا                
  .'الفلسطيني

  ١٨/١/٢٠١٢، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
  

  لكنها ممكنة... د بعيدة المنال بين حماس والجهااالندماجيةلوحدة ا: تقرير .٢٧
» الجهاد اإلسالمي في فلـسطين    « عاماً، خرجت إلى النور حركة       ٣٠قبل أكثر من     : فتحي صّباح  -غزة  

وبعدها بأقل من عشر    . بقيادة الشهيد فتحي الشقاقي وعدد من رفاقه      » اإلخوان المسلمين «من رحم جماعة    
عة في فلـسطين وخـالل الـسنوات الطويلـة          كرأس حربة مقاتل للجما   » حماس«سنوات، ولدت حركة    

بمراحل وشابها الكثيـر مـن الحـساسيات والتـوتر          » حماس«و» الجهاد«الماضية، مرت العالقة بين     
والتنافس، وأحياناً االشتباك الميداني والمسلح، خصوصاً في قطاع غزة حيـث تملـك الحركتـان أكبـر       

الحركتان أيضاً حوارات متقطعـة للوصـول       وخاضت  . قاعدتين جماهيريتين وذراعين عسكرتين قويتين    
إلى أي شكل من أشكال الوحدة من دون جدوى، إال أن تقارباً ملحوظاً بين قيادتي الحركتين أخـذ يـشق                    

  .مجراه خالل السنوات األخيرة، فيما هوة الخالف والتوتر تتسع على مستوى الكوادر والقواعد
ي غزة، عضو مكتبها السياسي إسماعيل هنية للوحدة        ف» حماس«وألقت دعوة رئيس الحكومة التي تقودها       

أول من أمس حجـراً فـي بحيـرة راكـدة،           » الجهاد«االندماجية بين الحركتين خالل اجتماع مع قيادة        
لكن على رغم دعوة هنيـة والعالقـة        . وأوجدت مبرراً الستئناف حوار تقطع كثيراً من أجل هذه الوحدة         

بعضهم، يعتقـد كثيـرون مـن كـوادر الحـركتين           » تفاؤل«ين و بين عدد من قيادات الحركت    » القوية«
  .»ضرباً من الخيال«يكاد يكون » الوحدة االندماجية«وقواعدهما ومراقبين أن تحقيق 

أنـه مـن    » الحيـاة «الشيخ نافذ عزام في حـديث مـع         » الجهاد«ورأى عضو المكتب السياسي لحركة      
. »حركة اإلسالمية في فلسطين وفـي أي مكـان آخـر          الناحيتين األيديولوجية والنفسية، نتمنى وحدة ال     «

الوحدة الكاملة تظل هدفاً بعيداً في ظل واقـع العمـل           «واعتبر عزام الذي شارك في اللقاء مع هنية أن          
اإلسالمي الفلسطيني، ويجب بذل جهد كبير ووقت طويل من أجل الوصول إليها، وهـي تحتـاج إلـى                  

  .»حوارات ونقاشات معمقة
» أربعة عوامل «طاهر النونو الذي حضر اللقاء أيضاً رأى أن هناك          » حماس«م حكومة   لكن الناطق باس  

أولها المنطلق اإلسالمي الواحد، وثانيها المـشروع الواحـد         «يمكن أن تساعد في تحقيق الحوار والوحدة        
فات بين  ، ورابعها أن الخال   )لتحقيق هذا المشروع  (وأهدافه الموحدة، وثالثها األدوات المستخدمة الموحدة       
الحـوار  «أن  » الحيـاة «واعتبر في حديث مع     . »الحركتين طابعها تكتيكي وهي خالفات تنظيمية طبيعية      
  .»المعمق يمكن أن يصل إلى ما فوق الشراكة إلى الوحدة



  

  

 
 

  

            ١٨ص                                     ٢٣٨٥:                العدد١٩/١/٢٠١٢الخميس  :التاريخ

هناك صوراً آخر للوحدة، من     «غير أن عزام الذي رفض اإلفصاح عن تفاصيل معيقات الوحدة، رأى أن             
تنظيمية، مثل وحدة البرنامج السياسي واالتفاق على قـضايا مـن دون أن نكـون               دون وحدة الهياكل ال   

خالل األعوام الثالثين الماضـية،     «: وأوضح. »مضطرين إلى العمل تحت شكل واحد من أشكال الوحدة        
هناك اختالفـات سياسـية،     «: لكنه استدرك قائالً  . »حصلت أشياء كثيرة، والعالقة لم تسر في نسق واحد        

 في تقويم األمور واألحداث، ومع ذلك نحن اآلن بال شك في وضع أفضل، وحتى نتجاوز تلك                 واختالفات
  .»االختالفات وسنوات طويلة من التوتر، يجب أن تكون هناك خطوات لتعزيز الثقة والتعاون

تجـري تهيئـة    «: ومن أجل إنهاء هذا التوتر واالختالفات بين كوادر الحركتين وقواعدهما، قال النونـو            
العام األخير شهد عمالً مـشتركاً      «، مضيفاً أن    »وادر والقواعد من خالل دعوة هنية إلى حوار معمق        الك

  .»وفعاليات وأنشطة بين كوادر الحركتين
هناك مشاكل كثيرة طبيعية، لكنها ال تندرج في إطار الخالفات، فال نستطيع أن             «مع ذلك، أقر النونو بأن      

 فنحن ال نختلف على فلسطين، وال على المقاومة، وال على اإلسـالم             نقول أن هناك خالفاً بين الحركتين،     
  .»كمنهج حياة، وال على المشروع السياسي

» حمـاس «لكن مراقبين الحظوا أن هناك تباعداً متزايداً في المشروع السياسي بين الحركتين، فحركـة               
نية في الضفة الغربية وغزة     السياسي المتمثل في إقامة دولة فلسطي     » فتح«تقترب أكثر فأكثر من مشروع      

أي اعتراف  » الجهاد«عاصمتها القدس مع هدنة طويلة األمد بديالً من االعتراف بإسرائيل، فيما ترفض             
وقال عـزام   . بإسرائيل على أي جزء من فلسطين التاريخية، وتسعى إلى إقامة الدولة بين النهر والبحر             

واعتبر النونـو   . ار ولم يتم تحديد جدول أعمال للحوار      والنونو أنه لم يتم حتى اآلن تشكيل أي لجان للحو         
الوحدة طموح يجب أن يوضع على الطاولة ويمكن الوصول إليها في شكل مباشـر أو تـدريجي،                 «أن  

في الماضـي عقـدت     «ولفت عزام إلى أنه     . »وسيتم بحث أفضل صيغها من خالل حوار ونقاش معمق        
  .» ندرس خاللها كل شيء بعنايةلقاءات عدة، ويمكن أن تكون هناك لقاءات أخرى

  
 ١٩/١/٢٠١٢الحياة، لندن، 

  
   بين البلدين لتعزيز العالقات الثنائيةهولندانتنياهو يزور  .٢٨

إلى هولندا  » زيارة عمل «بدأ رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس        : ب.ف. أ -القدس المحتلة   
  .  عن مكتبهيزور خاللها العاصمة أمستردام والهاي، بحسب بيان صدر

مجلس تعاون بين   «، مشيرا إلى إقامة     »هو تعزيز العالقات الثنائية   «والهدف من هذه الزيارة حسب البيان       
  .»الحكومتين سيعقد االجتماع األول له في األشهر المقبلة

لتحسين العالقات مع إحدى الدول الصديقة      «وبحسب اإلذاعة العسكرية فإن نتنياهو سيعمل خالل زيارته         
هولندا من الدول القليلة في أوروبا التي ال تزال تدعم إسرائيل           «وتابعت اإلذاعة أن    . »تبقية في أوروبا  الم

  . »في المحافل الدولية
 ١٩/١/٢٠١٢، الشرق األوسط، لندن

 
   لحل المسائل الخالفية مع الفلسطينيين عبر مفاوضات مباشرةيدعونائب نتنياهو  .٢٩

ل لرئيس الوزراء اإلسرائيلي، سيلفان شالوم، الـسلطة الفلـسطينية          دعا النائب األو  : )فلسطين(الناصرة  
للعودة إلى طاولة المفاوضات المباشرة، ومناقشة كافّة القضايا الخالفيـة إلنهـاء الـصراع الفلـسطيني                

  .اإلسرائيلي
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إنـه ال   "،  )١٨/١(وقال شالوم، خالل تصريحات صحفية نشرتها وسائل اإلعالم العبرية اليوم األربعـاء             
 التفاوض على ملفي الحدود واألمن مع الفلسطينيين بمعزل عن باقي المسائل الخالفية، وعليه فمـن   مكني

  ".الضروري إحداث انطالقة في مسيرة التفاوض
وبحسب تصريحات نائب بنيامين نتنياهو، فإن الجانب الفلسطيني لم يبد استعداده بعد الستئناف مفاوضات              

  .ة، ومناقشة جميع الملفات المطروحة على بساط البحثمباشرة مع الحكومة اإلسرائيلي
 ١٨/١/٢٠١٢قدس برس، 

  
   على رئاسة كاديمايتنافسانليفني وموفاز  .٣٠

أعلنت رئيسة حزب كديما اإلسرائيلي المعارض تسيبي ليفني، أمس عن تقديم موعد االنتخابـات              :  لندن
ا الوحيدة القادرة على هزيمـة بنيـامين        قالت إنه و. القادم) آذار( مارس   ٢٧الداخلية لرئاسة الحزب إلى     

نتنياهو رئيس حزب الليكود رئيس الوزراء اإلسرائيلي الحالي، في انتخابات الكنيـست القادمـة التـي                
وجاء هذا المؤتمر بعد سلسلة من الضغوطات التي مارسها بعض قادة حـزب             . ٢٠١٣ستجرى في عام    

، ووزير الداخلية السابق مئير شاليط خالل الشهور        كديما في مقدمتهم وزير الدفاع األسبق شاؤول موفاز       
واستبق موفاز المنافس الرئيسي على زعامة الحزب األحـداث       .الداخلية لتقديم موعد االنتخابات   الماضية

، مؤكدا في نفس الوقـت      »كديما«بعقد مؤتمر صحافي صباح أمس أعلن فيه عزمه على الترشح لرئاسة            
  .نتهت اليوم، ولن تستطيع الفوز بها مجدداأن مسيرة ليفني كزعيمة للحزب ا

 ١٩/١/٢٠١٢، الشرق األوسط، لندن
 
   بمهاجمة إيران"إسرائيل"يوجد قرار في ال : باراك .٣١

قال وزير الدفاع اإلسرائيلي ايهود باراك إنه ال يوجد قرار في إسرائيل بمهاجمـة إيـران وان                 : وكاالت
  .تصادية الدولية تؤخر تطوير سالح نووي فيهاالتهديدات بشن هجوم عسكري عليها والعقوبات االق

ال يوجد في هذه األثناء قرار بمهاجمة إيران واألمر         'وقال باراك إلذاعة الجيش اإلسرائيلي امس االربعاء        
ونفى األنباء التي ترددت مؤخرا بأن زيارة رئيس األركان المشتركة للجـيش االمريكـي              ' كله بعيد جدا  

إسرائيل في نهاية األسبوع الحالي هدفها ممارسـة ضـغوط لمنـع هجـوم              الجنرال مارتن ديمبسي إلى     
  .إسرائيلي محتمل ضد إيران

 ١٩/١/٢٠١٢، القدس العربي، لندن
 
  بسبب ابتعادنا عن اهللاعلى لبنان  ٢٠٠٦ة حرب هزيم: يشاي .٣٢

الديني لليهود الشرقيين، إيلـي يـشاي، علـى أن          » شاس«شدد وزير الداخلية اإلسرائيلي، رئيس حزب       
ألن جنوده تضرعوا إلى خالقهم، وتمسكوا      ) ١٩٦٧عام  (الجيش اإلسرائيلي انتصر في حرب األيام الستة        

في حرب لبنـان الثانيـة      «بالتوراة، رغم أن الجيوش العربية كانت أقوى بكثير من إسرائيل، مضيفاً أنه             
وسط، تكبد الخـسائر    ، حيث كانت قوة الجيش تفوق قوة أعدائه وكنا األقوى في الشرق األ            )٢٠٠٦عام  (

  .»، وآمنوا فقط بالقوة العسكرية ال بالصالة هللا)متدينين(والفشل، ألن جنوده لم يكونوا يهوداً 
  ١٩/١/٢٠١٢، االخبار، بيروت
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   في منطقة الشرق األوسطالمعتدلينيجب تعزيز : غانتس .٣٣
 الشرق األوسط تـوفر     قال رئيس أركان الجيش اإلسرائيلي، بني غانتس، إن األوضاع الراهنة في منطقة           

  .بيئة خصبة للجهات المتطرفة لبثّ الكراهية واالعتداء على األبرياء
وطالب غانتس، في سياق كلمة ألقاها أمس في العاصمة البلجيكية بروكسل، بحضور عـدد مـن قـادة                  
جيوش دول حلف شمالي األطلسي، بانتهاج استراتيجية دولية ناجعة لمواجهة هذه التحـديات، تنطـوي               

وأشـار إلـى أن صـورة الوضـع         . ضاً على تعزيز الجهات المعتدلة وإضعاف الجهات المتطرفـة        أي
االستراتيجي التي يعمل في ظلها األطلسي والجيش اإلسرائيلي تغيرت تغيراً جوهرياً، وأملنا بـأن تقـود                

  .التغيرات في المنطقة إلى شرق أوسط مستقر، وبأن تحترم االتفاقات المتبادلة مع جيراننا
 ١٩/١/٢٠١٢، االخبار، بيروت

 
  إيران لم تقرر تطوير سالح نووي: اإلسرائيليوثيقة لدى الجيش  .٣٤

على عكس الهبة اإلعالمية التي تديرها الحكومة اإلسـرائيلية طيلـة الـسنوات    :  نظير مجلي  - تل أبيب 
ستكون بيد إيران   األخيرة، وتتهم إيران بأنها تطور السالح النووي، وتدعي أنه حتى نهاية السنة الجارية              

قنبلة نووية، وتهدد بضربة عسكرية إسرائيلية، كشف النقاب في تل أبيب، أمس، عن وثيقة أعـدت فـي                  
وإن القيادة اإليرانية ما زالت     . الجيش اإلسرائيلي تقول إن إيران لم تتخذ قرارا بعد بإنتاج السالح النووي           

المية ضدها واإلجـراءات العقابيـة، وتتعلـق        ألسباب عدة تتعلق بالوقفة الع     .حائرة في مضمون قرارها   
  .باألوضاع الداخلية في إيران نفسها، والقلق من أن تصل إليها في القريب عواصف الربيع العربي

إن أحداث الربيع العربي تـسبب ضـغوطا        «: »هآرتس«ويضيف المسؤول األمني اإلسرائيلي لصحيفة      
 يسود إيران خوف حقيقي مـن سـقوط نظـام           كبيرة على النظام اإليراني، خصوصا في سوريا، حيث       

  . »الرئيس بشار األسد
 ١٩/١/٢٠١٢، الشرق األوسط، لندن

 
  عن شن عملية برية على قطاع غزة" إسرائيل "راسة أمنية تلخص أسباب عجزد":مجد األمنيال" .٣٥

ـ           " المجد األمني "رأت دراسة أمنية لموقع      ن أن هناك عدة أسباب تجعل الكيان الصهيوني عاجزاً عـن ش
  : ولخصت الدراسة هذه األسباب بالتالي. عملية برية واسعة على قطاع غزة

خشية المواجهة العسكرية، نتيجـة ضـعف نفـسية         و استخدام أسلوب الحرب النفسية واإللكترونية،       -١
  .الجنود

  . األرض التعقب األمني، بشكل يفوق استخدام الجنود على و استخدام الوسائل القتالية التكنولوجية،-٢
  . وجود اإلنهزام النفسي وعدم المقدرة على الردع والمواجهةو دعم الجنود الصهاينة ماديا ومعنويا، -٣
  .  انخفاض نسب التجنيد في الجيش الصهيوني-٤
  .  انعدام الثقة بين الجيش والحكومة، خاصة بعد قضية شاليط-٥
نود إلى التدين، مما سيتسبب في إحداث        التغيرات والتناقضات االجتماعية ولجوء أعداد كبيرة من الج        -٦

  . شرخ بين الجيش والحكومة
  .  ارتباط اإلستراتيجية الصهيونية باألمريكية وعدم مقدرة األولى على تنفيذ أي أمر دون األخيرة-٧
، والتـي   "الربيع العربـي  " العداء الملحوظ للكيان الصهيوني من المنطقة العربية، خاصة بعد ثورات            -٨

  . فت الكيان في المنطقةبدورها أضع
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 الفشل االستخباري الحاصل في أجهزة الكيان اإلستخبارية، والتي تجد صعوبة في المرحلة الحاليـة               -٩
  . للوصول إلى المعلومات عما كانت عليه في السابق

 التصعيد الجوي المستمر، بين حين وآخر، على قطاع غزة، والذي يثبت أن الكيان غير جاهز في                 -١٠
  ". الرصاص المصبوب" الراهن لخوض حرب على غرار الوقت
 الجبهة الداخلية العسكرية واألمنية في الكيان ال زالت مكشوفة أمام الصواريخ والقذائف بالرغم من               -١١

  .نشر نظام القبة الحديدية
  ١٨/١/٢٠١٢،  موقع المجد األمني، غزة

 
  رائيلي اإلسالجيشمن لف مظلي أ بمشاركة سرائيليةإمناورة عسكرية  .٣٦

اعلنت متحدثة عسكرية اسرائيلية ان اكثر من الف مظلي في الجـيش شـاركوا ليلـة الثالثـاء                  : القدس
  .االربعاء في مناورة عسكرية تضمنت قفزا بالمظالت في صحراء النقب في جنوب اسرائيل

 ١٥ منذ   وقال المصدر نفسه ان اربعة جنود اصيبوا اصابات طفيفة خالل هذه المناورة االولى من نوعها              
  .سنة

واضاف ان الهدف من هذه المناورة كان اختبار قدرات الجيش في انزال نحو الف جندي خالل اقل مـن              
  . دقيقة وراء خطوط العدو بواسطة طائرات من نوع هيركوليز٧٠

 مظلي اسرائيلي بهذه الطريقـة وراء خطـوط الجـيش           ٤٠٠ تم انزال نحو     ١٩٥٦وخالل حرب العام    
  . ناءالمصري في صحراء سي

 ١٩/١/٢٠١٢، القدس، القدس
 
   اثيوبية يتظاهرون ضد العنصريةصولأاسرائيليون من  .٣٧

 اسرائيلي غالبيتهم من اصل اثيوبي االربعاء في القـدس ضـد العنـصرية              ١٥٠٠تظاهر نحو   : القدس
  ."فرانس برس"والتمييز امام الكنيست االسرائيلي بحسب ما افاد مراسل لوكالة 

، بعد اسـبوع    "الجيل الجديد يطالب بالتغيير   "و" انهوا العنصرية "فتات حملوها   وكتب المتظاهرون على ال   
  .من انتشار دعوات لسكان بلدة كريات ماالخي في الجنوب بعدم تاجير او بيع مساكن لليهود االثيوبيين

فبعد ان اعترفت الحاخامية االسرائيلية بيهوديـة       .  الف يهودي من اصل اثيوبي     ١٢٠ويوجد في اسرائيل    
  . الفا منهم الى اسرائيل٨٠ لنقل نحو ١٩٩١ و١٩٨٤االثيوبيين جرت عمليتا نقل جوي في 

وواجه هؤالء صعوبات كبيرة في االندماج في المجتمع االسرائيلي على الرغم من المساعدات الـضخمة               
  . التي يتلقونها من الحكومة

 ١٨/١/٢٠١٢، القدس، القدس
  
  الصينيةلغة  الصيني بالللشعبيوجه معايدة نتنياهو  .٣٨

فيديو يوجه فيه باللغة    » يو تيوب «بث مكتب رئيس الحكومة االسرائيلية بنيامين نتنياهو على موقع          : لندن
وأفـاد الموقـع االلكترونـي لـصحيفة        . الصينية معايدة للشعب الصيني على حلول رأس السنة الجديدة        

  امة عالقات أوثق مع الصين، مضيفاً      ان نتنياهو عبر باللغة الصينية عن أمله في إق        » يديعوت أحرونوت «
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انه واثق من ان الشعب الصيني سيواصل إدهاش العالم بتقدمه وازدهاره في السنة المقبلة، مشيراً الى ان                 
  .الكثير من الطالب االسرائيليين بدأ يدرس اللغة الصينية في المدارس

  ١٩/١/٢٠١٢، الحياة، لندن
  
  اإلسرائيلية لبيت حانون شمال غزة كثيف للطائرات قصفاستشهاد شابين في  .٣٩

استشهد شابان فلسطينيان يوم أمس جراء استهدافهم من قبل طائرات حربية : غزة ـ اشرف الهور
  .إسرائيلية بعدة صواريخ في منطقة حدودية تقع إلى الشمال من قطاع غزة

، وخالد ) عاما٢٣(وقال أدهم أبو سلمية الناطق باسم اإلسعاف والطوارئ أن محمد شاكر أبو عودة 
  .، استشهدا جراء قصف إسرائيلي لشمال قطاع غزة) عاما١٧(الزعانين 

  .وذكر أبو سلمية أن جثماني الشهيدين وصال إلى مستشفى بيت حانون القريب من مكان استهدافهم
ووقع الحادث حين أطلقت طائرات عمودية إسرائيلية أربعة صواريخ على منطقة تقع على الحدود 

  .بدة بيت حانون أقصى شمال قطاع غزةالشمالية ل
وتال القصف الجوي الذي هز مناطق شمال القطاع ومدينة غزة بشكل عنيف إطالق المدفعية اإلسرائيلية 

  .المتمركزة على الحدود زخات كثيفة من النيران الرشاشة الثقيلة
تهدفهم القصف وتسببت العملية هذه في تأخر وصول طواقم المسعفين إلى المكان وانتشال من اس

  .اإلسرائيلي على الفور
وزعم متحدث عسكري إسرائيلي في تصريح صحافي ان طائرة تابعة لسالح الجو ودبابات هاجمت 

  .مجموعة من النشطاء المسلحين أثناء قيامهم بزرع العبوات الناسفة قرب السياج األمني
  ١٩/١/٢٠١٢، القدس العربي، لندن

  
   في لبنان صوربمنطقةالفلسطينيين  الالجئين  لتوظيف األونروا تفتتح مكتباً .٤٠

وأقيم . بالتعاون مع وكالة التنمية السويسرية، مكتباً للتوظيف في صور" األونروا"افتتحت وكالة : صور
، فأشار الى أنه بعد الدراسة األخيرة "رز ديفيدرودج"احتفال تحدث خالله نائب مدير وكالة األونروا 

وقد . المتعلقة بأوضاع الالجئين الفلسطينيين في لبنان والتي أظهرت وضعاً صعباً، كان ال بد من التحرك
فباشرنا بإنشاء مكاتب التوظيف انطالقاً من مخيم نهر البارد . تلقينا كل تجاوب من شريكنا السويسري

مساهمة في رفع المعاناة وتأمين فرص العمل األساسية لتحسين الظروف وصوالً الى صور بهدف ال
وشدد على مسألة . االجتماعية لالجئين وتقديم المزيد من الخدمات ألصحاب ذوي الحاجات الخاصة

  .توجيه الطالب واستشراف رغباتهم المهنية والعملية
ل للفلسطينيين الالجئين في ظل وأكد قنصل فلسطين في لبنان محمود األسدي أهمية تأمين فرص العم

الظروف المعيشية الصعبة، مطالباً بمعاملة الفلسطيني في لبنان كما يستحق، خصوصاً وأن العامل 
ودعا وزارة العمل اللبنانية الى أخذ كل اإلجراءات التي ال تحرم . الفلسطيني غير منافس للعامل اللبناني
  .الفلسطينيين من مزاولة مهنهم كافة

 ممثلة وكالة التنمية السويسرية هبة الحاج في كلمتها دعم سويسرا حق الفلسطينيين بالعمل، وتناولت
المشروع يعتمد على : وقالت. والتزام الوكالة بهذا المشروع الهادف الى المساهمة في تحسين ظروفه



  

  

 
 

  

            ٢٣ص                                     ٢٣٨٥:                العدد١٩/١/٢٠١٢الخميس  :التاريخ

سة آالف مقاربة شاملة للنفاذ الى سوق العمل وتحليل السوق والمهن المطلوبة، الفتة الى وجود خم
  .فلسطيني يسعون الى العمل، جلهم من النساء

  ١٩/١/٢٠١٢، المستقبل، بيروت
  
  ٢٠١١ خالل ١٢٥ طالبا ومدرسا واعتقال ٤١استشهاد طالبين واصابة : اهللا برام وزارة التربية .٤١

ق أصدرت وزارة التربية والتعليم العالي امس تقريراً مفصالً حول االنتهاكات اإلسرائيلية بح: رام اهللا
 فيما يتعلق بعدد الشهداء والمعتقلين ٢٠١١العملية التعليمية وأسرتها التربوية على مدار العام الماضي 

والجرحى وأيام التعطيل واالعتداءات وإخطارات الهدم ووقف العمل وغيرها من االنتهاكات واثرها على 
  .العملية التعليمية وجهود الوزارة في الحد من آثار تلك االنتهاكات

ذكر التقرير الذي أعدته اإلدارة العامة للمتابعة الميدانية أن الوزارة ونتيجة االعتداءات اإلسرائيلية و
 من طلبتها ومعلميها بجروح، باالضافة ٤١فقدت اثنين من طلبتها، باإلضافة إلى اصابة أكثر من 

طالباً  « ٣١« ز طالباً، واحتجا « ١٢١» شخصاً من ضمنهم ثالثة معلمين وآذن، و» ١٢٥«العتقال 
  .لعدة ساعات من قبل جنود االحتالل

واكدت الوزارة أن إجراءات االحتالل وانتهاكاته المتمثلة بالحمالت العسكرية التي قام بها جنود 
 مدرسة، وبلغ مجموع أيام ١١االحتالل، وفرض نظام حظر التجول أدت إلى تعطيل الدوام كلياً في 

طالباً وطالبة من الوصول إلى  « ٥٠٤٠« ليمياً، ما أدى إلى حرمان  يوماً تع٢٩التعطيل الكلي فيها 
معلماً ومعلمة من الوصول إلى مراكز عملهم، باإلضافة إلى تعطل الدوام جزئياً في » ٢٢٧« مدارسهم، 

 مدارس بسبب االغالق والحواجز العسكرية التي تمنع وصول المعلمين والمعلمات إلى مراكزهم ٩
  .المختلفة
تقرير أن عشر مدارس أصيبت بأضرار مادية وخسائر جراء اقتحامها من قبل جنود االحتالل وكشف ال

والمستوطنين وهدم غرف صفية، وتكسير شبابيك وأبواب المدارس، وتدمير البوابات الرئيسية لها، وفتح 
  .المياه العادمة على حدائق المدرسة

الحتالل بإطالق القنابل الصوتية، والقنابل مدرسة إلى اعتداءات، عبر قيام جنود ا» ٢١«كما تعرضت 
  .المسيلة للدموع تجاه ساحات المدارس ما أدى إلى إثارة الخوف والهلع لدى الطلبة

منيزل، : (وسجل التقرير قيام قوات االحتالل بتوجيه إخطارات وقف عمل لخمس مدارس، وهي
  ).لكعابنة في مديرية أريحاوسوسيا، والدقيقة، وواد السلطان في مديرية جنوب الخليل وبدو ا

وفيما يتعلق بالبوابات والحواجز العسكرية أظهر التقرير أنها أدت إلى تأخير، وعرقلة وصول المعلمين 
والطلبة إلى مدارسهم، والتي من ابرزها البوابات المتمركزة في بلدة الخليل القديمة، وحاجز عزون، وأم 

لقدس والتي يمر منها يومياً ما يزيد عن ألفي طالب الريحان، وبرطعة، والحمرة، وحواجز مدينة ا
  .وطالبة، وخمسمائة معلم ومعلمة

 معلماً ١٧١وأوجز التقرير أن االنتهاكات االسرائيلية أدت إلى هدر في الواقع التعليمي تمثل في تأخر 
  ألف دقيقة بمعدل اربع٢٨ بمجموع ٢٠١١/٢٠١٢ومعلمة عن الدوام خالل الفصل األول من العام 

 ٣٤٣٧٤ طالباً وطالبة عن الحصة األولى بمجموع ٢٣٥٠حصص لكل معلم خالل الفصل، فيما تأخر
  . حصص بسبب منع التجول٢٠٣من وقت الحصة، وهدر% ٣٦.٦دقيقة حيث يتم هدر 
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وناشدت الوزارة المؤسسات الوطنية ومؤسسات المجتمع الدولي ومنظماته التدخل والتحرك الفوري 
ة التعليمية في فلسطين، وفضح سلوكيات االحتالل العدوانية التي تضرب بعرض العاجل لحماية العملي

الحائط كل القوانين الدولية واإلنسانية ضماناً لحق أطفال فلسطين اإلنساني بالتعلم الحر واآلمن، والتي 
  .تهدف إلى تدمير العملية التعليمية وضياع مستقبل جيل كامل من الطلبة

  ١٩/١/٢٠١٢، الحياة الجديدة، رام اهللا
  
  ا إلصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهون جهودسنواصل: فلسطينيو هولندا .٤٢

أكد تجمع فلسطيني في هولندا عزمه مواصلة جهوده الستصدار حكم قضائي العتقال قادة : الهاي
بل ، خالل العدوان على غزة ق"جرائم ضد اإلنسانية"و" جرائم حرب"االحتالل اإلسرائيلي، الذين ارتكبوا 

  .ثالث سنوات
في هولندا، وهو تجمع أنشأه نشطاء فلسطينيون، إن زيارة رئيس حكومة " البيت الفلسطيني"وقال 

تحد صارخ "االحتالل اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى هولندا، والتي تحتضن المحكمة الجنائية الدولية، هو 
يما في ظل ارتكاب نتنياهو وجيشه جرائم لهذه المحكمة واختبار لمدى حرصها على إنفاذ القانون، ال س

بشعة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، في حرب استمرت اثنين وعشرين يوما، أسفر عن قتل أكثر 
  ".من ألف وأربعمائة إنسان، غالبيتهم من األطفال والنساء والمدنيين العزل

يلية الجديدة بشن حرب أكثر قسوة ضد في هولندا النظر إلى التهديدات اإلسرائ" البيت الفلسطيني"ولفت 
يعود إلى عدم وضع "قطاع غزة خالل أشهر قليلة، وذلك في الذكرى الثالثة للعدوان، معتبرا أن ذلك 

االحتالل عند حده، عبر اتخاذ مواقف قضائية دولية صارمة وواضحة تجاه أي عدوان ضد الشعب 
  ".الفلسطيني األعزل

 على زيارة المجرم نتنياهو إلى هولندا يوم غد الخميس؛ هو أقل ما يمكننا التظاهر احتجاجا"وأكد على أن 
فعله من موقعنا نصرة ألهلنا في فلسطين، وإظهارا لدعمنا للقضية الفلسطينية، واستنكاراً لجرائم قادة 

  ".االحتالل الملطخة أيديهم بدماء شعبنا
  ١٨/١/٢٠١٢قدس برس، 

  
   قد تنهار في أي لحظة الالجئين الفلسطينيين في لبنانماتمخيفي  المنازل مئات ":شاهدمؤسسة " .٤٣

ال يزال الالجئون الفلسطينيون في لبنان يعيشون في مخيمات وتجمعات كتب لها أن تبقى على :  بيروت
حالها فال المساحة المحددة لها زادت، وال أعدادهم نقصت، وفي هذا الوضع يعيش الالجئون الفلسطينيون 

  .١٩٤٨عد النكبة في العام في لبنان منذ ما ب
 ١٥لقد أسف الجميع للحدث المؤلم الذي حل بمبنى األشرفية الذي انهار على ساكنيه مساء يوم األحد 

هذا الحادث المؤسف جعل . ، مما أدى الى مقتل وإصابة العشرات من الضحايا٢٠١٢كانون الثاني 
ني الغير الصالحة للسكن، في المخيمات الدولة اللبنانية بكل أركانها تستشعر الخطر المحيط بالمبا

والتجمعات الفلسطينية في لبنان ثمة خطر حقيقي يهدد مئات المنازل، وقد تحدث كارثة في أية لحظة، 
  .األمر الذي يوجب على كافة الجهات المسؤولة التنبه بشكل سريع لذلك
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نها دراستين هامتين لشاهد حول تشير التقارير والدراسات الميدانية الصادرة من داخل المخيمات ومن بي
مخيم برج الشمالي ومخيم الرشيدية بأن ثمة كارثة حقيقية تنتظر الالجئين الفلسطينيين في حال لم يتم 

  .التعامل بشكل جدي وسريع مع أوضاع المنازل التي شملتها تلك الدراسة
  :وجملة ما توصلت إليه هذه الدراسات ما يلي

عليها الالجئون الفلسطينيون ال تزال كما هي، في حين ارتفع عدد أن مساحة األرض التي يسكن • 
  .السكان أربعة أضعاف

  .غالبية المنازل هي عبارة عن منازل قديمة عشوائية وغير منظمة• 
  .غالبية المنازل ال تقوم على بناء سليم وغير متطابق لمعايير البناء من حيث األساسات والحماية• 
  .ة بما ال يتالئم مع مساحة المسكنزيادة عدد أفراد األسر• 
زيادة العائالت بشكل مستمر يجعل البناء يأخذ شكل التوسع العامودي دون النظر الى قدرة المبنى على • 

  .التحمل
وفي الوقت الذي تمنع فيه الدولة اللبنانية الالجئ الفلسطيني من التملك حتى ولو شقة صغيرة، ال يجد • 

الشباب خاصة إال فرصاً محدودة في المخيمات اآلخذة بالتراكم العمراني المجتمع الفلسطيني عامة و
  .والسكاني

  .غالبية المنازل أقامت بداخلها أو على جنباتها حفراً للصرف الصحي• 
  ).الكثير من المنازل صمدت أمام حروب عدة(مدى قوة األساسات على التحمل • 
  .من المنازل القديمة تم بناء طوابق فوقها% ٩٠• 
  .تكشف المخاطر الكبرى الناجمة عن األزمة السكنية في المخيمات) ال قدر اهللا(إن أي كارثة إنسانية • 

  دور األونروا
تقوم األونروا بعمليات ترميم وإعادة بناء في بعض المخيمات لعدد محدد من المنازل وفق شروط تضعها 

 منزل في مخيم البرج ٤٥٠ وترميم لحوالي مؤخراً قامت األونروا بتنفيذ مشروع إعادة إعمار. األونروا
الشمالي بدعم من الهالل األحمر اإلماراتي، وحالياً تقوم األونروا بمسح اجتماعي وفني من أجل ترميم 

 منزالً في مخيمات لبنان، علماً أن المسح الذي تقيمه األونروا يثبت أن هناك أكثر من ٧٥٠وبناء نحو 
  . يحتاج الى ترميم وبناء منزل في مخيم الرشيدية فقط١٠٠٠

  :وهنا تطرح المؤسسة الفلسطينية لحقوق اإلنسان عدداً من األسئلة
   منزالً الذي يحتاج إلى ترميم أو إعادة بناء؟٧٥٠هل سيتم بأسرع وقت ممكن البدء بمشروع الـ • 
  .ديمةهل تقوم األونروا بتقديم النصح لمن يأخذون على عاتقهم عملية البناء فوق منازلهم الق• 
من يتحمل مسؤولية أي كارثة إنسانية تنتج عن انهيار المباني وسقوط األسطح أو القطع اإلسمنتية فوق • 

  رؤوس ساكنيها؟
هل تتواصل األونروا بشكل رسمي وجدي مع الدولة اللبنانية لشراء أراضٍ محاذية للمخيمات بهدف • 

  توسعتها؟
  . المهددة باالنهيار تقع على عاتق الجميعإن مسؤولية حماية السكان القاطنين في المنازل

وال بد أن تأخذ منظمة التحرير الفلسطينية دورها الحقيقي والجاد في مساعدة سكان هذه المنازل، 
وتستقطع مبالغ مالية من موازنة السلطة الفلسطينية أو منظمة التحرير بهدف معالجة األوضاع السكنية 

  .المزرية في المخيمات
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 اللبنانية مسؤولة مسؤولية مباشرة عن حماية حقوق الالجئين الفلسطينيين الذين يعيشون كما أن الدولة
  .ال بد من تعديل قانون التملك ليسمح للفلسطيني بالتملك، وكذلك حقه في العمل وسواهما. على أراضيها

  ١٨/١/٢٠١٢،  موقع الجئ نت
  
      الفلسطينيين بالعراق حملة منظمة ضد الالجئين :  والتنميةللحقوقالشبكة الدولية  .٤٤

حذرت الشبكة الدولية للحقوق والتنمية من كارثة قد تصيب الالجئين الفلسطينيين المقيمين على األراضي 
  .العراقية نتيجة لما قالت إنها حملة منظمة تقوم بها السلطات العراقية ضدهم

بعض القنوات التلفزيونية المحلية مما قالت إنها حملة إعالمية منظمة أطلقتها " قلقها الشديد"وأعربت عن 
من قبل قوات المغاوير " اقتحامات وانتهاكات خطيرة"و" اعتداءات طائفية متفرقة"في العراق صاحبتها 

العراقية لمجمع البلديات الذي تقيم فيه غالبية الالجئين حيث تم اعتقال العشرات واالعتداء بالضرب على 
  .آخرين

ية بتوفير الحماية الالزمة والواجبة عليها لهؤالء الالجئين الذين يعيشون وطالبت الشبكة السلطات العراق
حالة رعب وخوف شديد من مغادرة المجمع لقضاء احتياجاتهم اليومية، محذرة من كارثة إنسانية إذا 

  .استمرت الحملة على شكلها الحالي
  ١٩/١/٢٠١٢، موقع الجزيرة نت، الدوحة

  
  يزن مدينة القدس بعد دعوتهم لمقاطعة محاضرة لبير طالب عرب عإبعاد: ٤٨ عربموقع  .٤٥

قررت اليوم األربعاء ) مورياه(رب أن شرطة االحتالل في مدينة القدس ٤٨ـععلم موقع : ربيع عيد
إبعاد  ثالثة طالب عرب يدرسون في الكلية األكاديمية للهندسة عن مدينة القدس لمدة سبعة أيام بتهمة 

  .التحريض
 أن الطالب خليل غرة من جت والطالب رأفت شعبان من مجد الكروم تم ــرب٤٨وعلم موقع عــ

في (إعالمهم اليوم من قبل الشرطة بقرار اإلبعاد عن مدينة القدس بتهمة التحريض على العنصرية 
،وتم تقديمهم للمحكمة اليوم لتمديد اعتقالهم إال أن المحكمة رفضت ) اعقاب ادعاء طالبة تدرس معهم

 وتحويلهم للحبس ٢٠١٢\١\٢٥خلت سبيلهم بكفالة مالية وإبعادهم عن القدس حتى تاريخ طلب النيابة وأ
  .المنزلي ومنعهم من التحدث مع الطالب العرب

  ١٨/١/٢٠١٢، ٤٨موقع عرب
   
   يشاركون في إعادة إعمار ليبيافلسطينيونرجال أعمال  .٤٦

األول، أنها أنهت استعداداتها "  ليبياإعادة إعمار"أعلنت اللجنة الفلسطينية المشاركة في معرض : رام اهللا
  .إلطالع رجال األعمال والشركات الفلسطينية، على المناخ االستثماري في ليبيا ما بعد الثورة

، )١٨/١(نسخة عنه اليوم األربعاء " قدس برس"وأوضح رئيس اللجنة فوزي أبو عودة، في بيان تلقت 
التاريخي من أجل إطالع المستثمر الفلسطيني على فرص الحدث "أن اللجنة أنهت جميع االستعدادات لهذا 

  ".االستثمار في ليبيا، خاصة وأن الخبرات الفلسطينية في هذا المجال تمتاز بالكفاءة العالية
وأضاف أن وفدا فلسطينيا من رجال األعمال وأصحاب الخبرات والشركات، سيشارك في معرض إعادة 

  . القادم) فبراير(ر والحادي والعشرين من شباط اإلعمار المزمع عقده بين التاسع عش
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استقطاب عروض البيع والشراء، والفوز بالعقود، والعمل على "وبين أبو عودة أن المعرض سيعمل على 
، مؤكدا على أن إعادة "توظيف الطاقات واألفكار؛ إلعادة إعمار دولة عانت الويالت في الحقبة األخيرة

 مليار دوالر، ستشمل جميع المجاالت، من إسكان وبترول وغاز ٤٨٠مبلغ اإلعمار التي رصد لها 
  .وصحة وتعليم واتصاالت، إلى جانب توريد السلع المختلفة

  ١٨/١/٢٠١٢قدس برس، 
  
   ال يشغلنا الربيع العربي عن متابعة القضية الفلسطينيةأن على ونحريص:  األردنملك .٤٧

رئيسة لجنة الـشؤون    لقاء مع   بداهللا الثاني امس األربعاء     عقد الملك ع  :  بترا -  فايق حجازين  - واشنطن  
 الملـك أن األردن   وأكـد .الخارجية في مجلس النواب في الكونجرس األميركي، غليانا روس ـ ليتينين 

حريص على ان ال يشغلنا الربيع العربي عن متابعة القضية الفلسطينية التي يشكل حلهـا مفتاحـا لحـل       
 حالـة   إلنهـاء ننا نؤمن بأن حل الدولتين هو الحل المالئم         إ روس   قالتو .طقةقضايا عديدة تواجهها المن   
  .واإلسرائيليينالصراع بين الفلسطينيين 

 أكـدت كلينتـون التـزام       ،وزيرة الخارجية األميركية هيالري كلينتون في واشنطن امس       وفي لقائه مع    
طرفين الفلسطيني واإلسـرائيلي إلـى      الواليات المتحدة بدعم الجهود التي بدأها األردن من أجل عودة ال          

  .طاولة المفاوضات والعمل معا إلنجاح هذه الجهود وااللتزام باألطر التي وضعتها اللجنة الرباعية
١٩/١/٢٠١٢، الدستور، عّمان  

  
    السيطرة اإلسرائيلية تحت تصريحات نتنياهو حول إبقاء األغوارنكرتتس "فلسطين النيابية" .٤٨

 ، القادر الحباشنة  دالدكتور عب  أمس  برئاسة النائب       خالل اجتماعها  طين النيابية استنكرت لجنة فلس  : عمان
 إبقـاء  تنـوي    إسـرائيل  أن" التي قال فيهـا      األخيرةنتنياهو  بنيامين   "إسرائيل"تصريحات رئيس وزراء    

وقال النائب الحباشنة إن اللجنة ناقشت عدة موضوعات من أبرزها عمل جدول            ".  تحت سيطرتها  األغوار
، ورصد مشكالتها والتنسيق مـع المؤسـسات ذات الـصلة بالـشأن              الفلسطينية مني لزيارة المخيمات  ز

  .)ونروااأل(الفلسطيني وكذلك تفعيل دور وكالة الغوث 
١٩/١/٢٠١٢، الدستور، عّمان  

  
  بإجازات عمل معفاة من الرسوم  ٤٨ الذين لجأوا إلى لبنان عام للفلسطينيينالسماح : بيروت .٤٩

 مصادر وزير العمل شربل نحاس انه اعد مشروع قرار يسمح لفلسطيني            أفادت : اللقيس حسن –بيروت  
بالحصول على اجازات عمل مع اعفائهم من الرسـوم         )  لبنان خالل النكبة   إلىالذين لجأوا    (١٩٤٨عام  

 يصدر القرار بين يوم     أن من تعويضات نهاية الخدمة، مرجحة       لإلفادةوتسجيلهم في الضمان االجتماعي     
  .آخرو

 أمـس رسـميا   " مؤسسة الرئيس محمود عباس   " بالتعاون مع    أمس" صندوق االستثمار الفلسطيني   "وأطلق
  . في المخيمات الفلسطينية في لبناننالفلسطينيي الالجئين ألبناء" التمكين االقتصادي"برنامج 

١٨/١/٢٠١٢، القدس، القدس  
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  ١٩٩٦للبنانية منذ ادر بطاقات الهوية اإلسرائيلية تص" ألبيت"شركة فرنسية متعاقدة مع شركة  .٥٠
الفرنسية بموجب عقد موقّّع مع وزارة الداخلية اللبنانية، منذ العـام           » ساجيم« شركة   تتولى: هيفاء زعيتر 

الخبر مثير للقلق، أن العقد يتضمن بنداً ينص علـى أنـه            . ، مهمة إصدار بطاقات الهوية اللبنانية     ١٩٩٦
، ال سيما إذا عرفنا أن      » تصبح ملكاً للشركة ال للدولة اللبنانية       الهوية ماتبص» داتا«في حال إلغائه، فإن     «
اإلسرائيلية للصناعات العسكرية واإللكترونية في أيلول مـن        » ألبيت«شركة  متعاقدة مع   شركة  » ساجيم«

ـ      »الفضيحة«، أمس، لملمة     اللبنانية الداخليةوزارة  حاولت   .٢٠١٠العام   ي ، فأصدرت بياناً توضـيحياً ف
، وهي الفـرع الموكـل بالـشقّ المـدني الـسكاني            »مورفو«محاولة لطمأنة اللبنانيين، مفاده أن شركة       

تعي خطورة تسريب أية معلومات وهي مصنفة عالمياً األكثر جودة وأماناً كونها المصدرة             «،  »ساجيم«لـ
 فـي   ٧٠دها أكثر مـن     للمعيار الخاص بالتقنيات البيومترية لكافة األصابع والصور وبصمة العين وتعتم         

  .» المئة من دول العالم
١٩/١/٢٠١٢، السفير، بيروت  

  
   بعد الثورات تشرع لنفسها ما تشاء"إسرائيل":  في لبنانوالنقلوزير األشغال العامة  .٥١

تحديات كبيرة أمام العالم العربي وال      «وزير األشغال العامة والنقل غازي العريضي في ندوة بعنوان          قال  
 إن  ،الل حفل تقديم كتاب المركز الثقـافي اإلسـالمي العاشـر، فـي نقابـة الـصحافة                ، خ »سيما لبنان 

 استفزوا مشاعر الغرب ليقولوا له انتبه فهذه ليست حاالت ديموقراطية تغييرية تحمل بعـداً         اإلسرائيليين«
 إسـرائيل  متطرف ارهابي، وتحت هذا العنوان تـشرع         أصوليعربياً او انسانياً بل هذا منحى إسالمي        

  .»لنفسها ان تفعل ما تشاء
١٩/١/٢٠١٢، السفير، بيروت  

  
   عقد مؤتمر دولي عن األمن المائي في األراضي المحتلةتقررالعربية الدول جامعة  .٥٢

قرر االجتماع الخامس للمكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للمياه في اختتام أعماله أمس             : الرياض
لعراقي الدكتور مهند السعدي، عقد مؤتمر دولي عن المياه العربية          برئاسة وزير الموارد المائية والري ا     

في المناطق الواقعة تحت االحتالل اإلسرائيلي، وذلك في الجامعة العربية برعاية األمين العـام، وذلـك                
كما كلـف االجتمـاع     . لتسليط األضواء على أخطار سرقة إسرائيل المياه العربية من األراضي المحتلة          

نية للمجلس الوزاري العربي للمياه، التنسيق والتعاون مع الدول العربية المعنيـة واألطـراف              األمانة الف 
  .األخرى ذات العالقة إلجراء الترتيبات الالزمة لعقد هذا المؤتمر

وأكد المكتب دعوة سلطة المياه الفلسطينية والمجلس العربي للمياه إلى عرض المستجدات الخاصة بتقرير              
 تقويم العقبات التي تواجه تطوير قطاع المياه في فلـسطين، علـى االجتمـاع المقبـل                 البنك الدولي عن  

  .للمكتب
   ١٩/١/٢٠١٢، الحياة، لندن

  
  الدولي" مؤتمر القدس" لـ تحضيراً تنسيقياجتماع: جامعة الدول العربية .٥٣

ا تنسيقيا من أجل    شهد مقر األمانة العامة لجامعة الدول العربية اجتماع        : وكاالت -السيد السعدني -القاهرة
وبحـث  اإلعداد للمؤتمر الدولي من أجل القدس والعمل على إنقاذهـا مـن الممارسـات اإلسـرائيلية،                 
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آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية خاصة القدس الشريف بعد الممارسات اإلسـرائيلية            المجتمعون  
وية العربيـة واإلسـالمية منهـا،       األخيرة، وبناء المستوطنات لتغير معالم المدينة الجغرافي وطمس اله        

وتطرق االجتماع إلى المتطلبات الفلسطينية لصد الهجمة اإلسرائيلية، والحملة التي تتبناهـا الـصهيونية              
  وقال .العالمية في هذا االتجاه، والتمويل الكبير التي تتلقاه بعض المنظمات اليهودية للعمل في هذا الملف              

ام للجامعة رئيس قطاع فلسطين إن إقامة المؤتمر تم بمبادرة قطريـة     السفير محمد صبيح نائب األمين الع     
  .خالصة

  ١٩/١/٢٠١٢، الدستور، عّمان
  
  فريقياأ الوجود اإلسرائيلي في نخشىال : الخارجية المصرية .٥٤

 المستشار عمرو   المصريةأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية        :أيمن قناوي -أحمد ربيع -القاهرة
 بعثة دبلوماسية في إفريقيا وأنها      ٣٥ستفسارات المحررين الدبلوماسيين إن مصر لديها       رشدي ردا على ا   

ال تخشى التواجد اإلسرائيلي مشيراً إلى أن لمصر وحدها في جنوب السودان مشروعات تـشمل عـشر                 
محطات كهرباء وعددا من المدارس ووحدات طبية إضافة إلى مستشفى ميداني كبير وأنها ال تستطيع أن                

نع أي دولة من إقامة عالقات وإنما تضع نصب أعينها تدعيم عالقاتها مع دولة مثل جنوب الـسودان                  تم
  .حيث استقبلت دولة جنوب السودان السيد وزير الخارجية ثماني مرات

 ١٩/١/٢٠١٢، الشرق األوسط، لندن
  
  "ت عّمانلقاءا"إطالق سراح أسرى من فتح لدعم " إسرائيل" يطالب األوروبياالتحاد  :معاريف .٥٥

اإلسرائيلية عبر موقعها على االنترنت بأن مسؤولين       " معاريف"ذكرت جريدة   :  نادية سعد الدين   –عمان  
رفيعين في االتحاد األوروبي نقلوا خالل األيام األخيرة رسالة واضحة للكيان اإلسرائيلي بأنـه يتوجـب                

يع الفلسطينيين على االسـتمرار     من سجون االحتالل، لتشج   " أمنيين"عليه إطالق سراح ما سمتهم أسرى       
  .بعمان" االستكشافية"في اللقاءات 

، )١٩٩٣( أسيراً ينتمون لحركة فتح اعتقلوا قبل اتفاق أوسـلو           ١٢٣الحديث يدور عن    "وأشارت إلى أن    
  ".حيث تعتبر سلطات االحتالل الكثير منهم متورطين بقتل إسرائيليين

الل اللقاءات التي أجروها مؤخرا إلى ضرورة إطـالق         ممثلي اللجنة الرباعية تطرقوا خ    "وأوضحت أن   
الجانب اإلسرائيلي إلى دعم وتقويـة الـرئيس        "، داعين   "سراح أسرى من فتح الستمرار محادثات عمان      

  .، حسب ما أوردته الصحيفة"عباس بسبب تنامي قوة حركة حماس
بعد فشل المسعى األممـي،     الماضي  ) سبتمبر(شعبية عباس تراجعت كثيراً منذ شهر أيلول        "وزعمت بأن   

إلى جانب أحداث الربيع العربي وازدياد قوة اإلسالميين في المنطقة، وصفقة تبادل األسرى بين حمـاس                
  .، عبر الوسيط المصري"واالحتالل
نتنياهو يرفض في هذه المرحلة إقرار هذه الطلبات كشرط الستمرار المفاوضات، ولكن القيادة             "وبينت أن   

بإنهاء المحادثات االستكشافية في عمان خالل األسبوع المقبـل، والعـودة إلـى اتخـاذ               الفلسطينية تهدد   
  ".خطوات في األمم المتحدة، إذا استمرت سلطات االحتالل في موقفها

  ١٩/١/٢٠١٢الغد، عّمان، 
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  ٢٠١٣ و٢٠١٢ وكالة الغوث للعامين ميزانية مليار دوالر ٣٣،١ .٥٦
) االونـروا (انية وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلـسطينيين        قالت مصادر متطابقة إن ميز    :  بترا –عمان  
  . مليار دوالر١,٣٣ تبلغ ٢٠١٣-٢٠١٢لعامي 

وتقدم االونروا في مجاالت التعليم والرعاية الصحية وشبكة األمان االجتماعي والبنية التحتيـة والـدعم               
يات الخمس وهي االردن    المجتمعي واإلقراض الصغير لنحو خمسة ماليين الجئ يقيمون في مناطق العمل          

  .وسوريا ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة ويقيم أكثر من مليونين منهم في األردن
  ١٩/١/٢٠١٢الدستور، عّمان، 

  
  دور العامل السوري في تأجيل المناورات العسكرية اإلسرائيلية ـ األمريكية .٥٧

ـ : قسم الدراسات والترجمة  اإلسرائيلي تطوراً مثيراً للجدل شهدت عالقات التعاون العسكري األمريكي 
واالهتمام، فقد تم اإلعالن فجأة عن تعليق المناورات العسكرية األمريكية ـ اإلسرائيلية األكبر في تاريخ  
المنطقة، األمر الذي أثار سلسلة من التساؤالت والتكهنات حول طبيعة هذه المناورات ومدى مـصداقية               

فما هي حقيقة قـرار  : ة المشتركة، إضافة إلى جوانب أخرىجهود محور واشنطن ـ تل أبيب العسكري 
  اإللغاء، وإذا كان العامل اإليراني هو الهدف المعلن، فهل العامل السوري هو الهدف غير المعلن؟

  توصيف المعلومات الجارية: المناورات العسكرية األمريكية ـ اإلسرائيلية* 
 قد اتفقتا على تعزيز التعاون العسكري المـشترك بـين           تقول المعلومات بأن الواليات المتحدة وإسرائيل     

القوات األمريكية والقوات اإلسرائيلية، عبر القيام بإطالق فعاليات المناورات العسكرية المشتركة األكبر            
حجماً وتطوراً في التاريخ العسكري األمريكي ـ اإلسرائيلي المشترك، وفي هذا  الخـصوص أشـارت    

  : آلتيةالمعلومات إلى النقاط ا
  ". ١٢التحدي القاسي ـ : "االسم الكودي للمناورات•  
أشرف عليه آندرو شابيرو مساعد وزيرة الخارجية األمريكية للشؤون الـسياسية           : التنسيق الدبلوماسي •  

  . والسفير اإلسرائيلي في أمريكا" دانييل شابيرو"ـ العسكرية بالتعاون مع السفير األمريكي في إسرائيل 
على المستوى العام أشرف عليه الثنائي وزير الدفاع اإلسرائيلي الجنـرال           : نسيق العسكري العام  الت•    

  . إيهود باراك ـ ووزير الدفاع األمريكي ليون بانيتا
على المستوى الخاص أشرف عليه الثنائي رئيس األركـان اإلسـرائيلي           : التنسيق العسكري الخاص  •  

  . المشتركة األمريكي الجنرال مارتن دمبسيالجنرال بني غانتز ـ رئيس األركان 
هذا، وأشارت التقارير إلى أن الالفت للنظر تمثل في أن اإلعالن ألول مرة عن هذه المناورات قـد تـم                    
بواسطة مساعد وزيرة الخارجية األمريكية للشؤون السياسية ـ العسكرية اليهـودي األمريكـي آنـدرو     

سياسة الشرق األدنى التابع للجناح الليكودي فـي جماعـات          شابيرو خالل حديث له في معهد واشنطن ل       
  . اللوبي اإلسرائيلي

  ما مدى المصداقية؟: قرار إلغاء المناورات العسكرية األمريكية ـ اإلسرائيلية* 
انطوت التحليالت والتقارير وتعليقات الخبراء على المزيد من الخالفات وتباين اآلراء، وحتى بين كبـار               

  : إلسرائيلي، وفي هذا الخصوص نشير إلى اآلتيخبراء اللوبي ا
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جاء على لسان باتريك كالوسن خبير ومحلل الشؤون اإليرانية بمعهد واشنطن لسياسة            : التفسير األول •  
الشرق األدنى، والذي أشار صراحة إلى أنه واثق بأن اإلسرائيليين قد طلبوا مـن أمريكـا إلغـاء هـذه                    

  . قالمناورات وتعليقها إلى وقت الح
أوردته صحيفة لوس أنجلوس تايمز األمريكية، بناء على حصولها على تسريبات مـن           : التفسير الثاني •  

أفـادت لجهـة أن تأجيـل       " وزارة الدفاع األمريكية  "المصادر األمريكية الرفيعة المستوى في البنتاغون       
ي تفادي أن تـؤدي هـذه   المناورات قد تم بناء على اتفاق أمريكي ـ إسرائيلي مشترك، لجهة الرغبة ف 

  . المناورات إلى زيادة حدة التوترات اإلقليمية والدولية الجارية حالياً بفعل أزمة الملف النووي اإليراني
أوردته صحيفة  إسرائيل اليوم اإلسرائيلية بناء على حصولها على تسريبات، إضـافة             : التفسير الثالث •  

ائيلي لجهة أن قرار التأجيل كان بسبب عدم الحصول على          إلى إفادة المتحدث الرسمي باسم الجيش اإلسر      
الموارد المالية الكافية لتغطية نفقات هذه المناورات، وذلك بسبب إجراءات التقشف األمريكية الـصارمة              

  .   لجهة الحد من نفقات البنتاغون
ي اإلسرائيلي، والـذي    أورده موقع يونايتد جيروساليم األمريكي المرتبط بجماعات اللوب       : التفسير الرابع • 

أشار إلى أن سبب التأجيل يرجع إلى تزايد الخالفات األمريكية واإلسرائيلية حول كيفية إنهـاء فعاليـات                 
  . البرنامج النووي اإلسرائيلي

على خلفية هذه التفسيرات األربعة، جاءت التحليالت السياسية أكثـر شـموالً لجهـة تغطيـة فعاليـات                  
رية ـ الدبلوماسية، لتقول بأن األسباب األربعة هي مجرد تعلـيالت جزئيـة،    المسارات األمنية ـ العسك 

والسبب الرئيسي الكلي هو اإلدراك األمريكي الذي فسر التصريحات اإليرانية القائلة بأن هذه المناورات              
تمثل خطراً حقيقياً ضد إيران، وأن إيران تحمل إسرائيل مسؤولية اغتيـال العـالم النـووي اإليرانـي                  

صطفى أحمدي روشان، وذلك بشكل انطوى على رغبة إيرانية واضحة لجهة القيـام بـالرد الردعـي                 م
  . الالزم إزاء ذلك

  تأثير العامل السوري: جغرافية التوترات الشرق أوسطية* 
تقول التحليالت والتفسيرات، بأن قرار إلغاء وتعليق المناورات العـسكرية األمريكيـة ـ اإلسـرائيلية     

  :  جاء وفقاً لآلتيالمشتركة قد
على أساس االعتبارات المعلنة، انطوى القرار على خلفيات تقول بأن الرغبة في خفض حدة التوترات               •  

  . الشرق أوسطية الجارية بفعل تزايد مخاطر المواجهة العسكرية الشاملة مع إيران
لف الحدث االحتجـاجي    على أساس االعتبارات غير المعلنة، انطوى القرار على خلفيات تقول بأن م           •  

  . السياسي السوري هو العامل األهم لجهة التأثير على عقد جولة المناورات العسكرية
  : وتأسيساً على ذلك، نشير إلى النقاط اآلتية

تقوم مذهبية المناورات العسكرية األمريكية اإلسرائيلية المشتركة على معالجة جـانبين األول يتعلـق              •  
ئيل في مواجهة العدوان الصاروخي الخارجي، والثاني يتعلق بكيفية نقل الحـرب            بكيفية الدفاع عن إسرا   

  . إلى خارج إسرائيل
من المعروف أن الخط الصاروخي هو ليس من جانب إيران فقط، طالما أنه توجد قدرات صـاروخية           •  

  . لدى خصوم إسرائيل الشرق أوسطيين وتحديداً سوريا وحزب اهللا اللبناني
 أن نقل الحرب إلى إيران هو أمر يصعب القيام به إال بعد أن يتم نقـل الحـرب إلـى                     من المعروف •  

  . سوريا ولبنان
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إذا، وبالضرورة فإن إدراك اإلسرائيليين واألمريكيين المتزايد بأن قيام حلف الناتو أو أي تحالف عسكري            
ئيل بمنأى عن تداعياته،    دولي أجنبي بعدوان عسكري باسم التدخل اإلنساني الدولي، سوف لن تكون إسرا           
  . باعتبارها الطرف الرئيسي األكثر تأهيالً لجهة مواجهة مخاطر القصاص واالنتقام

اإلعالن عن المناورات العسكرية األمريكية ـ اإلسرائيلية المشتركة، جاء وبشكل مفاجئ وعلـى لـسان    
 الماضـي،   ٢٠١١) نوفمبر(اليهودي األمريكي أندرو شابيرو، وتحديداً في منتصف شهر تشرين الثاني           

وذلك ضمن فعاليات منتدى معهد واشنطن لسياسة الشرق األدنى، الذي ظل طوال األشهر الماضية أكثر               
اهتماماً بالتسويق لمقاربات ضرورة استخدام التدخل العسكري المباشر من أجل هدف معلن هـو تغييـر                

  .  األمريكيوغير معلن وضع دمشق تحت االحتالل العسكري.. النظام في سوريا
التدقيق الفاحص في خلفيات جولة المناورات العسكرية األمريكية ـ اإلسرائيلية التي تم تأجيلهـا يـشير    

  : بوضوح إلى تطابق النقاط اآلتية
التصريحات اإلسرائيلية القائلة بأن تل أبيب قد بدأت أكثر توقعاً النهيار دمشق الذي أصبح ـ بحسب  •  

  . شيكاًالمزاعم اإلسرائيلية ـ و
  . التصريحات التركية القائلة بأن انهيار دمشق قد أصبح مسألة وقت ولن تتجاوز سوى بضعة أسابيع•  
التحركات الدبلوماسية التركية واألمريكية إضافة إلى تحركات أمين عام األمم المتحدة بان كي مـون               •  

  . األخيرة في لبنان
 كـانون   ٢٠اقبين الجامعة العربية الذي أشار إلى تـاريخ         التوقيت االفتراضي المحدد النتهاء بعثة مر     •  

  .  باعتباره موعد تسليم تقرير البعثة٢٠١٢) يناير(الثاني 
تزايد التصريحات األمريكية والفرنسية وأيضاً السعودية والقطرية التي طالبت بضرورة سحب بعثـة             •  

  .  المراقبين العرب قبل انتهاء فعالياتها
ية والسعودية القائلة بأن كل ما تبقى لدمشق هو فترة ثالثة أشهر بعد انتهاء تقرير               التصريحات الخليج •  

الحالي فإن الثالثة   ) يناير(الخبراء، وبالتالي طالما أن تقرير الخبراء سوف ينتهي في نهاية كانون الثاني             
) مـايو ( أيـار    القادم بما يتزامن افتراضاً مع مطلع شهر      ) أبريل(أشهر سوف تنتهي بنهاية شهر نيسان       

  . القادم المحدد كتاريخ أصلي النطالق فعاليات هذه المناورات
جميع هذه النقاط وغيرها تشير بوضوح إلى أن تاريخ إجراء فعاليات هذه المناورات لم يكن تاريخاً عبثياً                 

يـث  تم عن طريق الصدفة، وإنما تم اختياره بعناية بحيث يتزامن مع التصعيدات الجارية في سوريا، بح               
عندما تنعقد فعاليات المناورات تكون الساحة السورية قد دخلت نقطة االنقالب الحرجة لجهة تزايد وتائر               

وتكون دمشق قد أصبحت محاصرة من كل الجهـات، علـى غـرار             .. فوضى عمليات العنف السياسي   
فقـد جـاءت    ولكن، وكما يقول المثل     .. سيناريو محاصرة المعارضة الليبية المسلحة للعاصمة طرابلس      

الرياح بغير ما تشتهي السفن، وبكلمات أخرى إن تمديد فترة والية بعثة مراقبي الجامعة العربية سـوف                 
تؤدي بالضرورة إلى تغيير الجدول االفتراضي المحدد لمسار التصعيدات السورية الداخلية وفقاً للمنظور             

  .تم عملية التأجيل بالمقابل للمناوراتاألمريكي ـ اإلسرائيلي وهو التأجيل الذي استلزم بالضرورة أن ت
  ١٧/١/٢٠١٢، الجمل بما حمل
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    على غزة للعدوانالعد العكسي  .٥٨
لم يعد السؤال المتواتر اآلن على ألسنة الناس في غزة، والمحللين والمراقبين، علـى               : رائد الفي  -غزة  

م ال، ولكن السؤال األكثر تداوالً      ستشن حرباً جديدة على قطاع غزة أ      “ إسرائيل”حد سواء، عما إذا كانت      
قرار الحرب الذي اتخذته فعالً موضع التنفيذ، وتخرج بجيـشها          “ اإلسرائيلية”متى ستضع الحكومة    : هو

وترسانتها الحربية الرتكاب جرائم جديدة تضاف إلى سجلها المثقل بآالف الجرائم ضد الفلسطينيين منـذ               
  .١٩٤٨النكبة في عام قيامها على أنقاض فلسطين التاريخية إبان 

لشن “ إسرائيل”ومع ذلك، ثمة من يتواطأ، ربما عن حسن نية، على الحقائق التي تشير إلى رغبة وحاجة                 
  .عدوان على قطاع غزة، بذرائع أو من دونها

، من ترتيبات تنتظـر فقـط       “اإلسرائيلية”من الواضح أن هذا البعض يدرك أبعاد ما يجري، في الدوائر            
ب لشن مثل هذه العملية، لكنه، أي هذا البعض، يعتقد أنه من غيـر الـضروري إربـاك                  التوقيت المناس 

الساحة الداخلية وإيجاد حالة من القلق والذعر لدى الجماهير الفلسطينية، التي ال تنقصها حساسية التعرف               
  .“إسرائيل”ولو عبر التجربة الطويلة، إلى ما تقوم به الحكومة األكثر تطرفاً في 

 على وجه الخصوص، يعرفون تمـام       ٦٧لسطينيين بصفة عامة، وفي األراضي المحتلة منذ عام         وألن الف 
، ومستعدون كل الوقت للصمود وتحمل تبعات نضالهم مـن أجـل            “إسرائيل“المعرفة الطبيعة العدوانية ل   

  .حريتهم، كان على القيادات السياسية أن تتوخى الصدق والصراحة والوضوح مع جماهيرها 
األمر بما ينتج من أخطاء المحللين السياسيين، أو غير السياسيين، فالمسألة هنـا لهـا عالقـة                 ال يتصل   

بالقدرة على توظيف وربط المعطيات، ووضعها في سياق تحليلي صحيح ال يكتفي بالبحث المنطقـي، أو                
  .اإلسقاطات الذاتية

على غـزة قبـل     “ إسرائيل”ها  ويقول الكاتب والمحلل السياسي طالل عوكل إن الحرب السابقة التي شنت          
ثالثة أعوام، وأدت إلى استشهاد أكثر من ألف وخمسمئة فلسطيني، وأكثر مـن خمـسة آالف جـريح،                  

التـي  “ إسـرائيل “وبضعة آالف من البيوت المدمرة جزئياً أو كلياً، تلك الحرب، شكلت سابقة مشجعة ل             
ن أن تلقى عقاباً، فعدا التواطـؤ الـدولي،         ارتكبت عدداً من الجرائم البشعة واالنتهاكات الجسيمة، من دو        

تتابع استعداداتها  “ إسرائيل”منذ بعض الوقت فإن     . حتى العربي، فإن تقرير غولدستون قد طوته السنون         
لشن عدوان على قطاع غزة، وتلفق المزيد والمزيد من المبررات والذرائع، التي قد يعتقد البعض معها،                

  .ة نووية تهدد السالم العالميأن القطاع يوشك على امتالك أسلح
ويبدو أن هذه االستعدادات قد انتهت إلى قرار من حيث المبدأ بضرورة شن مثل هذه الحرب، ولم يتبـقَ                   

علـى  “ إسرائيل”سوى تحديد توقيتها وحجمها، وآليات خوضها، فضالً عن المزيد من الذرائع التي تعمل              
  .استدراجها وفبركتها

، “إسـرائيل ”سى أن الحرب السابقة على القطاع توقفت من طرف واحد هو            علينا أال نن  : ويضيف عوكل 
  .وليس نتيجة اتفاق لوقف إطالق النار، األمر الذي أبقى الباب مفتوحاً أمام إمكانية معاودة العدوان

هي المبادرة في معظم الحاالت، لتـصعيد العـدوان، فيمـا واصـل             “ إسرائيل”ومنذ ذلك الوقت كانت     
  .“اإلسرائيلية”بط النفس، إدراكاً منهم لطبيعة المخططات الفلسطينيون ض

لشن مثل هذه الحرب، ولكن ال بأس من التذكير بجملة من المعطيات            “ إسرائيل”ساذج السؤال عن دوافع     
  .واألسباب
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أو التكتيكي ال تقبل بأي حال أن       “ اإلسرائيلي”ألمنها  “ إسرائيل”أول هذه المعطيات يشير إلى أن نظرة        * 
 في خاصرتها أي تهديد بعمل عسكري ضدها، وهي تدعي أن قطاع غزة قد تحول مرة إلى ترسانة                  ينشأ

تواجـه  “ إسـرائيل ”عسكرية، ومرة أخرى إلى قاعدة إيرانية، أو ملجأ لتنظيم القاعدة، من الواضـح أن               
تـأزم  تهديدات محتملة، من أربعة أماكن، من قطاع غزة، ومن لبنان وإيران وربما من سوريا في حال                 

ستختار وهي تختار المجابهة، فإنها سـتبدأ       “ إسرائيل”فإذا كانت   . الوضع الداخلي أكثر مما هو حاصل       
بالحلقة األسهل واألضعف وهي قطاع غزة، ليشكل ذلك مؤشراً على وجهة الحقة، وحيـث ال تـستطيع                 

  .أن تعيش طويالً تحت تهديد سالح المقاومة أو غيره“ إسرائيل”
عدوانية بامتيـاز، وهـي بـشنها       “ إسرائيل”التي تركب أعلى قمم التطرف، هي       “ رائيلإس”إن  : ثانياً* 

  .الحروب العدوانية إنما تعبر عن طبيعتها
في الـضفة الغربيـة والقـدس،       “ إسرائيل”انظروا إلى أنواع وأشكال العدوان والعنصرية التي تمارسها         

  ومهم من الشعب الفلسطيني؟ فكيف لها أن تتسامح مع جزء فاعل ١٩٤٨وحتى داخل أراضي ،
إن هذا التطرف الذي يصل إلى حد االستعداد لتحمل المسؤولية عن فشل الجهود الدولية الرامية لتحقيـق                 
السالم، أو حتى لتأمين شروط استئناف المفاوضات، ال يمكن له أن يتعايش مع شعب يطالـب بحقوقـه                  

الجماعي، كمـا يظهـر فـي       “ الترانسفير”وحريته، وقد يصل األمر إلى حد ارتكاب جرائم من مستوى           
  .ضد عرب النقب، وضد الفلسطينيين في حيفا ويافا“ اإلسرائيلي”السلوك 

  .والمثلث، وضد الفلسطينيين في المناطق المحاذية لجدار الفصل العنصري، وتلك التي يصادرها الجدار
 قطاع غزة عن بقية األراضـي       أن تستمر حالة االنقسام التي تفصل     “ إسرائيل”كان من مصلحة    : ثالثاً* 

الفلسطينية، وتجعل نظاماً هنا يختلف ويتصارع مع نظام هناك، ولذلك فإن عدواناتها على القطاع كانـت                
  .محسوبة، وبما ال يلحق ضرراً بواقع االنقسام

اآلن ومنذ بعض الوقت، أصبح خيار إنهاء االنقسام الفلسطيني خياراً حقيقياً، بغض النظر عن العوامـل                
لتي ساعدت على دفع األمور نحو هذه الوجهة، وبالتالي كلمـا تقـدمت عمليـة المـصالحة، اقتربـت                   ا
  .أكثر من تحديد التوقيت الذي يناسبها لشن مثل هذا العدوان“ إسرائيل”

في هذا اإلطار وفي ضوء الفشل المتوقع للمفاوضات الجارية في عمان، والتي حدد لها الرئيس محمـود                 
، هو السادس والعشرون من الشهر الجاري، سيضطر بعده للتركيز على أولوية استعادة             عباس سقفاً زمنياً  

  .لن تتأخر في تحديد الوقت الرتكاب جريمتها“ إسرائيل”الوحدة، فإن االحتمال الوارد هو أن 
تعيش حالة من اإلرباك والقلق إزاء تطورات الوضع العربي، والتغييـرات           “ إسرائيل”إذا كانت   : رابعاً* 

المرتقبة التي تحمل لها مؤشرات غير سارة، فإنها ال تستطيع االنتظار طـويالً حتـى تـستقر أوضـاع        
  .المنطقة على ما هو مقبل، وليس في مصلحتها

حساباً للتغييرات التي وقعت خصوصاً في مصر، وهي تتوقـع ردود           “ إسرائيل”نعم تقيم   : ويقول عوكل 
  .ة، ولكنها تستبعد أن تشن الدول العربية حروباً ضدهافعل قوية في حال شنت عدواناً على قطاع غز

كـي  “ إسرائيل“إن مرحلة القلق واالرتباك التي تسود الشارع واألنظمة العربية، هي الفرصة المناسبة ل            
  .تنفذ ما ترغب أو بحاجة لتنفيذها، فإنها تجد نفسها أمام ظروف أشد صعوبة

قف أمريكية تحميها من ردود الفعل المحتملة، ذلك أنهـا          غطاء وموا “ إسرائيل”تضمن  : خامساً وأخيراً * 
في عام االنتخابات الرئاسية، قادرة على ممارسة أبشع أنواع االبتزاز لإلدارة األمريكية وللمرشحين من              

  .كال الحزبين
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إن مثل هذه التوقعات ينبغي أال تدخل الضعف في نفوس السياسيين والمقاتلين والمـواطنين، بقـدر مـا                  
 التحصن بالوحدة الوطنية، وتحسين، بل تغيير، آليات وأشكال التعامل مع الجماهير التي تـشكل               تستدعي

الحصن األول، والدرع الحامي للحقوق الفلسطينية، يرافق ذلك حملة إعالمية مركزة تـستهدف فـضح               
  .المرتقب على الشعب الفلسطيني“ اإلسرائيلي”مبررات ودوافع العدوان 

الدكتور عدنان أبو عامر مع عوكل في نظرته التحليلية،         “ اإلسرائيلية” في الشؤون    ويتفق الكاتب والخبير  
الكامل “ إسرائيل”ويعتقد من جانبه أن التهديد الصهيوني المتواصل بشن حرب على قطاع غزة واستعداد              

بقـى  ، لكـن ي   “اإلسرائيلي”لها خرج من إطار الحرب النفسية وأصبح واقعاً ال بد منه لدى صانع القرار               
  متى ستكون الحرب وكيف؟: السؤال المطروح حالياً هو

تهدف من وراء شن حرب جديدة على قطاع غزة إلى          “ اإلسرائيلي”وبرأي أبو عامر فإن دولة االحتالل       
 وإنما للدول   -إيصال ثالث رسائل، أولها سياسية ليست لقطاع غزة رغم أن الحرب ستكون على أرضه               

ويستند أبو عامر في هذه النظرة التحليلية إلـى فقـدان   .  الثورات العربية    التي حدثت فيها تغيرات نتيجة    
الكيان الصهيوني حلفاء كثر بعد أن أطاحتهم الثورات الشعبية وأهمهم الرئيس المصري المخلوع حسني              
مبارك، وانكشاف الجبهة الجنوبية للكيان، معتقداً أن الكيان يرغب في استعادة بعض االتزان الذي فقـده                

أما الرسـالة الثانيـة     . الل األشهر الماضية ألنه أيقن أن دول الجوار تحولت إلى دول سوار تحيط به               خ
للحرب فهي رسالة أمنية استخبارية لكشف ما لدى فصائل المقاومة الفلسطينية من أسلحة جديدة، خاصة               

لنظامي، وال يرغب   في ظل تعاظم قوى المقاومة وتحولها من خاليا عسكرية وقوى إلى ما يشبه الجيش ا              
الكيان أيضاً بنقل أسلحة من قطاع غزة إلى الضفة الغربية، معتقداً أن فصائل المقاومـة مطالبـة بعـدم                   

  .لكشف ما لديها من أسلحة في وقت مبكر“ إسرائيل”المضي باستدراج 
ـ                 رض والرسالة الثالثة، بحسب أبو عامر، هي رسالة عسكرية يريد الكيان الصهيوني من خاللهـا أن يف

حالة من الهدوء لمستوطناته التي تحيط بقطاع غزة على غرار السنوات التي عاشتها بعد الحرب األخيرة                
على قطاع غزة، وارتكبت قوات االحتالل خاللها مجازر دموية ضد المدنيين، ألن حالة الهـدوء آخـذة                 

  .ار الحرببالتراجع وتتآكل معها حالة الردع، ما يعطي قادة االحتالل حافزاً لصناعة قر
 ورشة  ١٦ويشير أبو عامر إلى أن االحتالل الصهيوني وقبيل شنه الحرب األخيرة على قطاع غزة نظم                

عمل من أجل اختيار اسم مناسب للحرب، واآلن هو بصدد اختيار االسم األنسب للحرب الجديدة، حرصاً                
جمها كما يعتقد، فهو يريـد      منه على عدم اختيار اسم يعطي قطاع غزة والمقاومة الفلسطينية أكبر من ح            

اختيار اسم يحمل صفة أكبر من تصعيد عسكري على غزة، وأقل من حرب صهيونية كـالتي اختارهـا                  
  .وخاضها المرة الماضية

  ١٩/١/٢٠١٢، الخليج، الشارقة
  
   )١(بؤس حل الدولتين : مضطربمسيرة تاريخ  .٥٩

  ايالن بابه
اعتنقت هذا المشروع في بداية األمر مجموعة صغيرة        . إن لحل الدولة الواحدة تاريخاً يمتاز باالضطراب      

من الصهاينة المعتدلين، البعض منهم كان من أعيان المفكرين في مجتمعهم، الذين رأوا فيه رأباً للصدع                
لقد وجدوا في هذا الحل طريقاً يحـول دون رجـوعهم إلـى بلـدانهم               . بين االستعمار والتوجه اإلنساني   

كما دفعـتهم   . القديمة» الميعاد«عن فكرة إقامة حياة جديدة لليهود في أرض         األصلية أو يجعلهم يتخلون     
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إلى مثل هذا المشروع اعتبارات أخرى أكثر عملية، أال وهي حقيقة كون القاطنين اليهود يشكلون أقليـة                 
، فنادوا بثنائية قومية في إطار دولة حديثة واحـدة        . ضئيلة بالمقارنة مع غالبية مترسخة من الفلسطينيين      

ووجدوا لهم شركاء فلسطينيين في هذا الشأن حين ظهورهم في عشرينيات القـرن العـشرين، إال أنـه                  
سرعان ما استغلتهم القيادة الصهيونية لخدمة المصلحة االستراتيجية لتلك الحركة ليتالشوا بعد ذلك فـي               

 ـ منهم علـى سـبيل    أما في ثالثينيات القرن العشرين، فقد تم اختيار أعضاء بارزين. غياهب التاريخ
فـي  . المثال يهودا ماغنس ـ كمبعوثين من القيادة الصهيونية إلجراء محادثات مع اللجنة العربية العليـا  

ذلك الحين، آمن ماغنس وزمالؤه بصدق بأنهم رسل سالم، إال أنهم في الواقع كانوا يرسلون لسبر غور                 
  .بدوافع وتطلعات الطرف اآلخر ليتسنى دحره في الوقت المناس

وحتى انتهاء االنتداب، ظهر هؤالء بعدة صيغ وأشكال، وكان حليفهم المحتمل الوحيد هو حزب فلسطين               
الشيوعي، الذي اعتنق لبرهة فكرتهم المنادية بثنائية القومية، إال أنه في السنوات األخيرة الحاسـمة مـن          

ا التحول ـ باعتراف الجميـع ـ    حيث كان هذ(االنتداب تبنى المبدأ المنادي بالتقسيم، كحل أمثل للنزاع 
وبحلـول عـام    ). نتيجة لألوامر التي تلقاها الحزب من موسكو وليس نتيجة نضوج طبيعي إليديولوجيته           

، لم يكن هناك مؤيدون ذوو وزن لهذه الفكرة، ال على الجانب الـصهيوني، وال علـى الجانـب                   ١٩٤٧
نزاع من الجهات المحلية أو اإلقليميـة، وتُـرك         كما لم تلح في األفق أية بادرة حقيقية لحل ال         . الفلسطيني

  .الخيار أمام المجتمع الدولي للنظر في حل لهذه المعضلة
 يبقى فصالً من التاريخ ال يعلـم بوجـوده إال           ١٩٤٧إن بروز حل الدولة الواحدة كخيار دولي في عام          

دراسة في اإلسهاب في هذا     القليل، وال يهتم البعض اآلخر في الرجوع إليه أصالً، وال يسمح لي مسار ال             
إال أن من الجدير بالذكر أنه في نقطة ما من مسار المحادثات والتداوالت التـي               . الجانب أكثر من الالزم   

نوفمبر /فبراير وتشرين الثاني  /بين شباط ) (UNSCOP(دارت في لجنة األمم المتحدة الخاصة بفلسطين        
ألمم المتحدة، التي لم تقع تحت النفوذ األميركي أو         ، رأت بعض الدول األعضاء القليلة العدد في ا        )١٩٤٧

الروسي، أن فكرة إقامة دولة واحدة في فلسطين هي األنسب لحل النزاع، وحددت معالمها على أنها دولة                 
وقد تـم   . واحدة موحدة ديموقراطية يتساوى فيها المواطنون من دون تمييز على أساس عرقي أو قومي             

أنهم أولئك الذين كانوا يسكنون أرض فلسطين في ذلك الوقت، وكان يقـدر             تحديد السكان األصليين على     
فـي  » تقرير األقلية «وقد عبر عن هذه الفكرة      . عددهم بحوالى مليوني شخص، أغلبيتهم من الفلسطينيين      

حيث كان تقرير األغلبية ـ حينئذ ـ األساس لصدور القرار السيئ   (لجنة األمم المتحدة الخاصة بفلسطين 
، إذ ساندها نصف األعضاء في الجمعيـة        )١٩٤٧نوفمبر  /  تشرين الثاني  ٢٩ بتاريخ   ١٨١ الرقم   الصيت

العامة لألمم المتحدة قبل أن يخضعوا لضغوط من القوى العظمى، ويضطروا إلى التـصويت لمـصلحة                
فـسها  هذه الحقائق تشير بوضوح إلى أن غالبية سكان العالم ـ الذين ال يكنون المشاعر ن . قرار التقسيم

التي تكنها القوى الغربية التي تعتبر إنشاء وطن يهودي على حساب الفلسطينيين هـو أفـضل تعـويض      
فكما هـو معلـوم، تـشكل    . للشعب اليهودي على المحرقة التي ارتُكبت بحقهم ـ أيدوا قيام دولة موحدة 

لوا أكثر من ثلث العـدد      المجتمع اليهودي في فلسطين من القادمين الجدد واليهود األصليين، الذين لم يشك           
  .اإلجمالي للسكان هناك، إال أن األخالق والمنطق لم يكن لهما دور في الحالة الفلسطينية

وبذلك قُسمت فلسطين بين إسرائيل واألردن ومصر، إال أن بروز منظمة التحرير الفلسطينية إلى الوجود               
ولة الواحدة ذات طابع علماني وديمـوقراطي       أبقى فكرة الدولة الواحدة على قيد الحياة، فكانت رؤيتها للد         

، والقت قبوالً حتى في     )١٩٤٨بالرغم من أنها لم تكن متعاطفة تجاه اليهود الذين قدموا إلى فلسطين بعد              (
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ـ ) Matzpen(» متسبن«داخل إسرائيل، لتدفع بجماعة صغيرة معادية للصهيونية في إسرائيل ـ تدعى  
الم العربي، فقد عبر بصراحة، عن طريق جامعة الدول العربية بدعمـه            أما الع . إلى القبول بها لفترة ما    

كانت تلك هي رؤية منظمة التحرير حتى سبعينيات القرن الماضي، حينئذ دخلت عوامل، منهـا               . للفكرة
فشل المنظمة في تحقيق إنجازات ملموسة، وازدياد النظرة البراغماتية في صفوفها، وإدراكهـا المتزايـد    

إسرائيل بسبب الدعم غير المشروط من قبل الواليات المتحدة لها ـ الذي لم يـوازه الـدعم    بتعاظم قوة 
كل ذلك أدى إلى اعتناق أفكـار       . المحدود الذي كان يقدمه االتحاد السوفياتي السابق إلى منظمة التحرير         
 للنظر فـي    فظهرت رغبة جديدة  . جديدة للمستقبل، ومهد الطريق أمام بزوغ برنامج المراحل لحركة فتح         

في البداية، اعتبرت هذه الخطة بمثابة وسـيلة مؤقتـة لتحقيـق الـسالم              . إمكانية إنشاء دولتين مستقلتين   
  .والعدالة في فلسطين، إال أنه سرعان ما ُأعيد توصيفها على أنها استراتيجيا، أو حتى رؤية

لطالما كان الحل المفضل لدى     هذا الحل   . بالرغم من ذلك، لم يتبلور حل الدولتين على الجانب الفلسطيني         
الصهيونية البراغماتية التي تشكل التيار العام في الحركة الصهيونية، وتقود المجتمع اليهودي في فلسطين              

إن قـوة   . منذ القرن التاسع عشر، وال تزال أفكارها األساسية توجه النظام السياسي اإلسرائيلي إلى اليوم             
» الـصهاينة البراغمـاتيين   «وفي الواقع، إن توصيف     . البراغماتيةحل الدولتين تكمن في قوة الصهيونية       

وألنه يمكن هذا الدعم أن يكون مجرد دعم شـفهي غيـر            . يستخدم حالياً لهؤالء الداعمين لحل الدولتين     
ملزم، حتى لألحزاب اليمينية في إسرائيل ـ وبغض النظر عن إيديولوجيتها المعلنة والمنادية بقيام دولة  

ـ تعلـن   ) بواسطة حل الدولة الواحدة التي تكون يهودية حصراً في وجودها وحقوقها          (كبرى  إسرائيل ال 
وقد كان ذلك جلياً في تعهد بنيامين نتنياهو مؤخراً بالتزام هذا الحل في سـبيل               . تقبلها فكرة حل الدولتين   

 ـ ظاهرياً ـ وحكومة   فسح المجال أمام استمرارية التحالف االستراتيجي بين إدارة أميركية أكثر انتقاداً
  .إسرائيلية أكثر تشدداً

وبما أن حل الدولتين منوط إلى حد بعيد بحظوظ الصهيونية البراغماتية، فإنه من الـضروري تلخـيص                 
إن القيادات والتيارات التي تمثل الصهيونية البراغماتية       . السجل التاريخي لهذه الحركة الصهيونية السائدة     

، وعن الحكم العسكري الـذي      ١٩٤٨هير العرقي بحق الفلسطينيين في عام       هي المسؤولة عن أعمال التط    
فُرض على الفلسطينيين في داخل إسرائيل لمدة تزيد على عشرين سنة، وحركة االستيطان فـي الـضفة                 
الغربية خالل السنوات األربعين األخيرة، ومسلسل السياسات القمعية الوحشية التي ارتكبت بحق سـكان              

وقائمة االنتهاكات والتعسف تطول، وفصول أخرى تضاف يومـاً         .  الثماني المنصرمة  غزة في السنوات  
بالرغم من ذلك، فإن مماثلة الصهيونية البراغماتية بحل الدولتين، وقبل ذلك، بالتسوية اإلقليمية             . بعد يوم 

لقد كـان  . »المصالحة«و» السالم«جعلتها توازي ـ في نظر العالم ـ مبدأ   ) الخيار األردني(مع األردن 
جلياً في الفترة التي تلت اتفاقية أوسلو أن خطاب الدولتين والـسالم وفـر ذريعـة مكنـت الحكومـات                    
الصهيونية البراغماتية من التوسع بمشاريع االستيطان في الضفة الغربية، وتـصعيد وتيـرة الـسياسات               

  .القمعية ضد قطاع غزة
هيونية البراغماتية كانت الالعب الوحيـد فـي        وإذا أخذنا الموضوع من جانب آخر، فسوف نجد أن الص         

عملية إرساء مضامين فكرة حل الدولتين، في حين وجدت منظمة التحرير الفلسطينية نفسها ـ وإن تبنت  
لقد اتبعت جميع األطراف الدولية . هذا الحل ـ مضطرة إلى االنصياع للتأويل الصهيوني لهذا المشروع 

. حدة، هذا التأويل الصهيوني لحل الدولتين ـ وما زالت إلى اليـوم  ذات الصلة، وخصوصاً الواليات المت
فلسطين «ويستند التأويل الصهيوني الحالي في حل إقامة الدولتين إلى جعل جميع أراضي ما كان يسمى                
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خاضعة للنفوذ اإلسرائيلي الكامل، بما في ذلك المجال الجـوي والميـاه اإلقليميـة والحـدود                » االنتداب
ا أن هذا التأويل يشتمل على منح قدر ضئيل من السيادة الفلسطينية ضمن أجزاء من أرض                كم. الخارجية

). وهي قطاع غزة، وأقل من نصف الضفة الغربية       (فلسطين التي ال تقع ضمن مجال االهتمام اإلسرائيلي         
قـول  كما أن هذه السيادة محدودة جداً في مضمونها، وذلك على شاكلة حكومة منزوعة السالح ليس لها                 

  .فصل في قضايا الدفاع والسياسات الخارجية والمالية
تماماً ماذا يرمي إليه هذا التأويل المهيمن لحل الـدولتين فـي            ) في وقت ضعفه  (ولقد أيقن ياسر عرفات     

في . ٢٠٠٠في القاهرة، والثانية في قمة كامب ديفيد عام         ) ب(األولى قبل توقيعه اتفاقية أوسلو      : مناسبتين
، انكشفت الصورة الحقيقية لعرفات في الدقائق القليلة التي سبقت المراسيم، حيث كـان قـد                المرة األولى 

وفي المرة الثانية، كان لياسر عرفات الوقت الكافي للتفكير مليـاً           . فات األوان، ولم يكن هناك من مخرج      
. ايـة المطـاف  وبعمق في هذا الشأن، فرفض اإلمالءات اإلسرائيلية، وهذا ربما ما أودى بحياته فـي نه     

ويخطر على البال أن مصير هذا األخير كان ـ ربما ـ وراء قبول خلفه بهـذا المـشروع واختيـاره      
  .المضي قدماً في طريق التأويل الصهيوني البراغماتي قدر استطاعته

إال أن فعالية هذا التأويل الصهيوني لمشروع حل الدولتين، الذي ال يزال حتى هذه اللحظـة الـسيناريو                  
ولعل هذا هو السبب الرئيسي في ظهـور حـل الدولـة            . يد على الساحة، في طريقها إلى التالشي      الوح

لقد بقي هذا الحل حياً في بال كل من آمن به على أنه الحل األخالقي ـ وليس فقـط   . الواحدة من جديد
ـ   دها الـصراع  السياسي ـ الوحيد القادر على احتواء، أو حتى الرد على كل اإلشكاليات المعلقة التي ولّ

قضايا مثل حق الالجئين الفلسطينيين في العودة، والطابع االستعماري للصهيونية، والحاجة إلـى             : القائم
. استيعاب النسيج االجتماعي المتعدد الديانات والثقافات الذي ال يجد له محالً في مشروع حـل الـدولتين                

 مضض بعد أن فقد األمـل فـي تطبيـق           إضافة إلى هؤالء، تبنى البعض اآلخر حل الدولة الواحدة على         
مشروع حل الدولتين؛ فوجد هؤالء أن الوقائع الجغرافية ـ السياسية التي ولّدتها إسرائيل ال رجعة فيها،  
وأن الجانب اإلسرائيلي غير عازم على تقبل فكرة قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة جنباً إلى جنـب                  

  .مع إسرائيل
المضطرب لحل الدولة الواحدة، ما زال هذا الحل قائماً إلى اليوم، كما أنه ما برح               برغم كل هذا التاريخ     

يظهر جلياً من هذا التوصيف أن األنظار لن تتجه من جديد صوب            . مهمشاً ومنسوباً إلى الحالمين السذج    
نا أن فكرة  ومن الجدير بالذكر ه   . مفهوم الدولة الواحدة ما لم تتعرض مشروعية حل الدولتين للتآكل كثيرا          

الدولة الواحدة بقيت حية، ليس بسبب أولئك الذين يئسوا من فرص حل الدولتين، وإنما ظلت حية بـسبب                  
ولقد أصبح  . الذين لم يفقدوا األمل في اإلطار األخالقي لشرعية هذا المفهوم ونجاعته في اإلطار السياسي             

ـ   موقف هؤالء القلة أكثر صالبة في العقد األخير بعد أن بدأ ال            ، »مناصرين جدد «كثير باالنضمام إليهم ك
  .وأصبح واضحاً للعيان، يوماً بعد يوم، أن مشروع حل الدولتين في طريقه نحو الهاوية

منذ الحرب العالمية الثانية أصبحت طبيعة السياسة، خصوصاً في العالم الغربي، ذات طابع تطـوري، ال                
وما لم تقع كـوارث تثبـت       . األنظمة السياسية تلك  وبالتالي أصبح التمسك بصيغ ثابتة من طبيعة        . ثوري

فشل تلك الصيغ، فإن هذه النخب السياسية لن تتخلى عنها على األغلب، ناهيك بأنـه عنـدما ال تكـون                    
القضية في أولوية جدول أعمال تلك النخب، أو عندما ال تكون محط اهتمامها فعالً، يكون ذلـك لوقـت                   

رات تظهر فشل إمكانية تفعيل حل الدولتين بأية صيغة كانت، أو           لهذا، حتى وإن وجدت مؤش    . قصير جداً 
حتى بتلك الصيغة التي ال يمكن اعتمادها إال من جانب واحد فقط، وهو الجانب اإلسرائيلي، فإنها علـى                  
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هذا يعنـي أن الخيـار األول       . األغلب لن تتمكن من إحداث تغيير جذري للتوجه العام أو السياسة العامة           
ه، الذي يرمي إلى فرض تغيير في السياسة نحو حل الدولة الواحدة على النخب الـسياسية،                المذكور أعال 

هو خيار غير ناضج في هذه المرحلة، وبالتالي سوف يؤدي غالباً بحركة الدولة الواحدة إلى فشل ذريـع                  
  .وتحوالت خطيرة يمكن أن تسير بها في رحلة دونكيشوتية مندفعة نحو هاوية النسيان

خيار األكثر حيوية هو ذلك الذي ينأى بنفسه عن الدخول في لعبة النخب السياسية فـي الوقـت                  إذن، فال 
الحالي، والذي يكتفي بالتحضير ألساس صلب استعداداً للزلزال الحتمي الذي سوف يدفع بكل الـسياسيين        

  .والالعبين األساسيين إلى اتخاذ موقف مختلف تماماً
  ١٩/١/٢٠١٢، السفير، بيروت

  
  "المؤامرة" وتوطين "التوطين" مؤامرة .٦٠

  عريب الرنتاوي
ـ    أي مسؤول أمريكي ودولي، لكي نكتشف أن ثمة في إسرائيل بدايـةً، وفـي              “ نصيحة“لم نكن بحاجة ل

أوساط حماتها ورعاتها، من يريد أن يحل القضية الفلسطينية خارج فلسطين، وعلـى حـساب فلـسطين                 
ة فلسطينية مـستقلة، وانحـسار خيـار عـودة الالجئـين            ذلك أن انسداد فرص قيام دول     ...واألردن معاً 

الفلسطينيين إلى ديارهم التي شُردوا منها، يفتح الباب دائماً أمام حلول أخرى، لم تنفك إسرائيل، وبالذات                
تيارات اليمين الديني والقومي الصاعدة فيها، عن تطويرها وتكييفها مع مـستجدات الوضـع اإلقليمـي                

  .والدولي المتغير
، مـن حالـة     )ال نريد أن نختلـف هنـا      (نا نريد أن ننطلق في مواجهة هذا الخطر، الكامن أو الداهم            لكن

ال ريـب   (التشخيص المجرد، إلى وضعية المواجهة االستباقية، أو أقله االستعداد لهذه المواجهة، اآلتيـة              
ي على الشيء مقتـضاه،     ، فهل باإلمكان بناء أجندة وطنية أردنية موحدة، حول هذه النقطة، لكي نبن            )فيها

وننطلق في ترجمة خطة عملنا الوطنية التوافقية، إلحباط هذا المسعى، وقطع دابر المتآمرين، بأي لـسان           
  نطقوا؟

              وال أحسب أنني   ...في ظني أن الجواب الفوري باإليجاب عن هذا السؤال، هو أول ما يخطر بالبال ابتداء
ل، بل من رؤية واقعية لفرص بناء أجندة وطنية مشتركة،          أصدر فيما أذهب إليه، عن شعور ساذج بالتفاؤ       

  :تنهض على األسس التي سبق وأن ذكّرنا بها في غير مناسبة، ونختصرها اآلن على النحو التالي
، أمر هذه الهوية المفتوحة علـى       “الهوية الوطنية األردنية  ” ليس ثمة ما يدعو للقلق والخوف على         -أوالً

ية بها، أمر محسوم لدى مختلف المنابت واألصول والمكونات، طالما أنها هوية            مختلف مكوناتها، والمغتن  
ناهضة في مواجهة اآلخر، واآلخر هنا هو حصراً، العدو القومي لألردن وفلسطين معـاً، ومـن نافـل                  
القول، ان هوية تنشأ في هذا السياق والمعمان، هي هوية تقدمية وإنسانية، مؤتلفة مع الهويـة الوطنيـة                  

عب الفلسطيني، ومتحالفة معها في مواجهة التهديد المشترك ذاته، وهي بالقطع ليست هويـة موجهـة              للش
ضد الشريك في الوطن، كما يسعى البعض منّا لحرفها أو تـصوريها، فـي وصـفة للخـراب وعـدم                    

ـ             ....االستقرار ل أن  والهوية األردنية هنا، من باب تأكيد المؤكد، هي مصلحة وطنية عليا للفلسطينيين قب
  .تكون كذلك لألردنيين جميعاً

 إن اإلصالح السياسي والتحول الديمقراطي، بما هو مشروع حياة أو موت بالنسبة لألردن، كما هو                -ثانياً
الحال بالنسبة لمختلف الدول العربية، ال يتعارض أبداً مع مقتضيات التصدي للمشاريع المشبوهة، أياً كان               
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إنه مشروع المواطنة المتساوية، مصدر الحقوق والواجبات، الذي يحفـظ         ....االسم الذي تتستر من ورائه    
المكونة لها، هو نقيض اإلقصاء والتهميش، أياً كانت        “ الروافد”الهوية، ويكفل تجسيدها إلسهامات مختلف      

 اجتماعية، لذا الحذر الحذر من محاوالت تعطيل هـذا          –أشكاله وأداوته، سياسية أم حقوقية أم اقتصادية        
فاألردن القادر على إحباط هذه المؤامرات الكامنـة أو         ....“سد الذرائع “و“ درء المخاطر ”مشروع بحجة   ال

الماثلة، هو األردن الوطني الديمقراطي، الذي يتسع لجميع أبنائه من دون ضيم أو تمييز، وهـو األردن                 
سـالمية الفلـسطينية،    المتحالف مع الشعب الفلسطيني بمختلف قواه وشخصياته ومؤسساته الوطنية واإل         

  .المناضلة في سبيل العودة والحرية واالستقالل
، وإخراجـه   “حق العودة ” إن التصدي لهذه األطماع، الظاهرة والمخفية، ال يتأتى إال بإعالء صوت             -ثالثاً

من الصدور التي تحتبسه إلى فضاءات الحراك الشعبي المدعوم من مختلف مكونات الشعب والدولة في               
، كلما خمدت األصوات المشبوهة التي تبحث عن حلول لقـضية           “حق العودة ”كلما عال صوت    ف...األردن

الشتات واللجوء وتقرير المصير، من كيسنا جميعاً، نحن األردنيين والفلسطينيين على حد سواء، وأحسب              
 أن تقصيراً استراتيجياً قد وقع في هذه الخانة بالـذات، علـى أن أمـر تداركـه مـا زال فـي أيـدينا                       

وحق العودة كما نصت على ذلك فلسفة وحدة الضفتين ونـصوصها الـسياسية والحقوقيـة، ال     ....جميعاً
 ال يستلب   -وهذا مربط فرس آخر هنا    -يسقط بالتقادم، وهو مسؤولية الدولة حيال جزء من شعبها، وهو           

  .حقوق المواطنة أو أيا منها
ة التي يجب العمل عليها وتكريـسها مـن دون           األردن أردن، وفلسطين فلسطين، هذه هي المعادل       -رابعاً

خلط، وهذا يعني أن فك ارتباط الضفتين ال يعني بحال فك ارتباط الدولة بمواطنيها، أو من ظلـوا مـن                    
مواطنيها بعد فك االرتباط وقيام السلطة، وهنا ال أحسب أن فلسطينيين كثرا، ينوون كسر هذه المعادلة أو                 

فإنما يفعلونه تحت ضـغوط احتياجـات الحيـاة         ) وهم أقلية (جنح لذلك   الخروج، وإن كان من بينهم من ي      
  .من أي نوع“ مؤامراتي”اليومية وضروراتها الضاغطة، وليس من ضمن تفكير 

 إن التصدي لما هو ظاهر وخبيء من مشاريع ومؤامرات، تملي على الدولـة والمجتمـع فـي                  -خامساً
التـي  “ الخطـة ب “اريخي واالستراتيجي، التفكير بـاألردن، وبالذات مؤسسات صنع القرار السياسي الت     

والمتمثلة في الخيار التفاوضي والرهـان علـى        “ الخطة أ ”يجب الذهاب إليها من دون إبطاء، بعد فشل         
مع دولة اليمين واليمين المتطرف في إسرائيل، وأرى أنـه يتعـين علينـا فـي             “ أوهام السالم والحلول  ”

المحتدم حول استراتيجية المرحلة المقبلة، مرحلة ما بعد سقوط خيـار           األردن، مواكبة الجدل الفلسطيني     
المفاوضات الذي يدخل عقده الثالث من دون جدوى أو نتيجة، وأن ندفع باتجـاه اسـتراتيجية مـشتركة                  
جديدة، تقوم على تجديد الحركة الوطنية الفلسطينية وإطالق المقاومة الشعبية والبناء على نتائج ومعطيات              

ومده بنسغ الحيـاة    “ خيار المفاوضات ”إن التصدي لهذه المشاريع، ال يكون بإطالة أمد         ....“لعربربيع ا ”
وإن لم ننجح في اعتماد استراتيجية بديلة إلسـقاط مـؤامرة           ...التي يحتاجها وهو يلفظ أنفاسه األخيرة،       

 عـن شـكلها     بـصرف النظـر   “ المؤامرة”فإننا بال ريب، سنكون قد مهدنا الطريق لتوطين         “ التوطين”
  .ومسمياتها

ثمة العديد مما يمكن أن يقال في هذا الصدد، وفي ظني أنه باإلجمال، يمكن أن يشكل قاسـماً مـشتركاً                    
من “ الحسابات الصغيرة ”أعظماً بين مختلف المكونات والمشارب والمنابت األردنية، شريطة الترفع عن           

موحدة، بعزم وثبات وطول نفس، فال يعيـدنا        جهوية وفئوية وحزبية، وأن نتجه صوب بناء أجندة وطنية          
، التي سرعان ما تنتشر أصداؤها في اآلفـاق، وبـذات           “الفزعة”تصريح هنا أو مقالة هناك، إلى أسلوب        
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السرعة التي تعود فيها لالنطفاء، عندما نعود لمباشرة يومياتنا وحساباتنا المعتادة، فهل نجرؤ على سـبر                
فـي ممارسـة    “ اسلوب المياومة ” بعيداً عن   “ التفكير بعيد المدى  ”ة  هذه األغوار، هل نجرؤ على مجازف     

  ؟“خارج الكتب المقررة سلفاً”، هل نجرؤ على القراءة من “العمل السياسي
  ١٩/١/٢٠١٢، الدستور، عّمان

  
  ، والحاجة لبدايات سليمةوالجهادتوّحد حماس  .٦١

  لمى خاطر
ل هنية إلى اندماج كامل بين حركتي حماس والجهاد         حتى لو لم تفضِ المبادرة التي قدمها األستاذ إسماعي        

اإلسالمي في فلسطين، وحتى لو مر بعض الوقت قبل أن تتجلى بعض إفرازاتها عملياً على األرض، فإن                
مبادرة حماس لطرح الفكرة وتعاطي الجهاد اإلسالمي إيجابياً معها يدّل على تقدم فكري لكال الحـركتين                

  .بلة في فلسطينووعي بضرورات المرحلة المق
ولعلّها المرة األولى التي يجري فيها الحديث بجدية عن ضرورات االندماج أو التوحد من قبل مستويات                
قيادية متقدمة في الحركتين، فيما كان األمر سابقاً يدور في غالبه ضمن حوارات سياسـية للكـوادر أو                  

  .حركة اإلسالمية في فلسطيناألنصار، ولم يكن هناك شبه إجماع قيادي على فكرة توحيد ال
في بدايات العمل الوطني ضمن مشروع تحرير أية أرض مغتصبة من الطبيعي أن تنشأ تباينات فكريـة                 
ومنهجية تفضي إلى نشوء قوى كثيرة، غير أن قطع أشواط مهمة في تلك المسيرة واالقتراب من نهايـة                  

وف وتجميع شتات الجهود ضمن إطار فيه من        البدايات أو بداية النهايات ال يجدي معه سوى التئام الصف         
المرونة ما يستوعب كل القوى ذات الرسالة الجدية في مشروع التحرير، وفيه من الثبات ما يحول دون                 

  !.التسيب واالختالالت الفكرية العميقة أو اإلفضاء إلى التنازع
لسياسي والمقاوم ال يحمـل     وفي حالة حماس والجهاد، ورغم أن خلفية الحركتين إسالمية، ومشروعهما ا          

تبايناً عميقاً في جوهره، إال أن نجاح فكرة االندماج، أو التوحد ضمن أية رؤية أو صيغة لن يتم بكبـسة                    
زر أو بين عشية وضحاها، لكنه مرهون أوالً باقتناع قيادة وأفراد الحركتين بجدوى الفكرة وضرورتها،               

تنطلق من أثرها على مشروع المقاومة والتحرير بشكل عـام          مع اإليمان بأن دراسة إيجابياتها ينبغي أن        
وليس على كل من الفصيلين، وهنا ينبغي أال تكون الكلمة الفصل أو األشد تأثيراً على مجريـات تنفيـذ                   
الفكرة لمن ينطلقون من مصلحة الفصيل، أو لمن يرون أن الحقيقة حكر عليهم، أو لمـن يطغـى علـى                    

  .خر بالنظر إلى سلوك بعض الكوادر التوتيرية هنا أو هناكنظرتهم استحضار سلبيات اآل
وحين تتوفر النية الصادقة والوعي بضرورة التوحد والعمل المشترك وتنسيق المواقف وإدارة المقاومـة              
فسيسهل حّل جميع اإلشكاالت التي تعطّل التقارب، حتى وإن كانت في فترة ما غير قابلـة للتجـاوز، أو         

ضمن مستويات ال تحتمل ذلك مثل اندماج األطر الطالبية للحـركتين فـي قائمـة               تملك فرض االفتراق    
خصوصاً وأن التنازل في األمور     . واحدة في انتخابات مجالس الطلبة أو النقابات أو حتى المجالس البلدية          

  .محّل الخالف كان وسيظّل أهون من التعنت المرتبط باالفتراق وما يرتبط به ويترتب عليه
الت كثيرة يمكن استحضارها وبحثها بين يدي هذه الفكرة التي نراها رائدة وتستحق االهتمـام،               ثمة تفصي 

وال شك أنه سيكتب الكثير حولها الحقاً وحين تلوح بوادر بدء العمل عليها، غير أن ما يهـم اآلن هـو                     
 أن يتعـاطوا مـع      سالمة النوايا، ووضع األقدام على بدايات صحيحة، وال بد لألفراد من كال الحركتين            

                 الفكرة بعقل وقلب مفتوحين بعيداً عن التشنجات، ألن جمهور الحركتين هو مفتاح نجاح الفكـرة األهـم
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وهو ما يفرض على المستويات اإلعالمية والدعوية       . وعنوان تقدمها بعد انطالقها، وإدامتها بعد إقرارها      
إيجابيات التئام الصفوف، مع توعية بخصوصيات      لدى الحركتين أن تشيعا ثقافة التوحد والتقارب وتبشّر ب        

المرحلة الحالية وما تفرضه من تجديد يواكب خطوات األمة التي باتت متسارعة نحو أهـدافها، والتـي                 
يصعب إدراكها في ظّل تبعثر الصفوف وتشتت القوى، خصوصاً لمن تجمعهم خلفية فكريـة متقاربـة،                

  .ويعبرون المسلك ذاته نحو هدفهم الكبير
  ١٨/١/٢٠١٢، وقع فلسطين أون الينم

  
  :كاريكاتير .٦٢

  
  ١٨/١/٢٠١٢فلسطين اون الين، 


