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  االحتالل يعتقل رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني عزيز دويك .1

  قوات الجـيش اإلسـرائيلي،     ، أن يو بي اي  -رام اهللا   من  ،  20/1/2012 القدس العربي، لندن،     ذكرت
لفلسطيني عزيز دويك، على حاجز عسكري فـي         الخميس، رئيس المجلس التشريعي ا     أمس مساء   اعتقلت

 دويك على حاجز جبـع      اعتقلتوقال مكتب نواب حماس في الضفة إن قوات إسرائيلية           .الضفة الغربية 
  .قرب رام اهللا في الضفة الغربية

، بعد اعتقال دام أكثر من 2009يونيو  / حزيران23وكانت القوات اإلسرائيلية أفرجت عن دويك في 
 واسعة طالت نواب حماس في الضفة بعد اختطاف اعتقاالتث جرى اعتقاله ضمن حملة  شهراً، حي36

  .2006الجندي اإلسرائيلي جلعاد شاليط عام 
 في محافظة الخليل عن حركة 2006 التشريعية الفلسطينية عام االنتخاباتيذكر أن دويك فاز في 

  . للمجلس منذ تأسيسهحماس، وانتُخب رئيساً للمجلس التشريعي الفلسطيني كرابع رئيس
الحكومة برئاسة إسماعيل هنية، أدانت ، أن غزة من 19/1/2012المركز الفلسطيني لإلعالم،  ونشر

وقال المتحدث باسم الحكومة، طاهر النونو، . عزيز دويكاختطاف االحتالل لرئيس المجلس التشريعي 
ومة تدين اختطاف رئيس المجلس نسخةً منه، إن الحك" المركز الفلسطيني لإلعالم"في تصريحٍ تلقى 

  .التشريعي، وتحذر من مغبة المساس به، داعياً إلطالق سراحه فورا
محاولة من االحتالل لتعطيل الحياة البرلمانية، ومحاولة أيضا لضرب "واعتبر مكتب دويك االختطاف 

ي الذي يمارسه كل جهد لتحقيق المصالحة الداخلية وتحقيق الوحدة الوطنية، واستمرار للنهج العدوان
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وطالب المكتب المؤسسات الدولية بالضغط على االحتالل لوقف ممارساته  ".االحتالل بحق شعبنا وممثليه
 الدويك خاصة وأنه .دبحق رئيس المجلس والنواب، وبحق أبناء شعبنا، والضغط لإلفراج الفوري عن 

  .مجلس التشريعييعاني من عدة مشاكل صحية، نتجت عن اختطافه بعد انتخابه رئيسا لل
 أحمد بحر، النائب األول لرئيس المجلس التشريعي، اختطاف قوات االحتالل لرئيس .دأدان : غزةومن 

ووصف بحر، في بيان  . عزيز دويك محمال حكومة االحتالل المسؤولية الكاملة عن حياته.دالمجلس 
شعبنا الفلسطيني ومجلسه ، اختطاف دويك بالجريمة االحتاللية الجديدة ضد )1-19(صحفي الخميس 

التشريعي المنتخب، داعيا مصر والجامعة العربية ومنظمة المؤتمر اإلسالمي للتدخل الفوري لضمان 
 فظا لكافة القوانين يشكل انتهاكًا بشعا وتجاوزاً"اإلفراج عن دويك، مؤكدا في الوقت ذاته أن اختطافه 

  ".ثلي الشعوب المنتخبين ديمقراطياوالمواثيق الدولية التي تجرم المساس بقادة ومم
يستهدف تعطيل وضرب المصالحة الوطنية والحيلولة دون إحياء وتفعيل "وشدد على أن اختطاف دويك 

، داعيا الكتل والقوائم البرلمانية إلى إحباط مخطط االحتالل ضد "المجلس التشريعي في الضفة الغربية
 .عي في صدارة األولويات الوطنية خالل المرحلة المقبلةالمجلس التشريعي ووضع تفعيل المجلس التشري

وأكد بحر أن المنظمات الدولية وعلى رأسها األمم المتحدة باتت اآلن على محك االختبار العملي أمام 
  .جريمة االحتالل باختطاف دويك

 كتلة  فيإننا" والتغيير البرلمانية، قالت اإلصالحكتلة  أن 20/1/2012القدس، القدس، وجاء في 
التغيير واإلصالح في المجلس التشريعي إذ ندين هذه الجريمة بشدة ونحمل االحتالل المسؤولية الكاملة 
عن حياته وندعو لإلفراج الفوري عنه، كما أنه استهداف واضح للمصالحة وإرهاب دولة منظم وجريمة 

   ".ى ذلكصهيونية مركبة يتحمل االحتالل وحده مسؤوليتها وكل النتائج المترتبة عل
  

   القضية الفلسطينية في ضوء الثورات والتغيرات في العالم العربيحول الزيتونةمركز لحلقة نقاش  .2
عقد مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات في بيروت امس حلقة نقاش علمية تحت عنوان : بيروت

اركة نخبة من الباحثين ، بمش” في ضوء الثورات والتغيراته في العالم العربي2012القضية الفلسطينية “
 اإلسرائيلي والقضية الفلسطينية، إلى جانب ممثلين عن -والخبراء والمتخصصين في الصراع العربي

  .أبرز القوى السياسية الفلسطينية، وممثل عن حركة اإلخوان المسلمين في مصر
للثورات والتغيرات وسعت الحلقة، التي توزعت أعمالها على ثالث جلسات،إلى استشراف التأثير المتوقع 

، إلى ان جانب تقييم تأثيراتها خالل 2012التي يشهدها العالم العربي على القضية الفلسطينية خالل سنة 
  .2011سنة 

محسن صالح مدير عام مركز الزيتونة إلى المنظمين حرصوا على أن تكون هذه الحلقة ساحة . وأشار د
ر المتعلق بالقضية الفلسطينية، ومن خالل اختيار موضوع للنقاش العلمي البناء والمؤثر في صناعة القرا

الحلقة ومحاورها، وانتقاء أسماء المشاركين فيها؛ حيث تمت دعوة نخبة من األكاديميين والباحثين 
والمتخصصين في القضية الفلسطينية من مختلف االتجاهات، إلى جانب شخصيات مؤثرة في صناعة 

أطياف الساحة الفلسطينية، إضافة إلى ممثل عن التيار السياسي الفائز القرار الفلسطيني وممثلة لمختلف 
باالنتخابات التي جرت في مصر؛ لما لها من ثقل وتأثير في مسار القضية الفلسطينية ومسار الصراع 

  .الصهيوني ككل-العربي
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 2011ن سنة واستعرض الدكتور محسن صالح أبرز النقاط التي سيتناولها برنامج الحلقة، مشيراً إلى أ
كانت سنة التغييرات والثورات العربية، كانت سنة تاريخية انتفض فيه اإلنسان العربي ليفرض إرادته، 

، والنظام )الفضاء االستراتيجي(اإلنسان، واألرض : وذكر أن الثورات كانت على ثالثة مستويات
السيناريوهات المحتملة وأكد صالح أن الطريق ليست مفروشة بالسجاد األحمر، وتحدث عن . السياسي

  وذكر أن مركز الزيتونة. التي يحملها الربيع العربي
 -  وأنهى عامه السابع، وأصبح ذا مكانة متقدمة ورئيسية في الدراسات المتعلقة في الشأن الفلسطيني-

يعد نفسه مظلة للجميع، بتنوع آرائهم واختالفها، ومكاناً يجتمع فيه كل ما يمكن أن يدفع القضية 
  .فلسطينية إلى األمامال

حسين أبو النمل، انعكاس التغيرات في العالم العربي على الوضع . وناقشت الجلسة األولى، التي أدارها د
موسى أبو .  عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، ود-محمد اشتية . الداخلي الفلسطيني، تحدث خاللها د

 عضو المكتب السياسي -ماهر الطاهر .  نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، ود-مرزوق 
  .للجبهة الشعبية ومسؤول قيادتها في الخارج

وبدأ اشتية الجلسة باإلشارة إلى أن تأثيرات ما حدث في المنطقة العربية ستمتد لسنوات، مشيراً إلى أن 
إيران، وتركيا و” إسرائيل“هناك ثالث قوى واستراتيجيات تتصارع للسيطرة على المنطقة العربية، هي 

وذكر . وأضاف أن العالم العربي تحول من مرحلة التلقي إلى مرحلة النهوض، في ظل أزمة دولية كبيرة
اشتية أن السلطة الفلسطينية حاولت أن ترسم استراتيجية جديدة، تهدف إلى كسر سياسة األمر الواقع التي 

دة ومؤسساتها، والتي عدها مغادرة ، عبر انضمام الدولة الفلسطينية إلى األمم المتح”إسرائيل“فرضتها 
لطاولة المفاوضات، كما استبعد اشتية إمكانية حل السلطة الوطنية، مؤكداً أن حل الدولتين هو الحل 

وفيما يتعلق بتأثير الثورات على القضية الفلسطينية، شدد اشتية على أنها . األنسب لطرفي الصراع
مصالحة الفلسطينية نحو توحيد المؤسسات الفلسطينية في ستكون سنداً لها، وأشار إلى انطالق قطار ال

منظمة التحرير، مع وجود بعض العقبات، وأكد أن االستراتيجية الفلسطينية يجب أن تحول االحتالل من 
احتالل رابح إلى احتالل مكلف، كما توقع انحسار الدور األميركي، وتمنى أن ال يتم ترويض الربيع 

  .داعمة للقضية الفلسطينية، ال أداة ضغطالعربي، بحيث يصبح أداة 
 له تأثير استراتيجيّ على المستوى 2011موسى أبو مرزوق في ورقته إلى أن ما حدث سنة . وأشار د

اإلقليمي والدولي من حيث التغيرات في المنطقة، وإعادة تشكيل القوى السياسية الفاعلة، وانعكاس ذلك 
اتها، مشدداً على أن صعود التيار اإلسالمي لم يكن صدفة عابرة كله على القضية الفلسطينية بكل مكون

لثورات شعبية كبيرة بال قيادات، حيث كان التيار اإلسالمي في كل مواقع القوة السياسية األهم، وكان 
وفيما يتعلق بتأثير الثورات على القضية الفلسطينية رأى أبو . المعارضة األساسية األبرز في كل األقطار

أنها حركت ملفي المصالحة الفلسطينية، وصفقة تبادل األسرى، كما أنها كانت البداية في التوجه مرزوق 
نحو مرجعية شاملة للمسيرة السياسية الفلسطينية لصالح برنامج وطني، الفتاً النظر إلى أن التيار 

ماس فضاء اإلسالمي في فلسطين بدأ يشعر بأن عمقاً إضافياً في رصيده بدأ يتشكل، مما يعطي ح
وشدد أبو مرزوق على أن الثورات إنما هي بداية تشكل محور جديد غير . استراتيجياً إضافياً في المنطقة

األمني أصبح قلقاً والمستقبُل موضع تساؤل، وشرعيتُها في ” إسرائيل“محدد المعالم، مشيراً إلى أن وضع 
  .خطر
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ديد من التحوالت والمتغيرات العميقة على الصعد ماهر الطاهر فقد شدد على أن العالم يشهد الع. أما د
السياسية واالقتصادية والثقافية والتكنولوجية، مشيراً إلى أن الحراك الشعبي العربي يحتل موقعاً مهماً في 
جوانب استراتيجية تؤثر على المشهد الفلسطيني في المرحلة الراهنة والمستقبلية، غير أنه رأى أن 

ولفت إلى أن ما . لدولية على القضية الفلسطينية تخضع لمحددات الموقف األميركيانعكاسات المتغيرات ا
يحصل من تغييرات بنيوية واسعة وعميقة في الكيان الصهيوني سيكون لها انعكاسات مباشرة على 

 2012وفيما يتعلق بملف المصالحة توقع الطاهر أن تشهد سنة . المشهد الفلسطيني من جوانب عديدة
وجزر، حيث أشار إلى وجود العديد من العقبات الداخلية والخارجية التي تمنع إنهاء االنقسام حاالت مد 

وفي موضوع التسوية . بشكل كامل، كما استبعد إجراء انتخابات للمجلس الوطني والتشريعي والرئاسة
لية، وتوقع  اإلسرائي–السلمية للقضية الفلسطينية فقد رجح الطاهر عدم عودة المفاوضات الفلسطينية 

  .المزيد من انسداد أفق الحل السياسي للقضية الفلسطينية وتأكيد فشل ما يسمى بعملية السالم
  الجلسة الثانية

عماد الحوت، مواقف العالمين العربي واإلسالمي من . وتناولت الجلسة الثانية، التي أدارها النائب د
 القيادي في حركة -يحيى أحمد حسين . دقضية فلسطين في ضوء التغيرات العربية، وتحدث خاللها 

. د. نائب رئيس تحرير مجلة المجتمع الكويتية، وأ-محمد الراشد . اإلخوان المسلمين في مصر، وأ
  . أستاذ علم االجتماع في الجامعة اللبنانية والخبير في شؤون العالم اإلسالمي-طالل عتريسي 

عب المصري ثار بعد أن يئس أبناؤه من يقظته، وجاء يحيى أحمد حسين أن الش. في بداية الجلسة، ذكر د
” القائمين على خدمة الشعب“ يناير حملت 25نصره فجأة وعلى غير توقع، وشدد على أن نتائج ثورة 

عبئاً يستلزم تسخير كل القوى، وبذل الجهود لعالج األولويات، وإزالة اآلثار التي ترتبت عن سياسة 
ورقته عن إيجابيات الثورة على الشعب المصري وسلبياتها، وعن آفاق وتحدث حسين في . العهد السابق

وفيما يتعلق بتأثيرات الثورة على القضية الفلسطينية شدد حسين على أن . التغيير المنشود في مصر
الشعب المصري بجناحيه المسلم والمسيحي يشرف بوقوفه خلف الشعب الفلسطيني، الفتاً النظر إلى أن 

المسلمين تتناول قضية فلسطين باعتبارها قضية شعب عربي مسلم حر طُرد من أرضه جماعة اإلخوان 
وعن موقف الجماعة وحزب الحرية والعدالة من قضية المعاهدات . وحوصر في وطنه من أعدائه

والعالقة مع الصهاينة، أشار حسين إلى أن الحكمة تقتضي مراعاة الظروف العامة باحترامها في الوقت 
ونتيجة للثورة المصرية توقع حسين . تى تسمح الفرصة بإعادة النظر فيها، وتعديل بنودهاالراهن، ح

  .زيادة الشعب المصري لمساهمته في دعم الشعب الفلسطيني حتى زوال االحتالل لفلسطين
محمد الراشد أن آمال الشعوب العربيةتتعلق في مسار ثوراتها الجديدة نحو تغيير جذري . بدوره رأى أ

ة النظام العربي السياسي، ولصياغة عقد اجتماعي جديد يبشر بالعدالة والمساواة والحريات لطبيع
والديمقراطية والسالم االجتماعي، ومن جانب آخر فإن اآلمال معلقة بأن تصنع الثورات العربية إضافة 

. حقوق الفلسطينيةقوية لصالح القضية الفلسطينية ولتغيير ميزان القوى في هذه المنطقة لصالح استعادة ال
، كما سيتكون محور ”قوى الشرق األوسط الجديد”وأشار الراشد إلى أن الثورات أسقطت ما يسمى بـ

جديد في المنطقة العربية ينحاز للحق العربي في فلسطين، ويؤيد المقاومة، ويضعف التحالف 
ربية من جهة أخرى، الفتاً من جهة، وبعض األنظمة الع” إسرائيل”اإلستراتيجي بين الواليات المتحدة و

النظر إلى أن النظام العربي الجديد سيكون منافساً للمشروع اإليراني، وينحاز لفكرة التوجه إلى تشكيل 
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محور إسالمي عربي تنموي إستراتيجي، يرتكز فيه على حالة التقارب والتعاون مع تركيا وماليزيا 
  .وإندونيسيا

، 2011قضية الفلسطينية لم تحظ باالهتمام الذي تستحق في سنة طالل عتريسي إن ال. ومن جانبه وقال د
الثورات وإسقاط الرؤساء، فتوقفت : حيث كانت أولويات العالم وشعوب المنطقة تتطلع إلى قضية واحدة

مفاوضات التسوية السلمية، وتعطل ملف المصالحة الفلسطينية، ملف صفقة األسرى، لكن األشهر 
وفيما يتعلق بدور إيران من الصراع مع .  عودة االهتمام الدولي بفلسطين شهدت2011األخيرة من سنة 

” إسرائيل“فقد أشار إلى أنها ربطت بين ما يجري في المنطقة العربية وبين الصراع مع ” إسرائيل“
والمواجهة مع الواليات المتحدة، واعتبرت ما يحصل صحوة إسالمية، وأن الثورات ستؤدي إلى انهيار 

  .”إسرائيل“
أما فيما يتصل بالموقف التركي، فقد أشار عتريسي إلى أن تركيا تعاملت مع الثورات من موقع تأييد 

، فتركيا ”إسرائيل“الديمقراطية، ولم تربط بين هذه الثورات وبين تأثيراتها المحتملة على الصراع مع 
أن من نتائج الثورات وشدد عتريسي على . تريد من حماس ومن اإلسالميين عموماً االلتحاق بتجربتها

ستبقى غير مقبولة ككيان، وأن المقاومة الفلسطينية ستتمتع تدريجاً بحرية أكبر في ساحات ” إسرائيل“أن 
عربية عدة، وأن موقع فلسطين وسياسات الدول اإلسالمية، وخصوصاً تركيا وإيران، من فلسطين لن 

ة التفاوض والسالم، وتأييد إيراني للمقاومة تتغير كثيراً في العام المقبل؛ أي تأييد تركي الستراتيج
  .”إسرائيل“وللمواجهة مع 
  الجلسة الثالثة

أما الجلسة الثالثة واألخيرة من الحلقة، والتي أدارها الوزير بشارة مرهج، فقد ناقشت المشهد اإلسرائيلي 
ماجد . ث خاللها أوالمواقف الدولية من القضية الفلسطينية في ضوء التغيرات في العالم العربي، تحد

محسن .  مدير مركز شرق المتوسط للدراسات واإلعالم والخبير في الشؤون اإلسرائيلي، ود-عزام 
  . رئيس الجامعة اللبنانية الدولية والخبير في الشؤون الدولية-مجدي حماد . د.صالح، وأ

 حيث أشار إلى أن ماجد عزام عن المواقف اإلسرائيلية من الثورات العربية،. في البداية تحدث أ
تعاطت مع الربيع العربي وتداعياته بمزيج من الغطرسة، والتخبط والتناقض، والواقعية في ” إسرائيل“

فالثورة التونسية لم تحظ باهتمام . بعض الحاالت، ولكن دون أن تصل إلى حد استخالص عبر جذرية
اإلعالمي بالثورة المصرية كان مكثفاً ، ولكن االهتمام اإلسرائيلي السياسي و”إسرائيل“ونقاش كبير في 

ومركزاً، وفي مراحلها األولى دافعت عن حسني مبارك شخصاً ونظاماً، وكانت خسارة مبارك تعني 
خسارة الحارس الشخصي لملفات أساسية ومركزية ثالثة؛ هي الصراع في فلسطين، والمشهد السياسي 

وذكر . لمصرية، وأخيراً ملف الالجئين األفارقةالعام في المنطقة والتخلي عن الدور وحتى المصالح ا
مع قراءات عامة تضعها في سياق الثورات ” إسرائيل“عزام أن الثورة الليبية لم تؤد إلى نقاش مكثف في 

طوال الثالثة شهور األولى من الثورة السورية على صمتها، ومنذ الصيف ” إسرائيل“العربية، وحافظت 
وفي ختام حديثه . أن النظام السوري سيسقط خالل عام إلى عام ونصفبدأت التقديرات التي تجزم ب

توقع عزام أن يبقى التعاطي الرسمي من قبل نتنياهو وحكومته مع الثورات وتأثيراتها على القضية 
  .الفلسطينية منحصراً في الجانب التكتيكي

 في بدايات الثورات محسن صالح ذكر أن الواليات المتحدة شعرت. وفي ورقة العمل التي قدمها د
العربية وانتفاضات التغيير بالكثير من القلق واالرتباك، في ضوء احتمال خسارتها لحلفائها التقليديين، 
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والحتمال تغيّر خريطة المنطقة بما يتعارض مع استراتيجياتها ومصالحها، غير أنها سعت بسرعة 
 مسارات تخدم مصالحها، أو على األقل للتكيف مع حالة التغيير وحاولت ركوب الموجة وتوجيهها في

ورأى أنه إذا لم يكن لحركات التغيير مصلحة في استعجال . تخفف من األضرار المحتملة قدر اإلمكان
المواجهة مع أميركا، فإنه ليس ألميركا أيضاً مصلحة آنية في استعداء حركات التغيير، وتوجيه طاقاتها 

  .ضدها
اطر التبني اإلسرائيلي األميركي لمشاريع تفتيت المنطقة على أسس ولكن صالح حذر في المقابل من مخ

طائفية أو عرقية، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن أميركا عانت في السنوات األخيرة من مجموعة من 
المشاكل والمصاعب التي تُضعف قدرتها على التأثير في مسار السياسة الدولية، وقال إنه ربما ال تظهر 

  .ت بشكل قريب ومباشر، لكنها ربما كان لها انعكاسات مهمة في المدى المتوسطهذه التأثيرا
، وتراخي ”إسرائيل” عكست استمرار السياسة األميركية الداعمة لـ2011كما ذكر صالح أن سنة 

الضغط باتجاه مسار التسوية، حيث ما تزال مؤسسات صناعة القرار األميركي تتحدث عن عالقة 
، مضيفاً أن اإلدارة األميركية حاولت الفصل ما بين التغيرات في العالم ”إسرائيل“ع استراتيجة راسخة م

العربي وبين انعكاساتها اإليجابية المحتملة على الوضع الفلسطيني؛ وأكد أن الواليات المتحدة ستستمر في 
ا تصعيد ، حيث ستحاول منع األنظمة من القيام بأية إجراءات من شأنه2012هذه المحاولة في سنة 

، كما توقع أن تضعف أو تتعطل مسار المبادرات السياسية األميركية المتعلقة ”إسرائيل“العداء مع 
  .بفلسطين، بسبب االنتخابات الرئاسية األميركية

 شهدت بروز مجموعة من أهم التطورات، على نحو 2011مجدي حماد أن سنة . د.ومن جانبه ذكر أ
 المركزي في توجيه األحداث والتغييرات في المنطقة العربية، وقال مفاجئ، يفترض أن يكون لها دورها

قد بدأ، ضمن إشارات ومعطيات ال ” خريف إسرائيل“بدأ، أسوة بالربيع العربي، وإن ” ربيع فلسطين“إن 
قبل االنتفاضات ” إسرائيل“مجال للتقليل من أهميتها، وأضاف أنه مع الثورات واالنتفاضات فإن مسألة 

تُواجه ” إسرائيل“وأشار إلى أن فلسطين هي بوابة النفوذ اإلقليمي، وأن . العربية غيرها بعدهاوالثورات 
تحوالً تاريخياً في موازين القوى اإلقليمية، بسبب صعود قوى إقليمية، بخاصة إيران وتركيا، ولفت حماد 

دامها في ممارسة الضغط تهدف إلى استخ” الناتو“لحلف ” إسرائيل“النظر إلى أن الخطط األميركية لضم 
على الدول العربية، وفي المقابل ذكر حماد أن القيادة الفلسطينية وضعت االتحاد األوروبي في وضع 
صعب حين قررت طلب عضوية كاملة لفلسطين في األمم المتحدة، كما أشار حماد إلى أن دور روسيا 

ه، وأن فهم وتحليل مواقف الصين تجاه الثورة السورية يوضح حدود ذلك الدور وقدراته وإمكانيات
ومع إيران، وأشار إلى أنه ” إسرائيل“وتوجهاتها يكمن في حقيقة أنها تقيم عالقات متميزة في آن معاً مع 

ينبغي النظر إلى تطورات القضية الفلسطينية من منظور الوضع الدولي، في ضوء هذه التوجهات 
وقع تراجع القوة األميركية، وانتقال مركز األزمات إلى االستراتيجية العالمية، ومراعاة احتماالتها، وت

  .منطقة الخليج العربي
محسن صالح الحضور، منوهاً بما تمت مناقشته من تقييمات وتوقعات . وفي ختام حلقة النقاش، شكر د

  .لمسار القضية الفلسطينية، آمالً أن تسهم في خدمة القضية واألطراف العاملة ألجلها
  20/1/2012المستقبل، بيروت، ، اللواء، بيروت،   رام اهللا،الحياة الجديدة
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  وتستطيع أن تلعب دوراً هاماً في عملية السالم" إسرائيل"ألمانيا صديقة لنا ولـ: عباس .3
 ثمن الرئيس محمود عباس عاليا التطور الملحوظ والمستمر في العالقات الثنائية الفلسطينية : وفا-برلين 

ن ألمانيا كانت سباقة إلى تشكيل لجنة توجيه وزارية مشتركة مع فلسطين كمؤشر األلمانية، مشيرا إلى أ
  .قوي على مدى التزام ألمانيا في دعم وبناء مؤسسات دولة فلسطين المستقلة

أن الممارسات  في مؤتمر صحفي عقده، مساء الخميس، مع المستشارة األلمانية أنجيال ميركل، وأكد
ال استمرارها، ستدمر ما تبقى من عملية السالم، خاصة تكثيف اإلسرائيلية على األرض، في ح

النشاطات االستيطانية في األرض الفلسطينية، وفي القدس الشرقية المحتلة بشكل خاص، وكذلك 
ممارسات المستوطنين اإلسرائيليين من تدمير لألشجار، وحرق للمساجد، واعتداء على المواطنين 

  .اآلمنين
شارة ميركل والحكومة األلمانية على دعمهم الكبير لالستقرار واألمن في وأعرب عن تقديره للمست

منطقتنا، وبرامج بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية، وعلى كل ما تقدمه ألمانيا من دعم مادي وسياسي من 
بصمات ألمانيا موجودة اآلن على كل األرض الفلسطينية، أما "وقال إن  .أجل تحقيق السالم في منطقتنا

لنسبة لقضية االعتراف بالدولة الفلسطينية أو عدمها، فنحن نقدر ظروف ألمانيا ونحترم وجهة نظرها با
  ."ورأيها

كون ألمانيا صديقة إلسرائيل، فهذا ال يزعجنا، ألن ألمانيا صديقة إلسرائيل، وصديقة لنا، "وأضاف أن 
 عملية السالم، ألن السالم هام ومن هذا الموقع الذي تتبوأه ألمانيا تستطيع أن تلعب دورا هاما في

إلسرائيل، وهام للفلسطينيين، وهام للمنطقة بل لجميع العالم، إذا من هذه الزاوية أتوقع أن ألمانيا كصديقة 
  ."لكل األطراف وليس هناك أحد يتحسس من موقفها، تستطيع أن تلعب الدور المطلوب
  20/1/2012، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

  
  الجهاد يدفع للتوحدبين حماس وتقارب الفكر والرؤية : حكومة هنية .4

أكد الناطق باسم الحكومة الفلسطينية في غزة طاهر النونو أنه جرى االتفاق على تشكيل لجنة : غزة
  . مشتركة من حركتي الجهاد اإلسالمي وحماس لبحث السبل الممكنة لتحقيق الوحدة واالندماج التام بينهما

جرى خالل لقاء رئيس الوزراء إسماعيل هنية بوفد من " إنه أمسلنونو في تصريحات صحفية وقال ا
حركة الجهاد الثالثاء بحث العالقة الثنائية بين الحركتين، ووجدنا ترحيبا من حركة الجهاد لفكرة 

ر والرؤية هناك تقارب بين الحركتين في الفك"وأضاف . "االندماج، وبقي أن يتم تسمية أعضاء هذه اللجنة
، رئيس الوزراء التقط هذه اللحظة وهذه المناسبة وهذا التقارب في الفكر السياسي والفكر واإلستراتيجية

  ."اإلسالمي وتقدير الوضع الذي يتغير في المحيط العربي ليطلق هذه الدعوة
  20/1/2012الدستور، عمان، 

  
  لقاءات عمان وزراء الخارجية العرب لبحث نتائج اجتماع ل: واصل أبو يوسف .5

الخميس بأن الجانب الفلسطيني " القدس العربي" مصادر فلسطينية رسمية لـأكدت:  وليد عوض- رام اهللا
وجهة دعوة لوزراء الخارجية العرب لالجتماع في نهاية الشهر الجاري لتبني الموقف الفلسطيني بالتوجه 

 بما فيها 1967 المحتلة عام األراضيي  المتواصل فاإلسرائيلي االستيطان إلدانة الدولي األمنلمجلس 



  

  

 
 

  

            11ص                                     2386:                العدد20/1/2012الجمعة  :التاريخ

 بتنفيذ القانون إسرائيل إللزامالقدس الشرقية، ودعوة الدول السامية الموقعة على اتفاقية جنيف لالجتماع 
  . الفلسطينية المحتلة وتوفير الحماية للشعب الفلسطينياألراضي على الدولي

ارات البديلة للقيادة الفلسطينية لفشل  يوسف عضو اللجنة المختصة في دراسة الخيأبووقال واصل 
 الشهر الجاري لبحث نتائج 29 وزراء الخارجية العرب سيجتمعون في أنالمفاوضات مع إسرائيل 

لقاءات عمان االستكشافية التي جرت مؤخرا في عمان بين صائب عريقات ومستشار بنيامين نتنياهو 
 انه في إلىجنة الرباعية الدولية، مشيرا  وحضور ممثلي اللأردنيةالخاص اتسحاق مولخو برعاية 

االجتماع القادم لوزراء الخارجية العرب وعلى ضوء فشل لقاءات عمان سيتم اتخاذ موقف فلسطيني 
  . االستيطانإلدانة األمنعربي مشترك بالتوجه لمجلس 

ي سيعقد وأعلن مندوب فلسطين الدائم لدى األمم المتحدة رياض منصور الخميس أن مجلس األمن الدول
  .األربعاء المقبل جلسة علنية لبحث تصاعد أنشطة االستيطان في األراضي الفلسطينية

وقال منصور لإلذاعة الفلسطينية الرسمية إن الجلسة تأتي بناء على طلب فلسطيني بدعم من الكتلة 
ستيطان وأكد منصور وجود خطة فلسطينية متكاملة إلبقاء ملف اال .العربية وكتلة دول عدم االنحياز

  .حيويا في المرحلة المقبلة في مجلس األمن
 لتقديم األمن الشهر الجاري سنذهب لمجلس 26بعد " يوسف للقدس العربي الخميس أبوومن جهته قال 

 هذا القرار كان أن إلى، مشيرا "1967 المحتلة عام األراضي لالستيطان االستعماري في إدانةمشروع 
 بأنها أكد فرصة للقاءات عمان االستكشافية التي إلعطاء انه تم تأجيله إال قد اتخذ من القيادة الفلسطينية

  .فشلت وكانت تدور في حلقة مفرغة على حد قوله
وكان عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطيني حنا عميرة صرح الخميس أن اللجنة المختصة 

رائيل انتهت من إعداد خياراتها ورؤيتها في دراسة خيارات القيادة البديلة لفشل المفاوضات مع إس
وقال حنا عميرة في تصريح  .يناير الحالي/ للمرحلة المقبلة ما بعد السادس والعشرين من كانون الثاني

 إن الخيارات التي وضعتها اللجنة سيتم مناقشتها فور عودة الرئيس محمود "وكالة قدس نت لألنباء"لـ
 لجنة المتابعة العربية المنوي اجتماعم نقل تلك الخيارات إلى عباس من جولته الخارجية وعليه سيت
  ."انعقاده في التاسع والعشرين من يناير

  20/1/2012القدس العربي، لندن، 
  

  عباس في جولة خليجية وآسيوية": عكاظ" .6
أفادت مصادر فلسطينية مطلعة أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس : عبد الجبار أبو غربية -عمان 
جولة تشمل عددا من دول مجلس التعاون الخليجي، باإلضافة إلى جولة في شرق آسيا وفي يجري 

العزيز بوتفليقة لزيارة  وأفادت المصادر أن عباس تلقى دعوة من الرئيس الجزائري عبد .مقدمتها الصين
كد المصدر أن الجزائر، نقلها له الوفد الفلسطيني الذي زار الجزائر مؤخرا والتقى بالرئيس بوتفليقة، وأ

  .باس قبل الدعوة وسيلبيها في وقت الحق
وعلى صعيد آخر فقد أكد المصدر أن السلطة الفلسطينية قررت الطلب من لجنة القدس التي يرأسها 
العاهل المغربي الملك محمد السادس لالجتماع قريبا من أجل بحث كيفية مواجهة سياسة تهويد المدينة، 

  .ووضع خطة للمستقبل
  20/1/2012دة، عكاظ، ج
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  عريقات يشارك بمؤتمر هرتسليا الصهيوني .7
صائب عريقات في مؤتمر هرتسليا الصهيوني " كبير المفاوضين الفلسطينيين"يشارك : القدس المحتلة

في "تحت عنوان ) 2/2/2012-29/1(الثاني عشر، والذي سيعقد في الكيان الصهيوني في الفترة ما بين 
وبحسب ما جاء في برنامج المؤتمر المنشور على شبكة  ".رق األوسطإسرائيل والش.. عين العاصفة 

إسرائيل : ال سالم، ال توجد عملية"االنترنت فإن عريقات سيشارك في حلقة نقاشية بعنوان 
  .1/2/2012، بتاريخ "والفلسطينيون

  19/1/2012المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

   بالكهرباء على جدول المصالحة ربط غزة مع مصرإلدراجتدعو " الطاقةسلطة : "غزة .8
ربط غزة مع مصر بمنظومة "طالبت سلطة الطاقة والموارد الطبيعة الفلسطينية، بإدراج موضوع : غزة

على طاولة مفاوضات المصالحة، وطرح الموضوع مع مصر لتوفير البديل العربي وإنهاء " الكهرباء
مة الفلسطينية في رام اهللا أو غيرها من معاناة أهل غزة، وعدم ارتهان هذه القضية بموافقة الحكو

  .العقبات
نسخة عنه، أن أزمة الكهرباء هي بسبب محدودية " قدس برس"وأكد سلطة الطاقة، في بيان لها تلقت 

 ميجاوات، وأن ازدياد األزمة في اآلونة 217مصادر الكهرباء والتي تصل في أقصى حاالتها إلى 
اطنين في ظل موجة البرد،  حيث تبلغ األحمال في ذروتها إلى األخيرة نابع من ازدياد استهالك المو

  ). في المائة35أي بنسبة عجز تصل لـ ( ميجاواط 350حوالي 
وحددت مشكلة محدودية مصادر الطاقة بمشكلتين األولى هي االحتالل، والثانية هي رفض الحكومة في 

  .رام اهللا ربط غزة بمنظومة الربط اإلقليمي
  19/1/2012قدس برس، 

  
   في غزة مغلقةنامقرات: "جنة االنتخابات المركزيةل" .9

أكدت لجنة االنتخابات المركزية أن مقر فرعها في قطاع غزة ما يزال مغلقاً وذلك : حامد جاد-غزة 
بالرغم من قرار رئيس وزراء الحكومة المقالة اسماعيل هنية الذي قضى باعادة فتح مقر اللجنة كي 

  .ستعدادا لتنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية في فلسطينتمارس عملها بشكل طبيعي ا
إن مكاتب اللجنة في قطاع غزة ما تزال مغلقة وأنه تم تكليف " من جهته قال رئيس اللجنة حنا ناصر 

أعضاء اللجنة في غزة بالتواصل مع الجهات المعنية لضمان تنفيذ قرار فتح مقار اللجنة في القطاع 
  ".لتمكينها من العمل

  20/1/2012، عمان، الغد
  

   جنّدا شبان من حماس لتنفيذ عمليات باسمها"عميلْين"السلطة توقف ضابطْي أمن ": الحياة" .10
 أن السلطة الفلسطينية أوقفت ضابطْي أمن يعمالن في أجهزة أمنها تبين أن األمن "الحياة"علمت : لندن

يذ عمليات مسلحة باسم الحركة، وذلك  لتنف"حماس"اإلسرائيلي جنّدهما ليقوما بتجنيد ناشطين من حركة 
  . في الضفة الغربية"حماس" و"فتح"في إطار خطة إسرائيلية لخلق صراع بين حركتي 

 ضابطي األمن اعترفا بأن الخطة تضمنت إطالق نار على أسرى حرروا في إن المصادر وأوضحت
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ار ضد أهداف إسرائيلية، على  عمليات إطالق نإلى إضافة، طصفقة تبادل الجندي اإلسرائيلي غلعاد شالي
وأوضحت . "حماس" اتخاذ إجراءات صارمة ضد إلى ال توقع خسائر في األرواح، وذلك لجر السلطة أن

 لتجنيدهم في خاليا باسم الحركة، مدعين أنهما "حماس" ناشطين شبان من إلىأن الضابطين توجها 
 وجهات األميركي السلطة أبلغت الجانب إنوقالت .  لكن يعمالن في أجهزة األمن"حماس" إلىينتميان 

  .غربية أخرى باعترافات الضابطين
  20/1/2012الحياة، لندن، 

  
  "إسرائيل"لـ بالسجن على فلسطينية بتهمة العمالة تحكممحكمة تابعة للسلطة  .11

 سنوات على فتاة 10حكمت محكمة فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، بالسجن لمدة : بيت لحم
من مدينه بيت لحم  جنوب الضفة الغربية المحتلة، وغرامه مالية )  عاما25ً(تبلغ من العمر فلسطينية 

) 3( فقره 110عن تهمه الخيانة خالفا للمادة )  آالف دوالر13نحو (قيمتها عشرة آالف دينار أردني 
  .من قانون العقوبات

" قدس برس"بيان صحفي تلقت وقال المركز اإلعالمي التابع لمجلس القضاء الفلسطيني األعلى، في 
ارتبطت مع المخابرات اإلسرائيلية قبل "إن الفتاة التي أشار إليها بالرموز ) 19/1(نسخة عنه الخميس 

حوالي ثالث سنوات، بعد أن تم اعتقالها على حاجز قلنديا وعرض عليها من قبل ضابط إسرائيلي 
لمخابرات اإلسرائيلية بمعلومات عن شبان باالرتباط مع المخابرات اإلسرائيلية، ثم قامت بتزويد ا

  ". فلسطينيين في مدينة جنين
  19/1/2012قدس برس، 

  
  االحتالل يعيد اختطاف النائب خالد طافش .12

النائب عن كتلة التغيير واإلصالح خالد طافش ) 1-20(اختطفت قوه صهيونية فجر الجمعة : بيت لحم
ة النائب طافش إن قوة كبيرة من جيش االحتالل وقالت عائل . الصهيوني" عوفر"ونقلته إلى معتقل 

داهمت منزلـه في بلدة زعترة شرق مدينة بيت لحم الساعة الواحدة والنصف من فجر اليوم، وقاموا 
وهذه هي المرة  .بتفتيش منزله تفتيشا دقيقا وصادروا جهاز الحاسوب وجواله الشخصي ثم قاموا باعتقاله

طافش في سجون االحتالل خالل عضويته في المجلس التشريعي منذ الثالثة التي يتم اعتقال النائب 
  .2006انتخابه عام 

وباعتقال النائب طافش والدكتور عزيز دويك رئيس المجلس التشريعي مساء أمس يصبح عدد النواب 
  .  نائبا24ًالمختطفين في سجون االحتالل 

  19/1/2012المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

  "حماس ست سنوات في الحكم" يصدر كتاب "مي الحكوميلمكتب اإلعالا: "غزة .13
أكد رئيس حكومة الفلسطينية في قطاع غزة إسماعيل هنية، أن حكومته استطاعت : القدس المحتلة

القضاء على الفساد المالي واإلداري الذي تفشى في الجهاز الحكومي منذ قيام السلطة، وتحقيق الشفافية 
  . تضان المقاومةونظافة اليد وتفعيل القضاء واح
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... ست سنوات في الحكم.. حماس"جاء ذلك في مقدمة كتاب أصدره المكتب اإلعالمي الحكومي بعنوان 
. 2012-2006 الذي يقدم اإلنجازات الرقمية للحكومة بين "مسيرة نجاح.. حكاية تحدي.. قصة صمود

حكاية تحدى ومسيرة نجاح ويتحدث الكتاب عن انجازات الوزارات الحكومية مقدماً بذلك قصة صمود و
وتناول الكتاب مقدمة اشتملت على كلمة لهنية أكد من خاللها . للحكومة الفلسطينية برئاسة إسماعيل هنية

على أن الحصار السياسي اإلعالمي والمالي واالقتصادي وشن الحرب على غزة لم ولن يثنى الشعب 
قول لشعبنا وامتنا بعد هذه السنوات ما النت لكم ن": وقال هنية. الفلسطيني عن خياراته ومواقفه وثوابته

قناة وما انحنت لكم جبهة إال هللا وما اخترقوا حصونكم وال قالعكم وقد واجهتم حصاركم بالتكاتف 
واإلبداعات وواجهتم اإلشاعات والدسائس باليقين والثقة والمسئولية كما أنكم واجهتم الحرب والعدوان 

رابط وواجهتم محاوالت الزعزعة وإعادة الفلتات بالقانون وااللتفاف حول بالصمود والصبر واللحمة والت
  ."الشرعية والنظام

  20/1/2012الدستور، عمان، 
  

  "جريمة مركبة "يعد اختطاف االحتالل عزيز الدويك  المصريالنائب مشير  .14
س المجلس أن اختطاف رئي" التغيير واإلصالح"اعتبر النائب مشير المصري الناطق باسم كتلة : غزة

  ".يمثل استهدافًا للمصالحة وجريمة مركبة داعياً لإلفراج الفوري عنه"التشريعي 
إذ ندين هذه : "نسخةً منه" المركز الفلسطيني لإلعالم"تلقى ) 1-19(وقال المصري، في بيانٍ الخميس 

لإلفراج الفوري الجريمة الصهيونية بشدة ونحمل االحتالل الصهيوني المسؤولية الكاملة عن حياته وندعو 
استهداف واضح للمصالحة وإرهاب دولة منظم وجريمة صهيونية مركبة يتحمل "، مشيرا إلى أنه "عنه

  ".االحتالل وحده مسؤوليتها وكل النتائج المترتبة على ذلك
ال تنم إال عن عمق أزمة وفشل وعجز صهيوني يعيشه "وأكد أن هذه الجريمة الصهيونية الجديدة 

ا أنها تنم عن جريمة مدفوعة بجنون وغطرسة القوة وهي الحالة التي يعربد بها االحتالل االحتالل ، كم
  ".على شعبنا وممثليه ونوابه في الضفة الغربية والقدس المحتلة

وشدد على أن اختطاف الدكتور عزيز دويك يعتبر خرقًا وانتهاكًا لكافة األعراف والمواثيق الدولية، 
  .يادة الفلسطينيةواستهتارا بالقانون والس

  19/1/2012، المركز الفلسطيني لإلعالم
    

   باعتقالهاالستمراردويك أو عزيز رئيس المجلس التشريعي بحماس تحذر االحتالل من المساس  .15
حملت حركة المقاومة اإلسالمية حماس سلطات االحتالل الصهيونية المسؤولية الكاملة عن : دمشق

طيني الدكتور عزيز الدويك، وحذرتها من المساس به او االستمرار سالمة رئيس المجلس التشريعي الفلس
  .باعتقاله

وتعقيبا على اختطاف قوات االحتالل للدكتور الدويك، قال مصدر مسؤول في حماس في بيان صادر عن 
إننا إذ نحمل االحتالل :  "- وصل المركز الفلسطيني للعالم نسخة عنه–) 19/1(الحركة  مساء الخميس 

لية الكاملة عن سالمة الدكتور عزيز دويك فإننا ندعو السلطة الفلسطينية إلى وقف كل أشكال المسؤو
اتحاد البرلمانيين العرب "ودعت حماس في بيانها  ".المفاوضات والتنسيق األمني مع العدو الصهيوني
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نه وعن كل وجامعة الدولة العربية إلى التحرك العاجل مع المجتمع الدولي للضغط من أجل اإلفراج ع
  ".نواب شعبن، وإدانة جرائم االحتالل الصهيوني الغاشم

اختطاف االحتالل للدكتور عزيز " حماس"اعتبر الدكتور سامي أبو زهري، الناطق باسم ومن غزة 
محاولة لتقويض عمل المجلس "دويك، على حاجز عسكري قرب مدينة رام اهللا بوسط الضفة الغربية، 

في تصريحٍ تلقى )  19/1(وقال أبو زهري، مساء الخميس ". الفلسطينيةالتشريعي وتعطيل المصالحة
إن حركة حماس تدين اختطاف دويك، وتطالب البرلمان الدولي : "نسخةً منه" المركز الفلسطيني لإلعالم"

  ".واألوروبي بالتدخل العاجل إللزام االحتالل باإلفراج عنه
  20/1/201، المركز الفلسطيني لإلعالم

  
   التي حملها مشعل لألسد لم تصل بسبب رفض النظام السوري لها الرسالة: "ألوسطالشرق ا" .16

أن الرسالة التي أعلن » الشرق األوسط«كشفت مصادر عربية مطلعة لـ: سوسن أبو حسين: القاهرة
األمين العام لجامعة الدول العربية عن تسليمها لخالد مشعل، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، 

ر صحافي مشترك في القاهرة، قبل نحو األسبوعين، لم تصل إلى الرئيس السوري بشار خالل مؤتم
  .األسد، بسبب رفض النظام السوري لها، واعتبارها تدخال في الشأن الداخلي السوري

غير أن مصدرا مقربا من حماس قال إن مشعل لم يحاول لقاء األسد، وإنه التقى وزير الخارجية، وليد 
وتسببت هذه الوساطة، حسب هذه المصادر، باإلحراج . ليه الرسالة الشفوية من العربيالمعلم، ونقل إ

لحماس، إذ فهمها البعض من الحركات الفلسطينية األخرى على أنها أمر ال يجب االقتراب منه، حتى ال 
دث ودفع هذا الموقف المحرج المتح. تكون مبررا لتدخل النظام السوري في الشأن الداخلي الفلسطيني

  .الرسمي لحماس للتأكيد أن الزيارة للقاهرة هذه لن تتطرق إلى الموضوع السوري والوساطة
وقالت المصادر إن هذه الرسالة الشفهية تعامل معها نظام األسد بمثابة التدخل في الشأن الداخلي السوري 

في الشأن باعتبار أن حركة حماس تقيم كضيف على األرض السورية وليس من حقها إقحام نفسها 
  . السوري

 20/1/2012الشرق األوسط، لندن،  
  

  مصدر في حماس ينفي تحديد موعد زيارة مشعل لعمان: لإلعالمالمركز الفلسطيني  .17
صحة ما نُشر اليوم في عدد من " حماس"نفى مصدر قيادي في حركة المقاومة اإلسالمية : دمشق

س المكتب السياسي للحركة، إلى العاصمة الصحف العربية عن تحديد موعد لزيارة خالد مشعل، رئي
": المركز الفلسطيني لإلعالم"وقال المصدر في تصريح خاص لـ  .األردنية عمان، أواخر الشهر الجاري

  ".إن حماس ستعلن رسميا عن الزيارة حال تحديد موعد رسمي لها"
  19/1/2012، المركز الفلسطيني لإلعالم

  
  ة من التقارب مع الجهاد بأكبر درجمعنيةحماس : أبو زهري .18

سامي أبو زهري على أن حركته معنية بتوفير " حماس"أكد الناطق باسم حركة المقاومة اإلسالمية : غزة
أكبر درجة ممكنة من التقارب مع حركة الجهاد اإلسالمي في الطريق للوحدة االندماجية، معتبرا ذلك 

  .ضرورة وطنية وفرضا شرعيا
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إلى أنه تم عقد العديد من ) 1-19(الخميس " المركز الفلسطيني لإلعالم"ـوأشار في تصريحٍ خاص ل
اللقاءات بهذا الصدد، كان آخرها قبل عدة أيام، نوقشت خاللها العديد من القضايا من أجل إحداث 

هناك حرص من قبل الطرفين إلحداث : "التقارب، موضحا أن األمور بحاجة للمزيد من التقارب، وقال
  ".ممكنأكبر تقارب 

ومن الناحية العملية، قال أبو زهري إن هناك خطوات إجرائية عديدة اتخذت منذ فترة إلحداث التقارب، 
  ".ولكن نحن معنيون برفع درجة التقارب، وهناك قضايا يجري نقاشها: "وقال

تي وأكد على أن االهتمام من قبل الحركتين بتحقيق التقارب وتعزيز الوحدة يأتي في ظل التطورات ال
تشهدها األمة، وتقدم اإلسالميين، مبينًا ضرورة توحيد القوى اإلسالمية لخدمة المشروع اإلسالمي، 

  .وتوحيد الجهود اإلسالمية في الساحة
  19/1/2012، المركز الفلسطيني لإلعالم

  
   للقرار السياسي للمصالحة الفلسطينيةتنفيذال يوجد : البطش .19

، المنبثقة عن "لجنة الحريات"ة الجهاد اإلسالمي ومنسق أكد خالد البطش القيادي في حرك: غزة
 مشيرا إلى أن  اجتماعات المصالحة الفلسطينية بالقاهرة، وجود مشكلة في تطبيق اتفاق المصالحة،

  .القرار السياسي ال يعقبه قرار تنفيذي
ين القرار إن اللجنة تعتبر أن هناك مشكلة ما ب": "قدس برس"وقال البطش، في تصريحات خاصة لـ 

والقرار التنفيذي، بسبب عدم تطبيق توصيات اللجنة على أرض الواقع " فتح"و" حماس"السياسي لدى 
  ".بالرغم من وجود توافق سياسي مسبق

وأوضح أنه تقرر عقد اجتماع مع كل من رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ورئيس الحكومة في 
ق توصيات اللجنة باإلفراج عن المعتقلين والسماح بتوزيع غزة إسماعيل هنية للبحث في سبب عدم تطبي

  .الصحف وحل مشكلة الجوازات
  19/1/2012قدس برس، 

  
  لجنة الحريات تتوجه إلى السلطة التنفيذية لمعالجة العقبات .20

قررت لجنة الحريات التي شكلت عقب االتفاق على المصالحة الفلسطينية التوجه :  محمد يونس–رام اهللا 
طة التنفيذية في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة للبحث عن أسباب عدم تنفيذ ما جرى االتفاق إلى السل
وقال أعضاء في اللجنة إنهم قرروا التوجه إلى كل من الرئيس محمود عباس ورئيس الحكومة . عليه

  .ا إلى التنفيذالمقالة في غزة إسماعيل هنية بعد أن وجدوا أن جميع القرارات التي اتخذوها لم تجد طريقه
إن » الحياة«في اللجنة، فرع الضفة الغربية الدكتور ناصر الشاعر لـ » حماس«وقال ممثل حركة 

وعزا  . اللجنة اتفقت على جميع اإلجراءات الالزمة إلتمام المصالحة، لكن أياً من هذه االتفاقات لم ينفذ
كل طرف يطالب «: وزاد. »الجانبينأزمة الثقة بين «الشاعر عدم تنفيذ قرارات لجنة الحريات إلى 

لهذا «: ومضى يقول. »بالتبادلية، وأن يبدأ الطرف اآلخر أوالً، وهذا يعيق تنفيذ ما يجرى االتفاق عليه
السبب قررنا التوجه إلى السلطة التنفيذية المباشرة في الجانبين للبحث عن إجابات مباشرة على هذه 

  .»األسئلة
  20/1/2012الحياة، لندن، 
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  حماس والجهاد فشلتا في تأسيس تنظيم يوازي منظمة التحرير :ف حواتمةناي .21
أكد أمين عام الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين نايف حواتمة، أن الربيع : سعد العزوني -عمان 

  .الفلسطيني قادم، ما لم يتم إنهاء االنقسام وتحقيق الوحدة الوطنية
ة األردنية عمان إن االنقسام الفلسطيني عمق االختالل لصالح  بالعاصم مع الراية القطريةوقال في حوار

االحتالل، مؤكدا أن إسرائيل هي المستفيدة من هذا االنقسام، بينما خسر الشعب الفلسطيني كثيرا، مشددا 
  .على أن حركتي حماس والجهاد اإلسالمي فشلتا في تحقيق تشكيل تنظيم يوازي منظمة التحرير

ن أن هذا العام ميت إسرائيلياً ،وأمريكياً ، لذلك ال يرتجى منهما في حلحلة الوضع وحذّر حواتمة م
 26المعقد، مؤكدا أن نتنياهو لن يقدم شيًئا حول الحدود واألمن في اجتماع الرباعية المزمع عقده في 

رية ولدى حديثه عن مجريات األمور في سوريا حيث يقيم، أكد حواتمة أن الحلول العسك .الجاري
  .واألمنية هناك قد فشلت، وأن المطلوب هو جلوس الجميع للحوار

  20/1/2012الراية، الدوحة، 
  

  "نيويورك تايمز" و"هآرتس" هما "إسرائيل"ـأكبر عدوين ل: نتنياهو .22
أثار نتنياهو حفيظة وسائل اإلعالم اإلسرائيلية بعدما كـشف رئـيس تحريـر             :  نظير مجلي  - تل أبيب 
 "هـآرتس "، الصادرة باإلنجليزية في القدس الغربية، أنه اعتبـر صـحيفتي            "ستجيروزاليم بو "صحيفة  

وكشف هذا التصريح أمس في خبر نشرته وكالـة األنبـاء           .  من أكبر أعداء إسرائيل    "نيويورك تايمز "و
، ستيف ليند، قال خالل محاضرة      "جيروزاليم بوست " أكدت فيه أن محرر      ،"جي تي إيه  "اليهودية العالمية   

أتـدري يـا    ": تمر لنساء الحركة الصهيونية عقد في تل أبيب قبل بضعة أسابيع، إن نتنياهو قال             أمام مؤ 
اعتقدت بأنه سيقول لي إن هذين العدوين هما إيـران          ": ويقول ليند . "ستيف؟ يوجد لدينا عدوان أساسيان    

جنـدة للحمـالت    ، فهما تحددان األ   "نيويورك تايمز " و "هآرتس": وحماس، ولكنه صدمني عندما تابع قائال     
. الصحافيون يقرأونهما في الصباح ويبدأون العمل على أساس مـا تكتبـان           . المعادية إلسرائيل في العالم   

  ."بالتأكيد: هل تعتقد حقا أن للصحافة قوة كهذه لبلورة مواقف الرأي العام؟ فأجابني: فسألته
تسريبا غيـر   "واعتبر النشر   . هذهوأصدر مكتب نتنياهو بيانا أمس، نفى فيه أن يكون قد استخدم كلمات ك            

ولكن مكتب رئيسة حزب كديما المعارض، تسيبي ليفني، أكد أن نتنياهو قـال             . "صحيح من لقاء شخصي   
في حينه ردت ليفني علنا بالتأكيد أن إسرائيل تتعرض لتهديدات          «: وأضاف. هذا الكالم ألشخاص آخرين   

ولم يفهم الـسامعون لمـاذا      .  من إيران وحماس   ، بل "نيويورك تايمز " و "هآرتس"وجودية، ولكن ليس من     
  ."استخدمت في حينه هذه التعابير، لكن نتنياهو فهمها جيدا

 20/1/2012، الشرق األوسط، لندن
 

   في قبرص حماية منصات الغاز عسكرياًيبحث نتنياهو ":هآرتس" .23
ن نتنياهو بـأول زيـارة      من المقرر أن يقوم رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامي        :محررالشؤون اإلسرائيلية 

هـذه  » تاريخيـة «ولكن . رسمية لرئيس حكومة إسرائيلية إلى قبرص في السادس عشر من شباط المقبل    
الزيارة ال تتمثل في كونها أول زيارة وإنما ألنها تهدف إلى نقل التعـاون اإلسـرائيلي القبرصـي مـن       

والمنطلق هـو تـأمين الحمايـة       . تيجيمستوياته الحالية إلى مستوى التعاون األمني والعسكري االسترا       
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القبرصي وحقلـي   » 12البلوك  «الالزمة لمنصات التنقيب عن الغاز والنفط في عمق البحر المتوسط في            
  .اللذين تطورهما إسرائيل» تمار«و» لفيتان«

عن الصحف القبرصية في األيام األخيرة تشديدها على إبرام إسرائيل وقبرص           » هآرتس«ونقلت صحيفة   
كما نقلت عن وكاالت عالمية أن إسرائيل طلبت في هذا السياق مـن             . ات تعاون لحماية حقول الغاز    اتفاقي

قبرص السماح لها بنشر طائرات إسرائيلية على أراضيها، وأن قبرص لم ترد على الطلب اإلسـرائيلي                
  .الذي قد يشكل موضوعاً للبحث في زيارة نتنياهو المقررة

 20/1/2012، السفير، بيروت
 

   البرلمان األيرلندي من باب خلفي بسبب مظاهرة مؤيدة للفلسطينيينإلىيس الكنيست يدخل رئ .24
العبريـة، أن رئـيس الكنيـست اإلسـرائيلي،         ' هآرتس'ذكرت صحيفة   : من زهير أندراوس   - الناصرة

 رؤوفين ريفلين، الذي كان متجها للقاء الرئيس األيرلندي، اضطر  إلى الدخول إلى مبنى البرلمـان فـي                 
العاصمة من أحد األبواب الخلفية، ذلك أن التنظيمات المؤيدة للفلسطينيين، حضرت له استقباالً مناهـضا               
على شكل مظاهرة، األمر الذي دفع المنظمين وقوات األمن إلى إدخاله من باب خلفي لتفادي الصدام مع                 

يذكر أن زيارة ريفلين تعد األولـى  . المتظاهرين الذين رددوا العبارات والهتافات المعادية لدولة االحتالل    
  . عاما27التي تقوم بها شخصية إسرائيلية رسمية أليرلندا منذ 

وقالت الصحيفة العبرية إن موافقة الرئيس األيرلندي على لقاء ريفلين يعتبر إنجازا، ذلك أنّه معروف في                
الفلسطيني، كما أنّه يـرفض اعتبـار       العالم قاطبة بمواقفه المعادية للدولة العبرية وتأييده المطلق للشعب          

حركة حماس، حركة إرهابية، وقام قبل فترة وجيزة بالمشاركة في احتفال جنبا إلى جنـب مـع ممثـل                   
لحزب اهللا اللبناني، خارجا بذلك عن الموقف األوروبي الرسمي بالنسبة لحركتي المقاومة حماس وحزب              

يس مايكل دي هيغينز، الجدار الذي تُقيمه دولة االحتالل         اهللا، كما أنه، بحسب الصحيفة العبرية، نعت الرئ       
في الضفة الغربية بجدار العزل العنصري، األبرتهايد، وتابعت الصحيفة قائلةً إن تقريرا صـادرا عـن                

 فنانـا   34وزارة خارجية دولة االحتالل كشف النقاب عن أن الحكومة األيرلندية مولت وال زالت تمول               
موا بالتوقيع على التماس يدعو لمقاطعة ثقافية ضد إسـرائيل، وأن هـؤالء الفنـانين               أيرلنديا من الذين قا   

  .يمثلون خُمس الفنانين الذين تلقوا تمويال في أيرلندا
ونقلت الصحيفة عن مصادر وصفتها بأنها عالية المستوى قولها إن ايرلندا بدون أدنى شك تحولت إلـى                 

م بدفع الدول األوروبية األخرى التخاذ مواقف متطرفة وغيـر          أكثر دولة أوروبية معادية إلسرائيل وتقو     
قابلة للتهاون ضد الدولة العبرية، ولفتت المصادر أيضا إلى أنه عندما وصل السفير اإلسرائيلي، بوعـاز                
موداعي، الذي ما زال يشغل منصبه، إلى العاصمة دبلن استقبلته إحدى الصحف المركزية فـي ايرلنـدا               

  .أهال وسهال بك في جهنم: صفحة األولىبعنوان ضخم على ال
  20/1/2012القدس العربي، لندن، 

 
  "عمق أراضي العدو" يدعو لشن عمليات في اإلسرائيليرئيس أركان الجيش  .25

جهـات  "زعم رئيس أركان جيش االحتالل اإلسرائيلي، أن جيشه يتلقى تهديدات من            ): فلسطين(الناصرة  
  .، على حد تعبيره" اإلسرائيليةعمق األراضي"تسعى للمساس بـ " معادية

، عن رئيس هيئة األركان الجنرال بني غـاتس، قولـه إن            )20/1(ونقلت اإلذاعة العبرية، اليوم الجمعة      
 ".إسرائيل تتعامل مع تهديدات في دائرة واسعة، فيها جهات تريد المساس بعمق األراضي اإلسـرائيلية              "
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 دائرة المواجهة خارج جبهات القتال، وصوالً إلى عمق         هذه الجهات المعادية، تسعى لتوسيع    "وأضاف أن   
تلزم الجيش اإلسرائيلي، باتخاذ كافـة االسـتعدادات للقيـام          "واعتبر غاتس أن هذه التهديدات       ".إسرائيل

 .، وفق تصريحاته"بعمليات في عمق أراضي العدو
 20/1/2012قدس برس، 

  
  سينهار أيا كانت قيادته"كديما" حزب :استطالع .26

المعارض، دلت نتائج استطالع رأي جديد      » كديما«مع انفجار الصراع مجددا على قيادة حزب        : بيبتل أ 
 مقعدا  28نشر في تل أبيب، أمس، على أن هذا الحزب، الذي يعتبر حاليا أكبر األحزاب في إسرائيل وله                  

تحت قيادة تسيبي    مقعدا   13وأنه في أحسن األحوال سيحصل على       . في البرلمان، سينهار أيا كانت قيادته     
 مقاعد في حال سقوط ليفني وفوز منافـسها شـاؤول موفـاز برئاسـة               9لفنيولن يحصل على أكثر من      

  .الحزب
وأجري هذا االستطالع في الليلة قبل الماضية في القناة التجارية العاشرة للتلفزيون في إسرائيل، وذلـك                

استه إلى السابع والعشرين من شهر مارس       في ضوء القرار بتقديم موعد إجراء انتخابات داخلية على رئ         
وقد بلغ عدد المتنافسين على الرئاسة أربع شخصيات حتى اآلن، هي باإلضافة إلى ليفنـي               . القادم) آذار(

ووزير األمـن الـداخلي فـي       ) الشاباك(وموفاز، آفي ديختر، الرئيس األسبق لجهاز المخابرات العامة         
مـن   % 28وحسب االسـتطالع فـإن      . ر الداخلية األسبق  حكومة إيهود أولمرت، ومئير شطريت، وزي     

 34في االنتخابات الماضية حصلت على      (أعضاء الحزب ما زالوا يرون أن ليفني هي المرشحة األفضل           
 % 2و %) 5(ديختـر    % 9و) في االنتخابات السابقة   % 24(لموفاز   % 15، مقابل   )من األصوات % 

   %).5(شطريت 
لن تنتهي مع انتهاء االنتخابـات الداخليـة، ألن ليفنـي           » كديما«ي حزب   ويرى المراقبون أن الحرب ف    

وعليه، فإذا فازت لفني سينسحب موفاز من الحزب        . وموفاز يديران حربا ال تنتهي إال بالضربة القاضية       
وإذا فاز موفاز، ال يمكن أن تقبل ليفني أن تبقى تحت قيادته في الحزب،              . وقد يجر معه عددا من النواب     

وفي الحالتين سيواصل الحزب انهياره لينـضم إلـى         .  أن تعتزل السياسة وإما أن تذهب لحزب آخر        فإما
 .بقيادة إيهود باراك، الذي يتنبأون له أيضا االختفاء عن الساحة» االستقالل«حزب 

 20/1/2012، الشرق األوسط، لندن
  

  حماس من إيران عاجزة عن فك رموز شبكة االتصاالت صينية متطورة تلقتها "إسرائل" .27
لومونـد  'ما زالت الدولة العبرية تلتزم الصمت إزاء ما كـشفت صـحيفة             : زهير أندراوس  - الناصرة

الشهرية الفرنسية عن وجود محطة تجسس إسرائيلية في صـحراء النقـب للتنـصت علـى               ' ديبلوماتيك
المـات التليفونيـة    والتي تتمثل مهمتها فـي اعتـراض المك        .المنطقة، وهي األكبر واألضخم في العالم     

والرسائل والبيانات اإللكترونية، التي يتم إرسالها عبر األقمار الصناعية وكابالت االتـصاالت البحريـة              
الموجودة في البحر األبيض المتوسط، كما أن لديها القدرة على جمع المعلومات اإللكترونيـة، ورصـد                

وتُمكّن المقاتلين من إجراء اتصاالت     . واءاتصاالت الحكومات والمنظمات والشركات واألفراد على حد س       
  .من دون أي مشاكل، كما أنه ال يمكن اختراق المحادثات التي تجري من خاللها
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قالت مصادر أمنية إسرائيلية، وصفت بأنها رفيعة المستوى، إن حماس تسلّمت شبكة اتصاالت صينية              فقد  
  .ة شبكة اتصاالت حزب اهللا اللبنانيمتقدمة جدا من إيران تشبه بدقتها وتكنولوجيتها المتطور

وتابعت المصادر قائلة إن عناصر حركة حماس في غزة غير الملمين بالتكنولوجيا الحديثـة، يواجهـون                
لكن يبدو  . مشكلة في استخدام هذه الشبكة حتى اآلن، ألن الحركة لم تهتم في السابق بالتكنولوجيا المتقدمة              

ة ضد إسرائيل دفعت حماس إلى محاولـة مواكبـة التطـورات           أن نجاحات حزب اهللا في الحرب األخير      
  .التكنولوجية واقتناء الشبكة التي يتم التدرب على استعمالها على أيدي خبراء حزب اهللا في البقاع اللبناني

التقرير عن أنه خالفًا للماضي، فإن حماس تقوم بالتحضير لصناعة عسكرية متطورة للغاية، التي              وكشف  
ف المهندسين الفلسطينيين وأصحاب ألقاب الدكتوراه في الفيزياء والكيمياء، الذين يزورون           تعتمد على آال  

إيران بشكل منظم، ويتلقون تدريبات في سبل تطوير األسلحة من الناحية التكنولوجية وإقامة بنية تحتيـة                
لمقـدرة علـى    ويقول التقرير أيضا أن حركة حماس تقترب كثيرا من ا          .للصناعات العسكرية الفلسطينية  

إنتاج صواريخ مضادة للدبابات، ومنظومات متطورة ستسبب إلسرائيل آالف الخسائر في األرواح، وهي             
  .أكثر خطورة من الصواريخ الموجودة اليوم ومن قذائف الهاون التي تملكها الحركة

 20/1/2012، القدس العربي، لندن
  

  لمصرية للطاقة النووية مواد مشعة من إحدى المحطات اسرقةمن  تخشى "إسرائيل" .28

عززت تل أبيب إجراءاتها االستخبارية والتكنولوجية المرتبطة بالكـشف عـن محـاوالت             : محمد بدير 
تهريب مواد مشعة عبر حدودها، مشيراً إلى وجود تخوف في إسرائيل من أن تكون سرقة المواد المشعة                 

، مثـل   »إرهابيـة «ق من جهات    من إحدى المحطات المصرية للطاقة النووية في مصر تمت بطلب مسب          
  . القاعدة، قد تعمد إلى نقلها إلى سيناء من أجل تصنيع قنبلة متخلفة لكن خطرة

وكان رئيس األركان اإلسرائيلي، بيني غانتس، قد عبر عن القلق اإلسـرائيلي مـن تـسرب األسـلحة                  
شرق األوسـط فـي حلـف     المتطورة إلى جهاٍت وصفها باإلرهابية، خالل كلمة ألقاها أمام هيئة حوار ال           

علينا االستعداد لألسوأ، فهناك عدد كبيـر       «ونقلت وسائل اإلعالم العبرية عن غانتس قوله إن         . االطلسي
من األسلحة المتطورة غير محروسة كما ينبغي، والكثير منها تم تهريبه عبر الحدود الدولية ووصل إلى                

  . »أيدي منظمات إرهابية
 20/1/2012، االخبار، بيروت

 
  في سرقة أكثر من ألفي قذيفة دبابة من احدى القواعد االسرائيلية تحققلشرطة االسرائيلية ا .29

فتحت الشرطة العسكرية االسرائيلية تحقيقا حول سرقة اكثر من ألفي قذيفة دبابة مـن احـدى                : رام اهللا 
  .االخباري االسرائيلي امس» واي نت«القواعد العسكرية في النقب، حسب ما ذكر موقع 

وتـرى الـشرطة    . ر الموقع ان النقص في الذخيرة اكتشف خالل جرد روتيني جرى فـي القاعـدة              وذك
  .العسكرية ان القذائف سرقت على فترات حتى ال يتم اكتشاف النقص

ان اختفاء هذا العدد الكبير من القذائف اكتشف االسبوع الماضي خالل عملية جرد             » وال«واضاف موقع   
ف الموجودة في قاعدة التسليح والذخيرة الكائنة في المنطقة الجنوبية انتهـى           تمت الحصاء الذخائر والقذائ   

بصدمة لضباط القاعدة بعد ان اتضح اختفاء قذائف الدبابات من مخازن القاعدة االمر الذي اجبر الضباط                
على اعادة االحصاء لعل خطأ ما قد وقع لكن النتيجة كانت اشد وقعا حيث اتضح اختفاء هذا العدد مـن                    
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واضافت المصادر ان افراد العصابة استغلوا الحراسة السيئة واعتادوا التسلل الى القاعدة بشكل              .القذائف
منهجي من تحت األسوار واألسالك الشائكة وسرقة القذائف واخراجها خارج القاعدة دون ان يتركوا أثرا               

 لذلك كان يتم احصاؤها     يشير الى وقوع عمليات السرقة خاصة ان صناديق القذائف مغلفة بغالف صلب           
  .بشكل سطحي ودون تدقيق االمر الذي أخر اكتشاف االمر

 20/1/2012، الحياة الجديدة، رام اهللا
 

  " يناير25ثورة " إلى حين انتهاء احتفاالت يغادرلدى مصر " إسرائيل"سفير  .30
، )19/1(س  غادر السفير اإلسرائيلي في القاهرة، يعقـوب أميتـاي، اليـوم الخمـي            ): فلسطين(الناصرة  

  ). يناير25(العاصمة المصرية عائداً إلى تل أبيب، وذلك مع قرب الذكرى السنوية األولى النطالق ثورة 
وأفادت مصادر في مطار القاهرة الدولي بأن السفير أميتاي أنهى إجراءات سفره على متن طائرة تعـود                 

المتجهة إلى تل أبيب بصحبة وفد دبلوماسي إسرائيلي يتـألف مـن ثمانيـة عـاملين                " إير سينا "لشرطة  
  .بالسفارة

ة إلى حين انتهـاء االحتفـاالت       فيما رجحت المصادر ذاتها تمديد إجازة السفير اإلسرائيلي وطاقم السفار         
، وذلـك خـشية   )ينـاير (بمرور عام كامل على الثورة الشعبية في الخامس والعشرين من كانون ثـاني   

استهدافها من قبل جماعات مصرية تعارض التطبيع مع الجانب اإلسرائيلي وتطالب بإلغاء اتفاقية السالم              
  ".كامب ديفيد"المبرمة معه 

 19/1/2012قدس برس، 
  

   تستخدم اآلثار لتهويد القدس"إسرائيل": سرائيليةاإل "عيمق شافيه" عيةجم .31
كشفت لجنه آثار مستقلة في تقرير بحثي أعدته أن سلطة اآلثار اإلسرائيلية  :محمد جمال -القدس 

تستخدم التنقيب عن األثريات من أجل تهويد القدس وإحكام السيطرة عليها، وأنها تحفر األنفاق أسفل 
حسب ما ذكرت . ديمة ليس من أجل هدف علمي بل سياسي لتقويض دعائم سكانها العربالقدس الق
التي تؤطر علماء آثار مستقلين يناهضون سلطة اآلثار الرسمية ويقومون بشرح " عيمق شافيه"جمعية 

  .مواقفهم في نشرات ومؤتمرات وجوالت لطالب وناشطين
إلى استخدام االحتالل لعلم اآلثار لتحقيق ) سة والسياسةاآلثار بين القدا(وأشار التقرير الذي حمل عنوان 

وأوضح التقرير أن حفر األنفاق  .أثري-غايات سياسية عن طريق الحفريات التي ليس لها تبرير علمي
في محاولة إلقناع اإلسرائيليين والعالم بضرورة " طاهرة عرقيا"في البلدة القديمة يهدف لخلق مدينة 

رم القدسي الشريف حتى لو تناقض ذلك مع التسوية، مؤكدين أن سلطة اآلثار السيطرة على منطقة الح
   . على تضليل الجمهور بوسائل مختلفة-من خالل أعمال الحفر-تعمل 

وفيما يتعلق بمغزى الحفريات اإلسرائيلية في نظر اللجنة، أورد التقرير الذي أعده عدد من علماء اآلثار 
ائيل تستغل أعمال الحفر األثري إلحكام سيطرتها على شرقي القدس إسر"اإلسرائيليين التقدميين أن 

وأقر التقرير بتجاهل سلطات االحتالل احتياجات ". وتهويدها الستكمال روايتها التاريخية أحادية الجانب
  .السكان العرب وقدسية المكان بالنسبة لهم

  20/1/2012، الشرق، الدوحة
  سرى ما قبل اتفاق اوسلوأ باطالق سراح "سرائيلإ"ـ لاالوروبيةترحيب فلسطيني بالمطالبة  .32
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رحب وزير شؤون األسرى والمحررين في الحكومة الفلسطينية برام اهللا عيسى : رام اهللا ـ وليد عوض
 123قراقع موقف المسؤولين الكبار في االتحاد األوروبي الذين طالبوا حكومة اسرائيل باإلفراج عن 

ات اوسلو، واعتبر ذلك خطوة متقدمة وراسخة بزيادة الوعي األوروبي بأهمية أسيرا معتقلين ما قبل اتفاقي
  .اإلفراج عن االسرى قاعدة أساسية النطالق المفاوضات بين الجانين الفلسطيني واإلسرائيلي

وطالب قراقع االتحاد األوروبي تبني استراتيجية إطالق سراح المعتقلين وفق جدول زمني محدود يرتبط 
ية قائمة على الحقوق السياسية للشعب الفلسطيني والمتمثلة بانسحاب االحتالل االسرائيلي بتسوية سياس

 وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف ووقف سياسة االعتقاالت 1967من حدود عام 
  .واالستيطان وسرقة المياه

اد األوروبي بإطالق سراح ومن جهته رحب رئيس نادي األسير قدوره فارس الخميس، بمطالبة االتح
وقال فارس في بيان صحافي، إن األمم المتحدة كانت قد أبدت اهتماماً  .1994أسرى ما قبل عام 

ملحوظاً بهذه الفئة من األسرى، وعلى مدار الشهر األخير أجرت اتصاالت مستمرة مع نادي األسير 
عية كافة، إلى تبني موقف واضح حيال ودعا نادي األسير أطراف الربا .لالستفسار عن كل ما يتعلق بها

  .هذه القضية التي تحظى باهتمام واسع لدى أبناء الشعب الفلسطيني
  20/1/2012، القدس العربي، لندن

  
   تعتقل شابين جنوب غزةاالحتاللقوات خاصة من جيش  .33

نيين اعتقلت قوات إسرائيلية خاصة فجر يوم أمس اثنين من المواطنين الفلسطي: غزة ـ أشرف الهور
وقال شهود عيان ان القوة . القاطنين على مقربة من الحدود الشرقية لقطاع غزة المتاخمة إلسرائيل

الخاصة اإلسرائيلية تسللت تحت جنح الظالم قرب منطقة تقع في محيط مطار غزة شرق مدينة رفح 
  .جنوب قطاع غزة، واعتقلت شابين من عائلة واحدة،واقتادتهم إلى جهة غير معلومة

  .م يعرف مصير الشيبان اللذين تعرضا لالعتقال، وال عن المكان الذين اقتيدوا إليهول
  20/1/2012، القدس العربي، لندن

  
   دونماً من أراضي بيت لحم76 تصادر "إسرائيل" .34

 دونماً من أراضي قرية الخاص شرق بيت لحم وضمتها 76صادرت السلطات اإلسرائيلية أمس : رام اهللا
 االسرائيلية للقدس، علماً ان قرية الخاص هي من القرى التي عزلها جدار الفصل الى حدود البلدية

، وهو الوصف الذي يطلق على »أمالك غائبين«وأفادت السلطات ان االراضي المذكورة  .االسرائيلي
وقال رئيس مجلس القرية . 1967 و1948االراضي التي هجر أصحابها الى الدول المجاورة في العامين 

 حمدان إن هذه األراضي تعود الى أهالي القرية الذين منعوا من الوصول إليها نتيجة إقامة الجدار خضر
  .، مضيفاً ان هذه األراضي من أكثر األراضي الزراعية خصوبة2007وعزلها منذ عام 

  20/1/2012، الحياة، لندن
  
  
  

   تدوير المخلفات الورقية في غزةلمصنعوضع حجر األساس  .35
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، حجر األساس )1-19( من الوزراء وأعضاء قافلة أميال االبتسامات، اليوم الخميس وضع عدد: غزة
بتمويل من " غزة نظيفة وآمنة بيئيا"إلنشاء مصنع تدوير المخلفات الورقية في غزة التابع لشركة 

  .، واللجنة الخيرية لمناصرة فلسطين فرنسا"االنتربال"الصندوق الفلسطيني لإلغاثة والتنمية 
  19/1/2012، كز الفلسطيني لإلعالمالمر

  
  تطلق قناة فضائية تعليمية موجهة ألبناء الالجئين الفلسطينيين" األونروا": غزة .36

، أنها ستطلق قناة فضائية تعليمية باسم "األونروا"أعلنت وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين : غزة
  .الذي يدرسون في مدارس الوكالة، موجهة ألبناء الالجئين الفلسطينيين "األونروا"قناة 

إن إطالق هذه ): "19/1(نسخة عنه اليوم الخميس " قدس برس"وقالت الوكالة، في بيان صحفي تلقت 
القناة جاء استجابة لحاجات طالبنا وأولياء األمور، حيث ستبث هذه الفضائية دروساً في مادة اللغة 

 أيام في األسبوع لكل مادة، حيث سيكون البث على العربية وكذلك دروسا في الرياضيات على مدى ثالثة
، نائب المفوض العام للوكالة الدولية قامت بلقاء الفريق العامل "األونروا"وأضافت  .ثالث فترات في اليوم

في هذه القناة الفضائية التعليمية، واطلعت على سير العمل، والتي بدورها أعربت عن إعجابها بهذا 
 متميزاً إلدارة األونروا في غزة بقيادة القائم بإعمال مدير عمليات الوكالة عمالً"العمل، واعتبرته 

  ".ولفريق دائرة التربية والتعليم" سكوت أندرسون"ونائبه " كريستر نوردال"
  19/1/2012قدس برس، 

  
  األردن معني بشكل مباشر بالتوصل إلى سالم عادل في المنطقة:  األردنملك .37

 أكد الملك خالل لقائه مع المنظمات اليهودية األميركية أهميـة دور            : )بترا( - فايق حجازين    – واشنطن
المنظمات اليهودية في دعم جهود إعادة الطرفين، الفلسطيني واإلسرائيلي، إلـى طاولـة المفاوضـات                

 ملـيء   2012إن العام الحالي    "وقال جاللته    .والوصول إلى سالم شامل ينهي حالة الصراع في المنطقة        
  ".ات، لكن بالعزيمة والتصميم يمكن أن نعيد التركيز واألضواء على القضية الفلسطينيةبالتحدي
عددا من ممثلي المنظمات العربية األميركية، أهمية دور المنظمات العربيـة فـي             خالل لقائه    أمس   وأكد

ـ                  ين الواليات المتحدة األميركية في شرح وجهات النظر العربية حيـال القـضية المركزيـة، الـسالم ب
الفلسطينيين واإلسرائيليين، وحشد الدعم للموقف األردني والعربي المرتكز الى تنفيذ حل الدولتين وصوال             

  .إلى إقامة الدولة الفلسطينية على األرض الفلسطينية، وتحقيق السالم العادل لشعوب المنطقة
20/1/2012، الغد، عمان  

 
  طبيع تنعش مقاومة الت"البطاطا اإلسرائيلية": األردن .38

 تشهد األردن هذه األيام جدالً حاداً حول األسباب والخلفيات التي أدت إلى إغراق              :محمد فرحان  -عمان  
ولـم تفلـح    . األسواق األردنية بالبطاطا اإلسرائيلية التي تهدد اإلنتاج المحلي اآلتي من منطقة األغـوار            

التطبيعي، رغم أن حجـج هـؤالء       مناشدات مزارعي وادي األردن في ثني وزارة الزارعة عن قرارها           
المزارعين لم تكن سياسية فحسب، بل استندت إلى معطيات زراعية بحتة أيضاً، بحيث أشاروا إلـى أن                 
غزو البطاطا اإلسرائيلية لألسواق األردنية تزامن مع نضوج محصول البطاطا المحلي المـزروع فـي               

من جهتها،   .وتراجع أسعاره لصالح اإلسرائيلي   منطقة األغوار، ما تسبب في تضرر هذا المنتج المحلي،          
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كشفت مصادر في وزارة الزراعة األردنية أن الوزير أحمد آل خطاب ألّف لجنـة للتحقيـق فـي هـذه        
  . القضية، ما أفضى إلى وقف رخص االستيراد الممنوحة لعدد من التجار

20/1/2012، ، بيروتاألخبار  
  

  ومات صواريخ بعيدة المدى من سورياحزب اهللا حصل على منظ: "جيروزاليم بوست" .39
ثمة «معلومات تفيد بأن    » جيروزاليم بوست «أورد الموقع اإللكتروني لصحيفة     :  ليال أبو رحال   - بيروت

 أرض،  -اعتقادا لدى جيش الدفاع اإلسرائيلي بأن حزب اهللا قد حصل على مزيد من صـواريخ أرض                 
عسكري المقرب من حزب اهللا العميـد المتقاعـد         وقال الخبير ال   .» كلم 300يصل مدى البعض منها إلى      

ـ   ال قيمة استراتيجية أو عسكرية وحتى إعالمية لهذا الخبـر،          «أمس إنه   » الشرق األوسط «أمين حطيط ل
باعتبار أن األمين العام لحزب اهللا السيد حسن نصر اهللا هو من صرح في إطاللته األخيرة بـأن حزبـه                    

  . » قادرا على أن يغطي إسرائيل بصواريخهبات يملك قدرات عسكرية متطورة، وبات
الجيش اإلسرائيلي غير تقديراته العمالنية في ما يتعلق بالتهديـد          «بأن  » جيروزاليم بوست «وأفاد تقرير   

الذي يشكله لبنان، وهو يعمل حاليا وفق فرضية تقول إن المجموعة اللبنانية قد حصلت من سوريا علـى                  
وأورد نقال عن تقارير اسـتخباراتية غربيـة        . »وبعيدة المدى  جو متطورة    -منظومات صواريخ أرض    

حزب اهللا استفاد من االضطرابات الحاصلة في سوريا للحيازة على أنظمة أسـلحة متطـورة               «قولها إن   
  .»كصواريخ بعيدة المدى، إضافة إلى منظومات دفاع جوية روسية الصنع

20/1/2012، الشرق األوسط، لندن  
  

  الرا فابيان تلغي حفلتيها في لبنان": ي إسرائيلمقاطعة داعم" فوز لـ .40
، طالبةً منها عدم الغناء في بيـروت  "حملة مقاطعة داعمي إسرائيل في لبنان    "رداً على رسالة وجهتها لها      

 اإليطالية الرا فابيان، عبر صفحتها      -على خلفية مواقفها المؤيدة للدولة العبرية، وجهت المغنية البلجيكية          
، "إليكم يا أصدقائي اللبنانيين، رسالة حب     : "، رسالة إلى الشعب اللبناني، بعنوان     "فايسبوك"ى  الشخصية عل 

عيـد  " شـباط لمناسـبة      15 و 14ليلتـي   " كازينو لبنان "أعلنت فيها إلغاء حفليها الغنائيين المقررين في        
  ".العشاق

الـبغض  "ن تتعامل مع ما أسمته      ، وال تريد أ   "الحياة والحب "واعتبرت فابيان في رسالتها أنها تتعامل مع        
سأغني في لبنـان  "مشاعرها تلك، لكنها " أولئك الذين ال يفهمون   "، وانها لن تقلق راحة      "الذي أبداه البعض  

عيـد  "، وذلك عبر حفل خـاص سـتحييه ليلـة           "من بعيد على طريقتي، وإن لم أكن موجودة فيه جسدياً         
كمساهمة منها من أجل السالم     "ن مقرراً لحفلها في لبنان،      ، وستبثه مجاناً في التوقيت ذاته الذي كا       "العشاق
  ".والحب

20/1/2012، السفير، بيروت  
  
  
  
  

  اعتماد وثائق السلطة الفلسطينيةحول  اً توضيحياًتعميماللبناني يصدر مجلس الوزراء  .41
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 ، يوضح فيه التعميم رقـم     1/2012أصدر رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي أمس، تعميما يحمل الرقم           
 باعتماد الوثائق الصادرة عن السلطة الفلـسطينية المتعلقـة بـاالحوال            25/11/2011 تاريخ   29/2011

  .الشخصية للفلسطينيين
 25/11/2011 تـاريخ    29/2011بموجب التعميم الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء رقـم          : "وجاء فيه 

الوثائق الـصادرة عـن الـسلطة       طلب الى جميع اإلدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات اعتماد          
وحيث ان المقصود لـم يكـن   . الفلسطينية لجهة قيد الوالدات والوفيات وتسجيل واقعات الزواج والطالق  

اعتمادها حصراً دون غيرها، لذلك اقتضت الضرورة توضيح التعميم المذكور لجهـة اعتمـاد الوثـائق                
يات وتسجيل واقعات الـزواج والطـالق، مـع         الصادرة عن السلطة الفلسطينية لجهة قيد الوالدات والوف       

استمرار األخذ بمضمون وثائق االحوال الشخصية الصادرة عن مديرية شـؤون الالجئـين فـي وزارة                
  ".الداخلية والبلديات واي وثائق أخرى كانت معتمدة سابقاً

20/1/2012، المستقبل، بيروت  
  

  "وزاري مبادرة السالم"مصر تطلب تأجيل  .42
 الشهر الحالي إلى مطلع الشهر 29صر تأجيل اجتماع لجنة مبادرة السالم العربية من طلبت م :القاهرة

المقبل، وقال األمين العام المساعد لدى الجامعة العربية لشؤون فلسطين واألراضي العربية المحتلة، 
د  النشغال وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو، لترؤس وفمحمد صبيح إن هذا الطلب جاء نظراً

  . من الحالي، الذي صادف موعد اجتماع لجنة المبادرة29بالده إلى القمة اإلفريقية التي ستعقد في 
  20/1/2012الخليج، الشارقة، 

  
  لمدينةابما يليق بمكانة  قطر تسخِّر كل اإلمكانيات لنجاح مؤتمر القدس .43

 والمندوب الدائم لدى جامعة ة القطري في القاهر السفير،أكد صالح البوعينين :السيد السعدني - القاهرة
 أن قطر حريصة جداً على التحضير الجيد لمؤتمر القدس الشريف بما يليق بالمكانة ،الدول العربية

 األمانة االجتماع المشترك، بين أن" الشرق"وكشف البوعينين لـ. التاريخية والدينية والعالمية للمدينة
ير لمؤتمر القدس العالمي، ناقش المواضيع اللوجستية العامة لجامعه الدول العربية ودوله قطر للتحض

 من فبراير القادم بحضور وزراء الخارجية العرب 27و26 أيامالخاصة بالمؤتمر والذي سيعقد 
  .وشخصيات عالمية

  20/1/2012الشرق، الدوحة، 
  

  "أبو حصيرة" دفعت ملياري جنيه لمنع هدم "إسرائيل": مؤرخ سياسي مصري .44
مصري محمد الجوادي خالل حديث تلفزيوني مساء األربعاء السياسي المؤرخ الحث وباال قال :القاهرة

 دفعت مبلغ ملياري جنيه لمنع هدم مبنى تاريخي في محافظة البحيرة اإلسرائيلية إن الحكومة ،18/1
  ".ميالد أبو حصيرة"المصرية، يقدسه اليهود ويحتفلون فيه بما يسمونه 

  19/1/2012قدس برس، 
  

  " سياسة االستيطان التي تعطّل حل الدولتينوقف" تستقبل عباس وتدعو إلى ألمانيا .45
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أجمع القادة األلمان بدءاً برئيس الدولة كريستيان فولف والمستـشارة األلمانيـة            :  اسكندر الديك  -برلين  
أنغيال مركل ووزير الخارجية غيدو فيسترفيلله وصوالً الى رئيس البرلمان االتحادي نوربرت المـرت              

بوقـف سياسـة    «ذين اجتمعوا مع الرئيس محمود عباس في اليومن الماضيين، على مطالبة إسـرائيل              ال
  . »االستيطان التي تعطّل حل الدولتين

، اللقـاء واجتمعت المستشارة مركل مع عباس في ساعة متقدمة من بعد ظهر أمس، وقالت مركل عقب                
 وتحقيق تقدم، مضيفة أن ألمانيا ستعمل مع        إنها ترى ضرورة قصوى للعودة الى المفاوضات مع إسرائيل        

شركائها في االتحاد االوروبي إلجراء محادثات مع اسرائيل في هذا الصدد، في اشـارة ضـمنية الـى                  
 مليون يورو من أجل المساهمة في تعزيز مؤسسات         42وقررت دعم السلطة بـ     . ممارسة ضغوط عليها  

  .الدولة الفلسطينية
وني أن الوفد المرافق للرئيس الفلسطيني اعتبـر االسـتقبال البروتوكـولي            اإللكتر» شبيغل«وذكر موقع   

الرفيع المستوى من جانب الرئيس األلماني لضيفه، وحفلة الغداء التي اقامها على شـرفه إلـى جانـب                  
وبعد أن أكد فولف لعباس دعم بلده الجهود الجديدة         . »لفتة لها داللة إيجابية   «المحادثات التي أجراها معه     

تي تبذلها اللجنة الرباعية الدولية بهدف إحياء مفاوضات عملية السالم المتوقفة، شدد علـى أن ألمانيـا                 ال
  .»ستواصل بذل جهود جوهرية ألقامة دولة فلسطينية«

أن على إسـرائيل    «وذكرت مصادر وزارة الخارجية األلمانية بعد االجتماع أن عباس وفسترفيلله يريان            
إلـى  «وإذ دعا فيسترفيلله الجانبين     . بين الدولتين » اتها في شأن الحدود واألمن    اإلسراع في تقديم اقتراح   

الذي يعطل الجهود   «، جدد انتقاد حكومته الشديد إلسرائيل على نهجها االستيطاني          »التخلي عن االستفزاز  
  .»المبذولة لتحقيق حل سلمي دائم في الشرق األوسط

وقال النائـب  . »باتخاذ موقف أكثر حزماً إزاء إسرائيل     «األلماني أمس حكومته    » الخضر«وطالب حزب   
 االسرائيلية جيرزي مونتاغ في حديث إلـى        -االتحادي عن الحزب رئيس المجموعة البرلمانية األلمانية        

أن توضح إلسرائيل بصورة أكبر أن مواصلة البناء االستيطاني في          «إن على برلين    » إس في إر  «إذاعة  
  .»لة هو انتهاك للقانون الدوليالمناطق الفلسطينية المحت

  20/1/2012، الحياة، لندن
  

46. األمريكية ترفض لقاء ليبرمان وتعاإلدارة: تلفزيون إسرائيلي ه شخصية غير مرغوب فيهاد  
كشف التلفزيون اإلسرائيلي النقاب عن أن المسؤولين األمريكيين يرفضون عقد اللقـاءات مـع وزيـر                

وأضـاف أن المـصادر      .ي من المقرر أن يزور واشنطن بعد أسبوعين       الخارجية أفيغدور ليبرمان، الذ   
األمريكية استعملت ضد ليبرمان ألفاظا خارجة عن حدود اللباقة السياسية، مثـل أنـه شخـصية غيـر                  
مرغوب فيها بأمريكا، وأن اإلدارة األمريكية ترفض ليبرمان وكل ما يمثله، واعترف ليبرمان فـي رده                

نسق اللقاءات، ولكنّه أضاف أنه ما زال متسعا من الوقت لترتيبها، ولكـن المـصادر               بأنه حتى اآلن لم تُ    
  .األمريكية أكدت على أن ليبرمان لن يجتمع إلى أي مسؤول ال في الخارجية وال في البيت األبيض

 20/1/2012، القدس العربي، لندن
  
 

 ين الفلسطينيين بلبنان بالمائة على االمراض المستعصية لالجئ10األونروا تزيد مساهمتها  .47
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ستقوم بزيادة قيمة مـساهمتها  «في لبنان سيلفاتوري لومباردو أن وكالة الغوث        » األونروا«أكد مدير عام    
في عالج األمراض المستعصية بدءاً من شهر نيسان المقبل لتصل إلى خمسين فـي المئـة، أي بزيـادة     

انب الصحي ما زالت قيـد الدراسـة بـشأن    هناك إستراتيجية في الج   «وشرح أن   . » في المئة  10نسبتها  
حلول نهائية ومرضية لمشكلة األدوية سواء مع وزارة الصحة أو مستوردي األدوية في لبنـان أو مـع                  

  .»بعض مؤسسات المجتمع المدني
 20/1/2012، السفير، بيروت

 
   كدولة مستقلةبفلسطينتايالند تعترف  .48

سب ما أبلغ المبعوث التايالندي لألمم المتحدة مسؤولين        اعترفت تايالند رسميا بفلسطين كدولة مستقلة، ح      
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية التايالندية إن حكومة بالده تشعر بأن الوقت قـد حـان                 .فلسطينيين

 .وأضاف أن بالده تدعم حل الدولتين والعملية السلمية في الـشرق األوسـط             .لالعتراف بدولة فلسطين  
  .جعة حكومة ينغلوك شيناواترا للسياسة الخارجية للبالدوتأتي هذه الخطوة ضمن مرا

  19/1/2012، )بي بي سي(هيئة اإلذاعة البريطانية 
 

   على مدى ثالث سنوات أتت بنتائج عكسية وباما في الشرق االوسطأدارة إ جهود :الغارديان .49
اخل، لـثالث   تنشر الغارديان على صفحتها االولى تحليال مطوال، يستكمل على صفحة كاملة فـي الـد              

  . باراك حسين اوباما في امريكا الرئيس األمريكيسنوات من حكم
بـال  " ابـن للنظـام   "ويبدا التحليل في تعداد خيبات االمل وطغيان االحباط ما اظهر اوباما مجرد رئيس              

ه وبعد تفصيل في القضايا الداخلية، بما فيها تعديل دفة السياسة الخارجية الكارثية لسلف             .انجازات ضخمة 
  .جورج بوش، يشير تحليل الغارديان الى قضايا تهم العالم

فقد كان االمل عالميا في ان اوباما سيسعى للتقريب بين الفرقاء واشاعة عالم اكثر عدال وتفاهمـا، لكـن                   
وحرص اوباما ان تكون اول مكالمة هاتفية له كرئيس الى الرئيس الفلـسطيني محمـود                .ذلك لم يحدث  

  .ل ادارته جهدا من اليوم االول لتسوية الصراع االسرائيلي الفلسطينيعباس، وتعهد بان تبذ
لكن تحليل الغارديان يخلص الى ان جهود ادارة اوباما في الشرق االوسط لم تكن فقط غير مثمرة، بـل                   

  .احيانا اتت بنتائج عكسية
  20/1/2012، )بي بي سي(هيئة اإلذاعة البريطانية 

  
  ة مؤتمر يضم األطراف الفلسطينية استضافحماس على سويسرا تقترح .50

قال المبعوث السويسري لعملية السالم إلى الشرق األوسط جان دانيـال           :   دار اإلعالم العربية   - القاهرة
روخ أمس، عقب لقائه األمين العام للجامعة العربية نبيل العربي، ردا على سؤال بشأن نتائج لقائه مـع                  

كان في إطار متابعة الشأن الفلـسطيني       «إن اللقاء   » حماس «خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة     
وأشار إلى أنه تحدث     .»العام ومحاولة استئناف المفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية خالل المرحلة المقبلة        

  .مع مشعل عن عقد مؤتمر حول القضية الفلسطينية في جنيف بسويسرا تحضره كل األطراف الفلسطينية
  20/1/2012، البيان، دبي

  
  ان عمالمحادثات الفلسطينية اإلسرائيلية في اتصاالت غربية مكثفة لتفادي انهيار  .51
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اتصاالت مكثفة تجري في هـذه المرحلـة بـين          "كشفت مصادر ديبلوماسية غربية النقاب عن       : رام اهللا 
كـار  احـدى االف "، وقالـت إن  "ردن اخيـراً مختلف االطراف لتفادي انهيار اللقاءات التي بدأت فـي األ     

  ".المطروحة هي ان تقوم اسرائيل تدريجيا ومع استمرار هذه اللقاءات بخطوات بناء ثقة مع الفلسطينيين
ونقلت تقارير صحافية محلية عن المصادر، التي فضلت عدم الكشف عن اسمها، الى ان من بين االفكار                 

طة الفلسطينية فـي الـشارع      المطروحة ان تقوم الحكومة االسرائيلية بتنفيذ خطوات تعزز من مكانة السل          
الفلسطيني وال تضر بها في حال استمرار لقاءات عمان ومن بين هذه الخطوات االفراج عـن معتقلـين                  
فلسطينيين ووقف االجتياحات االسرائيلية للمناطق الخاضعة للسيطرة الكاملة للسلطة الفلسطينية ووقـف            

فـي  ) ج(ت الفلسطينية في المنـاطق المـصنفة        هدم المنازل واتاحة الفرصة امام االستثمارات والنشاطا      
  .الضفة الغربية

وذكرت المصادر ان اتصاالت تجري مع الحكومة االسرائيلية في محاولة القناعها بالقبول بتنفيـذ هـذه                
الخطوات خاصة وانها لم تتجاوب سابقا مع طلب السلطة الفلسطينية االفراج عن المعتقلين الذين اعتقلـوا     

  . معتقال132والذين يصل عددهم الى نحو قبل اتفاق اوسلو 
  20/1/2012، المستقبل، بيروت

  
   حكماً باإلعدام في غزةتدينالبعثات األوروبية  .52

دانت بعثات دول االتحاد األوروبي في القدس المحتلة ورام اهللا في الضفة الغربية حكـم اإلعـدام                 : غزة
  .اطن فلسطينيشنقاً الذي أصدرته غيابياً محكمة مدنية في غزة في حق مو

وقال بيان صادر عن بعثات االتحاد األوروبي وممثلياته فـي القـدس ورام اهللا إن االتحـاد األوروبـي                 
يعتبر أن إلغاءها يـساهم فـي تعزيـز         «، و »يعارض بشدة وتحت كل الظروف استخدام عقوبة اإلعدام       «

  .»الكرامة اإلنسانية والتطور التقدمي لحقوق االنسان
  20/1/2012، الحياة، لندن

  
     ناشط حقوقي في غزة علىإدانة دولية لالعتداء  .53

أدانت منظمتا هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية الحقوقيتان هجوماً تعرض له مسؤول في             : )ب.ف  .ا  (
وتعـرض محمـود أبـو      . مركز حقوقي في قطاع غزة بعد نشره مقاالً، وطالبتا بفتح تحقيق في الحادث            

لحقوق اإلنسان في غزة للطعن بأدوات      ” الميزان“القات الدولية في مركز     رحمة مدير وحدة االتصال والع    
  وقالت آن هاريسون مديرة الشرق األوسط بالنيابة في منظمـة          . حادة من قبل مجهولين األسبوع الماضي     

هذه المحاوالت إلسكات مدافع عن حقوق اإلنسان هي اعتداء آخر على حرية            “العفو الدولية في بيان إن      
  .” في غزةالتعبير

  20/1/2012، الخليج، الشارقة
  

  "الناتو"ا بعد موافقة نفذ معظم الضربات الجوية في ليبي" سالح الجو االسرائيلي" :الجارديان .54
أكدت صحيفة الجارديان البريطانية ان الطيارين الذين نفذوا الضربات الجوية على ليبيا            :  وكاالت -سما  

 حيث عرض الكيان االسرائيلي على حلف الناتو ان تـشارك           .!كان معظمهم من سالح الجو االسرائيلي     
فوافق حلف الناتو على    , بطياريها بعد أن رفضت تركيا أن يستخدم سالح الجو االسرائيلي مجالها الجوي           
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وتقـول الـصحيفة    .هذا العرض المغرى بسبب معاناة الحلف من نقص الطيارين بسبب حرب أفغانستان       
  .لليبي حقالً للتجارب بالنسبة لسالح الجو الصهيونيالبريطانية لقد أصبح الشعب ا

  19/1/2012، وكالة سما اإلخبارية
  

   فتاة قاصر15اعتقال أكبر حاخامات يهود فرنسا بتهمة اغتصاب  .55
اعتقلت السلطات الفرنسية، أكبر حاخامات فرنسا، دانئيل فرحى، أحد مؤسسي الحركـة            :  وكاالت -سما  

 فتـاة، لـم تتجـاوز    15 بعد التأكد من أنه قام باالعتداء جنسيا على حوالي اليهودية الليبرالية في فرنسا،   
  . عاما14إحداهن الـ 

 وقال الحاخام ميشيل تسرفاتي، الذي يعمل كناشط في الجالية اليهودية في فرنـسا، إذا اتـضح أن هـذه       
رحي، هو شخصية   االتهامات صحيحة فإنه سيلحق بنا كارثة في جميع أنحاء فرنسا، مضيفا، إن الحاخام ف             

وفى السياق ذاته، أبدى األمين العام لمجلس المنظمات اليهودية         . اعتبارية ومشهورة في وسط يهود فرنسا     
  .في فرنسا حاييم موزيكنت، انزعاجه على إثر انفجار هذه القضية

  19/1/2012، وكالة سما اإلخبارية
  

  !ول نفط خليجيةق ح"يحمون"يون مرتزقة إسرائيل : واإلسالميةالعربيةاألسواق بلع االحتالل س .56
من المؤسف أن األنباء عن تغلغل المـصالح الـصهيونية داخـل النـسيج              : مازن السيد  ترجمة وإعداد 

لم تعد تفاجئ أحداً، إال ان التفاصيل والمعطيات        » الحرة«االقتصادي العربي عبر آليات ما يسمى بالسوق        
، عنـدما   »سر تجارة اسرائيل في العالم اإلسالمي     «عن  االسرائيلية  » هآرتس«التي حملها تقرير لصحيفة     

حقول نفطية عربية في إحدى دول الخليج، إنما ترسم         » حماية«تؤكد أن مرتزقة اسرائيليين يشاركون في       
مشهد تعامل راسخ بآليات تورية شبه مقوننة بين رجال األعمال اإلسرائيليين ودول عربيـة وإسـالمية                

  .ت التي تساهم بالتخفيف من العزلة المتفاقمة للدولة العبريةتجهل أو تتجاهل هذه التعامال
  السعودية والخليج

إحدى أكثر البالد إثارة للفضول في مجال ازدواجية العالقات مع اسرائيل، هـي             «إن  » هآرتس«وتقول  
مـا  عدداً مهماً من الشركات اإلسرائيلية يقوم بتصدير منتجاته إلى الـسعودية، ب           «، مضيفة إن    »السعودية

ويتم ذلك أحياناً عبر شركات فرعية مسجلة في أميركـا، بفـضل العالقـات              . يشمل منتجات تكنولوجية  
شركات إسرائيلية مثـل صـانع      «وتوضح الصحيفة االسرائيلية بداية أن      . » السعودية القوية  -االميركية  

  .»ودية بمنتجاتهاقد زودت ايضاً القوات األميركية المتواجدة في السع» رابينتكس«الدروع الفردية 
 اإلسـرائيلية هـو قطـاع       -لكن أحد أكثر القطاعات أهمية في مجال العالقـات التجاريـة الـسعودية              

ـ  اسرائيل تتسلم المواد الخام لصناعاتها البالستيكية، مثل البولياثيلين والبوليبروبيلين، من          «البالستيكيات، ف
 غير مباشرة، لكن السلطات اإلسرائيلية تعي       هذه المنتجات تصل بطريقة   . السعودية ودول خليجية أخرى   

تصدر الصناعة البالستيكية اإلسـرائيلية، أغلفـة البيـوت البالسـتيكية           «في المقابل،   . »تماماً مصدرها 
، عبر مصانع لشركات إسـرائيلية      »الزراعية، وأدوات الري، وأدوات توضيب المأكوالت إلى السعودية       

  .مستقرة في تركيا
اإلسـرائيلي  -ائيلي السابق في تركيا آلون لييل أن أرقام التبادل التجـاري التركـي              ويؤكد السفير اإلسر  

  .تضخّمها التجارة الفعلية مع دول عديدة تحظر علناً التعامل مع إسرائيل
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في دبي بتزويد اإلمارة بقطـع بنـاء        » جزر النخيل «إلى أن إسرائيل ساهمت في بناء       » هآرتس«وتشير  
من شركات التقنيات العالية اإلسرائيلية تعمل في       » عدداً ال يستهان به   «كد أن   كما تؤ . عبر شركة ايطالية  

الذي ازدهر بقوة قبل اغتيال القيادي في حماس محمـود          «دول الخليج، وخاصة في مجال األمن الداخلي        
  .»المبحوح

ـ  » مملوكة إسرائيلياً«لكن أخطر ما قد يحمله التقرير يكمن في أن شركة أمنية         نفط فـي  تحمي حقـول ال
  !إحدى دول الخليج، وتستقدم إليها مرتزقة اسرائيليين

وتـرتبط مـستويات التجـارة      . »تقنيات طبية، زراعيـة ومائيـة     «كما تصدر اسرائيل إلى دول الخليج       
باألوضاع السياسية كما يقول السمسار اإلسرائيلي نافا ماشيا المقيم في جنيف والـذي يخـتص بحـسب                 

في بعض  . عليك ان تتنبه إلى الوضع السياسي     «: ين صفقات مع دول المنطقة    الصحيفة اإلسرائيلية في تأم   
لكن االسرائيليين عادوا   . األحيان، عليك أن تتوقف، حتى عن إرسال البريد االلكتروني، حتى تمر الموجة           

  .»بالفعل إلى العمل مع دبي، ابو ظبي وقطر
مبـادرة  «م، جزء من مجموعة تـسمى       إلى أن ماشيا الذي يزور الخليج مرتين كل عا        » هآرتس«وتشير  

تزداد عزلة اسـرائيل تـدريجياً فـي العـالم،          «ويقول ماشيا   . ، يقودها ايدان عوفر   »السالم االسرائيلية 
  .»ومجموعتنا تحاول كسر هذا العزل بطرق عديدة بينها خلق صالت عمل مع دول عربية

يضاً، يشير اليران مـالول مـن شـركة         وفيما تؤكد الصحيفة أن التجارة االسرائيلية تزدهر في العراق أ         
التكنــولوجيا، وخاصـة    «والتي تختص بتأمين صفقات في الـدول العربيـة، إن           » األسواق العربية «

رجال األعمال العرب مهتمـون بالتقــنيات اإلسـرائيلية         «، مضيفاً أن    »االنترنت، تجعل العالم أصغر   
  .»ي مثل فيسبوك، تويتر، ولينكداينويبحثون عنها عبر االنترنت وشـبكات التـواصل االجتماع

  ايران
ـ        ، عن  »يتمتع بصالت في الدول العربية    «، و »موتي«وينقل التقرير حديث رجل أعمال اسرائيلي ملقّب ب

مفاجأته عندما عرض عليه ممثلو شركة تغذية إسرائيلية معروفة فرصة التصدير إلى ايران، موضـحين               
ويقول األستاذ في جامعة القـدس      . نية عبر وسطاء في الخارج    أنه قد تم االتصال بهم من قبل شركة إيرا        

المـال ليـست لـه      . التجارة مع ايران قصة قديمة    «العبرية يوري بيالر الخبير في العالقات الدولية إن         
، وهناك إسرائيليون كثر يبحثون عن الفـرص المناسـبة          "معنا"اإليرانيون يحاولون دائماً العمل     . رائحة

  .»لجني األموال
التـي تحملهـا المنتجـات      » صنع فـي اسـرائيل    «وضح التقرير االسرائيلي أنه يتم استبدال إشارات        وي

ويقول مدير قطاع التجارة الخارجية والعالقات      . االسرائيلية، عبر دول ثالثة مثل تركيا والدول األوروبية       
. هـذه األشـياء   من المحظور الحـديث عـن       «الدولية في جمعية المصنعين اإلسرائيليين دان كتاريفاس        

هناك شركات  . الصناعيون االسرائيليون يريدون البقاء قدر المستطاع بعيداً من األضواء في هذا المجال           
تتصل بنا لتسألنا عن كيفية إخفاء هوية منتجاتها اإلسرائيلية، فنوجههم نحو خبراء فـي هـذا المجـال،                  

  .»وخاصة في مجاالت الشحن والنقل والشركات اللوجستية
الدولة تراقب  ... إسرائيل تستخدم أيضاً شبكات التجارة واالعمال ألغراض سياسية       «أن  » هآرتس«وتؤكد  

نشاطات رجال األعمال من الدول العربية وتلجأ لمساعدة رجال األعمال اإلسرائيليين فـي أداء مهمـات              
التـي  االسـرائيلية   » عـوفر «، مشيرة إلى قضية شركة      »دبلوماسية والخدمة كوسطاء في مهمات سرية     



  

  

 
 

  

            31ص                                     2386:                العدد20/1/2012الجمعة  :التاريخ

قد لعبت دوراً كبيـراً فـي أمـن         «انكشف إعالمياً تعاملها مع اسرائيل، وأكدت مصادر مقربة منها أنها           
  .»اسرائيل

  20/1/2012، السفير، بيروت
  

   العربيوالربيعفلسطين  .57
  العاهل االردني عبد اهللا الثاني

 برزت فيه عزيمة العـرب      مر عام على الربيع العربي وبدء رياح التغيير في منطقتنا، وهو الربيع الذي            
ظلت عالقة بال حـل، وفـي       " فلسطين"رجاال ونساء، خصوصا الشباب منهم، لكن قضية العرب األولى          

كانون الثاني الحالي جلست األطراف المعنية على طاولة المفاوضات ألول مرة منذ ستة عشر شهرا في                
ف تبعث بها الواليات المتحدة إلـيهم       ما هي الرسالة التي سو    : عمان، والسؤال الذي يطرح نفسه اآلن هو      

  ولشعوب المنطقة؟
لقد سمعت من يقول إنه مع التغيرات اإلقليمية وحالة عدم اليقين، ال يوجد هنالك مـن مـسوغ إلطـالق                

ما هي إال واحدة مـن      " لننتظر ونرى "مباحثات السالم من جديد في هذا الوقت، والحجة القائمة على مبدأ            
ر الخاطئة التي تبرر رفض األطراف المعنية للتفاوض، إن التغيير الذي تشهده            مجموعة كبيرة من األعذا   

المنطقة ليس عائقا أمام التسوية، بل هو ضرورة حتمية، وقد حان الوقت اليوم وليس غدا كـي تـساعد                   
التسوية على تحقيق ما يصبو إليه الناس من عملية سياسية أساسها التفاوض واإلتفاق، ويحتاج الـشباب                

بي وغيرهم اآلن وليس العام القادم أن يروا الواليات المتحدة وأوروبا وبقية العالم الديمقراطي وهـم                العر
  .يعنون ما يقولونه عن تحقيق العدالة للجميع

ال يستطيع أحد أن يشكك في حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم ومطلبهم بالعدل وبوطن بال احتالل، وهذا                 
ي األولى، وفي األردن، تتصدر قضايا الوضع النهائي، بما فيها الحـدود            المطلب هو قضية الشعب العرب    

والالجئين واألمن والقدس، سلم األولويات، وهذا يعني بالتالي وجوب الوفاء بقيام دولة فلـسطينية قابلـة                
 للحياة ومستقلة وذات سيادة كجزء من اتفاقية حل الدولتين التي توفر حلوال لكافة قضايا الوضع النهـائي                

  .وتضمن األمن إلسرائيل
االتحاد األوروبـي   "إن حل الدولتين يحظى بدعم من قبل الواليات المتحدة وبقية أعضاء اللجنة الرباعية              

، ويقع في صلب مبادرة السالم العربية التي تبنتها القمة العربية باإلجمـاع فـي               "واألمم المتحدة وروسيا  
ن جانبنا بيان واضح ال لبس فيه يثبـت التـزام العـالم             ، ولقد كان في هذه المبادرة م      2002بيروت عام   

العربي بمنطقة يسود فيها السالم والقبول، فاتحة المجال أمام تسوية شاملة من شـأنها إنهـاء الـصراع                  
وضمان حق الفلسطينيين في الحرية والدولة، وتحقيق القبول واألمن لإلسرائيليين، وقد حظيت المبـادرة              

 دولة، وهي المبادرة التي تظل حجر الزاوية لصنع الـسالم فـي             57 المكون من    بتأييد العالم اإلسالمي  
  .الشرق األوسط

صحيح أن إجراء مباحثات جوهرية أمر صعب، لكن ما هو صعب اآلن قد يكون أقرب إلى المستحيل إن                  
 فشلنا هذه المرة، وبعد ثالثة أشهر سيكون قد مضى على إطالق مبادرة السالم العربية عـشر سـنوات                 

بالتمام والكمال، وفي هذه األثناء استمرت إسرائيل في بناء المستوطنات وخصوصا في القدس التي تعـد                
مصدرا للقلق الدولي، ويمكن للتهديدات التي تتعرض لها األماكن المقدسة ومساعي تغيير هوية المدينـة               

  .دمةبطرد المقدسيين من مسلمين ومسيحيين منها إلى إيقاف مسيرة السالم لعقود قا
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وخالل الربيع المقبل ستتولى حكومة جديدة مقاليد األمور في مصر، وهناك أحداث جسام تتجلـى فـي                 
بلدان مثل سوريا، والناس في كافة أنحاء المنطقة يطرحون تساؤالت حول ماهية الحكم الذي يريدونـه،                

راع المركزي فـي    مع شعور عارم بأن كل شيء معلق في الهواء، وفي مثل هذه البيئة، فإن تسوية الص               
المنطقة، والمسبب الرئيسي ألزمة العالقات بين الشرق والغرب، والتي استمرت ألكثر من ثالثة أجيال،              
سوف يثبت أن بإمكان العالم الخارجي أن يساعدنا ونحن نبني مستقبال أكثر عدال وتفاؤال، وسوف يرجح                

فإننا نترك مصائرنا للعبة القدر إلـى حـد         ذلك من كفة االعتدال في كل مكان، ولو توقفنا عن المحاولة،            
  .كبير ونخلي الميدان للمتطرفين

وما يبعث على اإلحباط أننا جميعا ندرك ما هي مكونات االتفاق النهائي، والتي نوقـشت فـي جـوالت                   
عديدة من المفاوضات على مدى ما يزيد عن عقدين، ومع ذلك فإن األطراف المعنية، وهـي بمفهومهـا                  

 جميعا، قد فشلت في تجاوز خط النهاية حتى اليوم، ويمكن للقاءات التي أطلقت هذا الشهر                الواسع تشملنا 
في عمان أن تؤدي إلى مباحثات جوهرية تبدأ أوال بمناقشة قضايا الحدود واألمن وصوال إلى حل نهائي                 

منيا للتوصل  لقضية المستوطنات، يليها بقية قضايا الوضع النهائي، وقد وضعت اللجنة الرباعية جدوال ز            
، لكن ذلك لن يتحقق ما لم نقم جميعا ببناء بيئة مهيئة للنجاح، ويعد الـدعم                2012إلى اتفاقية بنهاية عام     

  .األمريكي أمرا حيويا في هذا السياق
وفي أنحاء العالم العربي كافة يطالب الناس بالحرية والكرامة واألمل، وقد رسمنا في األردن طريقنا من                

جية شاملة ال عودة عنها من اإلصالح السياسي واالجتماعي واالقتصادي، وال بد للسالم             خالل عملية تدري  
أن يكون جزءا من هذا المستقبل، لكل من الفلسطينيين واإلسرائيليين، ولنا جميعا، نعم لقد كانـت هنـاك                  

  هل يمكننا جميعا النجاح هذه المرة؟: إخفاقات عديدة، لكن السؤال اآلن
  19/1/2012، ورنالصحيفة وول ستريت ج

  20/1/2012، الغد، عمان
  

  !؟"استكشاف: "الدَّلعاسم  .58
  يوسف رزقة. د

األول منهـا   . اللقاءات أربع فـي العـدد     . ملك األردن استضاف لقاءات الطرفين اإلسرائيلي والفلسطيني      
 فـي الـوالء     ، فالرجل علَم  "بتوني بلير "ال حاجة لفلسطيني أن نُعرفه      . بحضور توني بلير موفد الرباعية    

، ولكننا في   "ببلير"نحن ال حاجة لنا     . ، وهو اختيار جورج بوش االبن ليكون في هذا المنصب         "إلسرائيل"
  .حاجة لمعرفة طبيعة هذه اللقاءات وأهدافها

" تمهيدية"اختلف قادة المفاوضات، وأعالمهم حول تحديد طبيعة هذه اللقاءات، فوصفها أحدهم أنها لقاءات              
ومـا  " تمهيدية"، ولست أدري ما معنى      "استكشافية"فاوضية، ووصفها آخر بأنها لقاءات      وليست لقاءات ت  

هـو ممثـل    " صائب عريقات "وكبير المفاوضين   " التفاوضية"، وما الفرق بينهما وبين      "استكشافية"معنى  
 إن قفز الطرف الفلسطيني عن تسمية األشياء بأسمائها الحقيقية، هو عالمـة علـى             ! محمود عباس فيها؟  

فشل هذه اللقاءات، وعالمة على أن الرأي العام الفلسطيني يرفض هذه اللقاءات، وال يكتـرث باألسـماء             
ورغم ذلك فهي محرمة ألنها تغتـال       " المشروبات الروحية "فللخمر أسماء عديدة أكثرها نفاقًا      . والعناوين

العقل، أو عن تـضليل الـرأي       عن اغتيال   " التمهيدية أو االستكشافية  "وال تخرج   . العقل، وتسلب اإلرادة  
  .العام، فالشيء الفاسد أو المعطوب ال تصلح من داخله األسماء الجميلة
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ما هو الضائع   ! نحن نستكشف؟ : من المفاوضات يقول لنا الزعماء    " على وجه التقريب  "بعد عشرين عاما    
، قارة بأكملهـا فـي      كولومبس اكتشف أمريكا  ! من اللقاءات التفاوضية؟  "  عاما 20"الذي لم يكتشف خالل     

ما الذي خفي على قادة مشروع المفاوضات من أجل المفاوضـات حتـى             . رحلة واحدة في أقل من عام     
يستكشفوه بعد جمود اللقاء على مدى عامين، استفحل فيهما التهويد واالستيطان استفحاالً كبيرا لدرجة أنه               

  !.ق فم؟وإغال" خرس"بعد طول " مفيدة"أنطق االتحاد األوروبي بكلمة 
االتحاد األوروبي األخرس يملك    ". تصادر حقوق المقدسيين، وتقضي على مفهوم حل الدولتين       " إسرائيل""

الحقيقة وينطق بها في أذن لقاءات عمان األربعة، ولكن آذان من في هذه اللقاءات بها صمم فيمـا يبـدو                    
  .، اسم الدلع للمفاوضات"االستكشاف"ألنهم يمارسون عملية 

محادثات قاسية وجيـدة،    "وقال عنها   " الدلع" اهللا مستضيف اللقاءات عرف عنها باسمها ال باسم          الملك عبد 
  !.؟"وبطيئة، لكسر الجمود، وال يتوقع أن يتدخل األمريكيون، والوقت لم يحن بحسب أوباما للتدخل

. اعيـة  موعد لقـاء الرب    26/1، وعن جدوى االنتظار حتى      "االستكشاف"وزعماء التفاوض يتحدثون عن     
والمفاوض الفلـسطيني   ! والطقس العام يقول كلمة أبلغ؟    ! تقول كلمتها؟ " إسرائيل"و! أمريكا تقول كلمتها؟  

ـ   "تمهيد"، أو عملية    "استكشاف"غارق في عملية     بعد أن شـاب شـعر      . كما يقولون " برايمرز"، فهو في ال
  !". ؟بعدما شاب ودوه الكتاب"الرأس والصدر، ولم يعد للشايب وسع في الكتاب 

تسمح لنـا   " إسرائيل. "يقول رئيس السلطة محمود عباس ال يوجد للسلطة سلطة، والموجود اقتصاد وأمن           
بالطعام والحياة في مقابل أن نحرس أمنها، وال شيء أكثر من ذلك والسلطة أكذوبـة، وجهابـذة اللغـة                   

  !؟"فدعوس"على رأي " ودقي يا مزيكا"واألعالم يتحدثون عن لقاءات استكشاف لجولة تفاوضية جديدة، 
  19/1/2012، موقع فلسطين أون الين

  
   خالد مشعل؟يفعلهاهل  .59

  عريب الرنتاوي
في األنباء، أن خالد مشعل ال ينتـوي الترشـح لواليـة رابعـة لرئاسـة المكتـب الـسياسي لحركـة                      

الت وبرغم أن أي مصدر رسمي في الحركة لم ينف الرواية أو يؤكدها بعد، إال أن سيل التـأوي     ...حماس
دستور "منهم من قال أن نظام حماس الداخلي        ...والتفسيرات لهذه األنباء لم ينقطع طوال اليومين الفائتين       

وزاد عليهـا واليـة     ” الدستورية“ال يسمح سوى بواليتين اثنتين، وقد استنفد أبو الوليد حظوظه           " الحركة
لرصاص المصبوب على غزة، ومـا      ثالثة، أملتها صعوبة إجراء انتخابات داخلية في الحركة في ذروة ا          

  .أعقب تلك العملية اإلسرائيلية البربرية من ظروف استثنائية
بعض الروايات ربط أنباء االستقالة بما أشيع ويشاع عن خالفات داخل الحركة تفاقمـت مـؤخراً فـي                  

 حـدود   الدولة علـى  ”و” المقاومة الشعبية ”اجتماعات الخرطوم على وقع التباين حيال قضايا المصالحة و        
لكن أوساط حماس والناطقين باسمها، ينفون ذلك جملة وتفصيال، بل ويـسخرون            ...”الرابع من حزيران  

فـي التجربـة    ” خارج”و” داخل“من ترديد مثل هذه السيناريوهات، ويرفضون الحديث عن تمايز ما بين            
  .الحركية

على خلفية األزمة الـسورية     قراءة أخرى لهذه األنباء، تربط بينها من جهة، وما تتعرض له من ضغوط              
المتفجرة من جهة ثانية، وتقترح هذه القراءة أن انتقال قيادة حماس األولى من يد خالد مشعل إلـى يـد                    
مسؤول آخر في حماس، سوف يفضي تلقائياً، إلى خروج قيادة حماس من دمشق، حتى وإن بقي خالـد                  
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خارج دمشق، وهنا يؤتى دائما علـى ذكـر         مشعل فيها، سيما وأن المرشحين الرئيسيين لخالفته يقيمون         
الدكتور موسى أبو مرزوق الذي يقضي معظم أوقاته خارج دمشق، أو يشار إلى إحدى شخصيات غـزة                 

  .القوية
أياً يكن من أمر، فإن إقدام حماس على خطوة من هذا النوع، ينطوي على قدر من المجازفـة، ونقـول                    

األول، أن خالد مشعل لن يبرح موقع القيادة حتـى          : ببين اثنين من المجازفة، ال المجازفة التامة لس     ” قدرٍ“
وإن جلس على مقعد مجاور لمقعد الرئاسة، والثاني، أن األسماء المتداولة لخالفته، ليست مـن الـوزن                 
الخفيف، بل من األوزان الثقيلة والمتحققة في العمل الوطني الفلسطيني، وهي معروفـة علـى مـستوى                 

ذلك، فإن أحداً ال يجادل في أثر نزول قيادة كاريزمية كقيادة خالد مـشعل عـن                لكن مع   ...عربي ودولي 
  .المقعد األول في الحركة، على أداء الحركة وفاعليتها بمجملها

لقد قدمت الحركة في تاريخها الكفاحي قافلة من شهدائها الكبار، من آباء روحيين وزعماء سياسيين وقادة                
المضمار سوى حركة فتح التي قدمت بدروها، كوكبة واسعة من رجاالت           ولم ينافسها في هذا     ...ميدانيين

الصف األول فيها، يتقدمهم ياسر عرفات وخليل الوزير على مذبح الـشهادة، ومـع ذلـك مـا زالـت                    
الحركتان، تتصدران صفوف الشعب الفلسطيني، وتقتسمان النفوذ والتأثير والتمثيل والدفاع عن حقوقـه             

  .شهادة إال حضوراًوآماله، ولم تزدهما ال
وبرغم الطابع المفاجئ لألنباء عن عزوف مشعل عن الترشح لوالية جديدة، إال أنها لم تكن مفاجئة مـن                  
العيار الثقيل، فحماس بدلت قيادتها من دون انقالبات أو انشقاقات، واإلخوان المسلمون، التنظيم األم، هو               

بية، التي تزخر بالمراقبين العامين السابقين، واألمنـاء        أكثر التنظيمات والتيارات السياسية والفكرية العر     
العامين السابقين، من دون أن يؤثر ذلك على وحدة هذه التنظيمات وتماسـكها، ومـن دون أن يـضعف       

  .حضورها ونفوذها
إن حصل التغيير في حماس، فإن جل ما نشتهيه، هو أن ال يؤثر ذلك على رزنامة المـصالحة الوطنيـة        

بين خالد مشعل ومحمود عباس، قـد باتـت   ” الكيمياء“سيما في هذا الظرف الذي قلنا فيه أن       الفلسطينية،  
كما ونأمل أال ينعكس ذلك سلباً على مجرى التحـوالت          ...واحدة من الضمانات الهامة لنجاح هذا المسار      

مهم أكثـر   التي تجريها الحركة على صعيد تطوير خطابها السياسي والفكري، فهذا مهم للحركة ابتداء و             
  .للشعب الفلسطيني ومستقبل قضيته الوطنية

إن حصل التغيير في حماس، فإنه سيشكل تحدياً قوياً لبقية الفصائل الفلسطينية التي ال يغـادر أمناؤهـا                  
العامون مواقعهم، إال تحت ضـغط المـرض الـشديد أو المـوت والـشهادة، أو بفعـل االنقـسامات                    

 عاماً، لدينا أعضاء فـي الهيئـات        44 و   43ضى عليهم في مواقعهم     ولدينا أمناء عامون م   ...والتشققات
واألطر القيادية الفصائلية والوطنية، شارفوا على إتمام نـصف قـرن مـن تبـوؤهم مواقـع الـسلطة                   

هم األكثر حديثاً عـن الديمقراطيـة       ” التاريخيين“والمسؤولية، واألهم من كل هذا وذاك، أن هؤالء القادة          
 -، فهل من مفارقة مـضحكة      ”الشباب“كثر إيماناً بضرورات التجديد واالنفتاح على       وتداول السلطة، واأل  

  !.مبكية، أكثر من هذه حقاً؟
  20/1/2012، الدستور، عمان

  
  حماس والفصائل الفلسطينية بسوريا واللغط المثار .60

  علي بدوان



  

  

 
 

  

            35ص                                     2386:                العدد20/1/2012الجمعة  :التاريخ

ياسية حـول أوضـاع     ارتفع في األسابيع األخيرة منسوب اللغط الدائر في الساحتين اإلعالميـة والـس            
 في الساحة السورية، وعالقات حماس اإلقليميـة علـى ضـوء            -وباألخص حركة حماس  -الفلسطينيين  

  . استمرار التفاعالت المتعلقة باألزمة الوطنية التي تعانيها سوريا
وقد وصل اللغط إلى حد التضارب المتتالي في األخبار والمعطيات المنشورة هنا وهناك، أو حتـى فـي                  

يحات أو التسريبات التي صدرت على لسان أكثر من جهة دبلوماسية عربيـة أو غربيـة مقيمـة                  التصر
فما هي حقيقة األمور، وكيف يمكن أن نقرأ حـال          . بدمشق، والمتعلقة بأوضاع حركة حماس في سوريا      

  ؟..السورية، خاصة في هذا الوقت بالذات" الحمساوية"الموقف الفلسطيني عامة، والعالقات 
  للغط المثارحماس وا

نبدأ القول بأن هناك شطحات تتطاير في تحليل المعطيات القائمة وآفاقها، أو في سبر أغوار المخفي من                 
  .السورية خصوصاً" الحمساوية"التطورات الجارية بشأن العالقات السورية الفلسطينية عموماً، والعالقات 

رات بني إما على معلومات خاطئة، أو علـى         وبالطبع، فإننا نحسن الظن عند القول بأن أغلب تلك التقدي         
تقديرات وتحليالت لم تلمس الواقع المعاش على األرض كما هو على الواقع بالنسبة للوجـود الـسياسي                 
الفصائلي الفلسطيني في سوريا خالل العام المنصرم، وقد باتت األزمة الوطنية السورية قريبة من أبواب               

  . عامها الثاني
إمكانية مغادرة حركة حماس لدمشق كموقع قيادي وكمقـر خـارجي فـي الـشتات              لقد كثر اللغط حول     

ولم تستطع تصريحات قيادات حركة حماس أن تضع حداً لهذا اللغط بالرغم من صدورها من               . الفلسطيني
أعلى المستويات، بما فيها تصريح رئيس المكتب السياسي خالد مشعل بالنسبة لوجود حركة حماس فـي                

  .سوريا
عديد من الجهات التي دأبت على تسريب تلك المعلومات أن جهة مغادرة حركة حماس سـتكون                وزعم ال 

باتجاه هذه الدولة أو تلك، متناسين أن حركة حماس ال تفرط في موقعها ووجودها في دمشق نظراً للبعد                  
أصالً التـي   اإلستراتيجي لهذا الموقع في سياق العمل الوطني الفلسطيني أوالً، وفي سياق غياب البدائل              

  . تضمن وجوداً جيداً لحركة حماس وداعماً إلطارها التنظيمي ولوجودها في الداخل الفلسطيني ثانياً
وهنا نفصح عن معلومة مؤكدة تقول إن المجلس العسكري في مصر رفض مؤخراً وبشدة طلباً تقدمت به                 

مور الثنائية واالتصاالت بـين     حركة حماس يسمح لها بافتتاح مقر تمثيلي متواضع في القاهرة لتيسير األ           
 ليس فـي وارد     -بالرغم من الضجيج المثار حول زيارة خالد مشعل المرتقبة        -كما أن األردن    . الطرفين

السماح لحركة حماس بتكريس وجود سياسي وإعالمي وعملي لها، وهو أمر كان قد أخبر بـه العاهـل                  
فاجئة الشهر الماضي، وقد نقل عنه قوله إن زيـارة          األردني القيادة الفلسطينية في رام اهللا في زيارته الم        

مشعل أو التقارب مع حركة حماس لن يكون على حساب عالقات األردن مع السلطة الفلسطينية، أو على                 
  .حساب الموقف السياسي األردني عامة بشأن التسوية

 ما، هي ما يمكن     وفي هذا الصدد، نعم أستطيع القول وأن أجزم أيضاً بأن حركة حماس قد قامت بخطوة              
، تم فيها إحداث تنقالت لعدد من كوادرها بين عدد من الساحات التـي              "إعادة تموضع "أن نسميها خطوة    

يمكن الوجود على أرضها، وهذا أمر مفهوم، ويجب عدم المبالغة في البنـاء عليـه، والوصـول إلـى                   
  .سوري" حمساوي"استنتاجات غير دقيقة تبشر بطالق 
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 القوى الفلسطينية الموجودة في سوريا، ما زالت باقية حتـى اللحظـة بمقراتهـا               أعمق من ذلك، إن كل    
ومكاتبها مؤسساتها، وحتى بنشاطاتها المعتادة، وإن خفت وتيرة تلك النشطات اليومية ألسباب لها عالقة               

  . بمراعاة الوضع العام في سوريا ال أكثر وال أقل
، فإن أيا من تلك القوى والفصائل الفلـسطينية لـم           وحسب كل ما هو متوفر في اليد، ومن أرض الواقع         

يتعرض خالل شهور األزمة السورية إلى أي من منغصات الوجود أو العمل، أو من المتاعـب الناتجـة              
عن انعكاسات متوقعة لألزمة الداخلية السورية، أو أي من االحتكاكات السلبية مـع أي مـن الجهـات                  

  . سية واألمنيةالسورية المعنية على مستوياتها السيا
تكريـساً  " ومقاوم... وطني"كما أن البراغماتية العاقلة تفترض حاجة النظام في سوريا لوجود فلسطيني             

  . لموقفه المعلن، وبالتالي فمن األحرى أال يتأثر هذا الوجود سلباً بمسار األزمة السورية
العمل الوطني الفلسطيني مـن      مهتمة بوجود فصائل     -في اللحظات العصيبة التي تعيشها اآلن     -فسوريا  

أقصاها إلى أقصاها فوق األرض السورية، بما في ذلك حركتا حماس والجهاد، إضافة إلى باقي القـوى                 
  .1965الفلسطينية الموجودة تاريخياً فوق األرض السورية منذ عام 

ع جميـع    تفترض وجود عالقات إيجابية م     -مثل مصلحة النظام في سوريا    -فالمصلحة الوطنية السورية    
ألوان الطيف الفلسطيني، بما فيه حركتا حماس والجهاد اإلسالمي على وجه الخصوص اللتان تمثالن من               

كما أن المنـاخ العـام فـي        ". اإلسرائيلي"في مواجهة العدو    " اإلسالم المقاوم الحقيقي  "وجهة نظر سوريا    
في الساحة السورية، ولحركـة     سوريا على المستوى الشعبي يساند وبقوة وجود فصائل العمل الفلسطيني           

  .حماس جمهورها المؤيد لها بين السوريين
  إشارات البد من العودة إليها

الموجود في الساحة الـسورية، والمنتـشرة بمقراتهـا الـسياسية واإلعالميـة             -إن الفصائل الفلسطينية    
 كانـت ومـا   -ي سورياومؤسساتها المجتمعية والخدماتية التي تقدم خدماتها للمجتمع الفلسطيني المحلي ف 

زالت فاعلة حتى اللحظة الراهنة على امتداد كافة التجمعات الفلسطينية في عموم المحافظات الـسورية،               
وخاصة منها في مدينة دمشق وريفها التي تستحوذ على الكتلة السكانية األكبر من الالجئين الفلـسطينيين                

ألف مـواطن فلـسطيني، غـالبيتهم       " 625"منهم، حيث يقيم فوق األرض السورية نحو        %" 75"وبحدود  
-ويعاملون  " الفلسطينيين السوريين "، وهم من يسمون     "نحو نصف مليون   "1948الساحقة من الجئي عام     

ما عدا  " كالمواطن السوري أصالً في كافة الحقوق والواجبات         -وفق القوانين والتشريعات السورية النافذة    
الدفعات األولى من الالجئين الفلسطينيين إلـى سـوريا عـام           ، وذلك منذ دخول     "حق الترشيح واالنتخاب  

1948 .  
، 25/1/1949الـصادر بتـاريخ     " 450"فقد صدرت التشريعات المتعلقة بذلك، بدءاً من القانون الـرقم           

، حين صدر المرسوم الرئاسي النهائي بهـذا        10/7/1956بتاريخ  " 260"وانتهاء بالقانون المعروف رقم     
مساواة التامة للفلسطينيين السوريين مع إخوانهم السوريين، وهو المرسوم الذي كان قد            الشأن والمتعلق بال  

ناقش مسودته وطالب باستصداره البرلمان السوري وباإلجماع، وقد تم توقيعه من قبل الرئيس الراحـل               
من حياة  شكري القوتلي، وقد تعززت روحية العمل بهذا المرسوم تباعاً خالل األعوام والعقود التي تلت               

  . سوريا والشعب الفلسطيني الموجود فوق أرضها
ومن المعروف أيضاً، أن جميع القوى والفصائل الفلسطينية موجودة تاريخيـاً فـوق األرض الـسورية،              

حركة فتح، الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين          : وهي"  فصيالً 12"وعددها  
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، جبهة النضال الشعبي الفلسطيني،     "قوات الصاعقة "طالئع حرب التحرير الشعبية     ، منظمة   "القيادة العامة "
االنتفاضـة،  /جبهة التحرير الفلسطينية، الحزب الشيوعي الفلسطيني، حزب الشعب الفلسطيني، حركة فتح       

  ".1990وحركتا حماس والجهاد اإلسالمي بعيد عام "الجبهة الديمقراطية 
الـذي  " فـدا "ط الفلسطيني في سوريا، حزب االتحاد الديمقراطي الفلسطيني         بينما يوجد مجتمعياً في الوس    

ولم تمنع السلطات السورية وجود أي تنظـيم        . 1990الجبهة الديمقراطية عام    " عباءة"سبق أن خرج من     
فلسطيني في الساحة السورية طوال العقود الماضية سوى تنظيم واحد من تنظيمـات منظمـة التحريـر                 

الذي كان وما زال يمثل الجناح الفلسطيني لحزب البعـث          " جبهة التحرير العربية  " تنظيم   الفلسطينية، هو 
  .من الفلسطينيين في سوريا" أوساط"العراقي، بالرغم من الوجود المجتمعي للتنظيم المشار إليه داخل 

  معنى الحياد اإليجابي
ي عـام ثانيـاً، وبتـضافر الـوعي         لقد استطاعت كل القوى الفلسطينية دون استثناء أوالً، وبإجماع وطن         

السياسي الدقيق والحس الالقط لمسار األحداث عند عموم الناس في المجتمع الفلسطيني في سوريا ثالثـاً،            
وانطالقاً من رؤية متقدمة تسعى للمواءمة والتضامن اإليجابي مع سوريا والشعب السوري في آن واحد،               

القومية للشعب العربي الفلسطيني رابعاً، اسـتطاعت أن        وهو تضامن ينبع أيضاً من المصلحة الوطنية و       
تشتق وأن تبني موقفاً عقالنياً بالنسبة لتفاعالت الوضع الداخلي في سوريا، يجنب الـشعب الفلـسطيني                 
وعموم قواه السياسية أي آثار سلبية متوقعة جراء اشتعال الوضع السوري الداخلي، ويضمن في الوقـت                

 البناءة واإليجابية في مسار األحداث السورية الداخلية بدالً مـن الغـرق فـي               نفسه المساهمة الفلسطينية  
أتونها، وذلك انطالقاً من التجربة الفلسطينية المرة ذاتها التي دفع الفلسطينيون ثمنها الباهظ في أكثر مـن              
ـ                   ا مكان في بالد العرب خالل أزمات سابقة، كان آخرها المشهد المأساوي للمـآالت التـي وصـل إليه

  . وما تاله1990الفلسطينيون في الكويت ثم العراق في عام 
أمـر صـعب    " حد السكين، وفق التعبير المجازي    "وبالطبع، فإن اشتقاق موقف متوازن وحساس، وعلى        

، وال ينكره وال يزدريه إال جاهـل أو متـسرع           "الحلم والحكمة والتعقل  "وشاق للغاية، ال يدركه إال أهل       
  . المنطق والعقل والمصالح الوطنية العليا للشعب الفلسطينيلهوف، وبعيد عن حسابات

 موقفها من الوضع الداخلي الـسوري تحـت         -وبإجماع وطني -وعليه، فقد عنونت الفصائل الفلسطينية      
المصالح الوطنية، وال يعنـي     " فقه"، وهو موقف حكيم ومسؤول وبناء، ينبع من         "الحياد اإليجابي "عنوان  

ظة واحدة اتخاذ موقف إدارة الظهر أو الالمباالة تجاه سوريا أو الشعب السوري،             في الوقت نفسه وال  لح     
كما خرج علينـا الـبعض مـن        " فخار يكسر بعضه  "أو االلتفاف واالختفاء وراء كلمة الحياد على قاعدة         

من السوريين أو الفلسطينيين على حد سواء، ممن دعوا لزج الفلسطينيين في            " الرؤوس الحامية "أصحاب  
الـشراكة فـي    "وريا في أتون األزمة الداخلية السورية تحت عنوان المع لكنه ليس بالذهب، وفحـواه               س

  ". المصير
الذي وسم الموقف عموم الموقف الفلسطيني، وموقف حركة حماس علـى وجـه             -" الحياد اإليجابي "إن  

وف مع سوريا الواحـدة      بالنسبة لألزمة الداخلية السورية، يعني بالنسبة لنا كفلسطينيين الوق         -الخصوص
الموحدة بخطها وسياساتها الوطنية والقومية إزاء الصراع مع المشروع االستيطاني التوسعي الكولونيالي            

  . الصهيوني على أرض فلسطين وعموم األرض العربية المحتلة بما فيها الجوالن السوري المحتل
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لـى تقـسيمها وتحطـيم وحـدتها        كما يعني الوقوف ضد أي تدخل خارجي يستهدف سوريا، أو يعمل ع           
الداخلية أو ذر الفتن الطائفية أو تسعير أجواء االقتتال الداخلي على أرضها بين عموم مكونات الـشعب                 

  .السوري
الوقوف إلى جانب الشعب السوري في تطلعاته ومطالبه في تحقيـق المزيـد مـن               " وبالضبط"كما يعني   

العدالة، والديمقراطيـة والتعدديـة الـسياسية، وتحقيـق         مناخات االنفراج الداخلي والحرية والمساواة و     
  .إلخ... اإلصالحات الجذرية التي طالب بها الناس

  الفلسطينيون ليسوا بحاجة لمغامرات
إن الحياد اإليجابي يعني الوقوف إلى جانب سوريا الواحدة الموحدة، واالنحياز إلى صف الشعب السوري               

فسوريا تاريخياً، والشعب السوري كذلك، كانا دوماً مـع         . ينيينومطالبه، وهو واجب أخالقي على الفلسط     
الشعب الفلسطيني، فنسبة كبيرة من شهداء الثورة الفلسطينية المعاصرة هم من السوريين، وال أبالغ فـي                

مـن  " ومنها من فصائل منظمـة التحريـر الفلـسطينية   "القول إن عدد شهداء بعض الفصائل الفلسطينية      
شهدائها من الفلسطينيين، وتلك المعطيات ليست نسيجاً من عندي بل هـي موجـودة              السوريين أكثر من    

  .ومرصودة
أخيراً، إن الجهات السورية الرسمية لم تطالب أحدا من الفلسطينيين بموقف آخر غير هذا الموقف المعلن                

عالقاتهـا مـع    فالجهات الرسمية الـسورية الخبيـرة ب      . والمعنون بالحياد اإليجابي وما تعنيه تلك الجملة      
 تـدرك ماهيـة وحـساسية       -وكذلك الجهات المعارضة في هيئة التنسيق وغيرها      -األطراف الفلسطينية   

المعادلة الفلسطينية، وتعي أهمية أن حركة حماس هي حركة فلسطينية ذات امتداد إخواني وليست بالتالي               
يين وتوجهاتهم المختلفة، وهو    حركة أو تنظيما سورياً، أو مسؤولة عن سياسات اإلخوان المسلمين السور          

أمر تتفهمه الجهات المعنية بدمشق والسورية عموماً بما فيها معظم ألوان المعارضة، وفق ما تـشي بـه               
  .الوقائع حتى اآلن

وخالصة القول، إن الفلسطينيين ليسوا بحاجة لمغامرات والدخول في معترك أزمـات عربيـة داخليـة،                
رب مؤلمة مروا بها ودفعوا أثمانها الفادحة مـن الـدماء والـضحايا             وليسوا بحاجة إلعادة استنساخ تجا    

  .والخسائر في أكثر من ساحة
فمصلحة الشعب الفلسطيني الوطنية والقومية تتطابق بالتمام والكمال مع سوريا الواحدة الموحدة بسياستها             

سوريا المتحررة من قيود    ، ومع   "وهذا معيار أساسي للفلسطينيين   " "إسرائيل"الوطنية والقومية في مواجهة     
كل تدخل عسكري أجنبي، ومع سوريا الحافظة لدماء عموم أبنائها وفي كل بقاع سوريا، ومـع سـوريا                  

  .التي تخط طريق اإلصالحات وروح التعددية والديمقراطية واالنفتاح والتطور والحداثة
  19/1/2012، موقع الجزيرة نت، الدوحة

  
  يهودوأصوات ال... وأوباماالجمهوريون  .61

  أسعد عبد الرحمن. د
وفر النظام الديمقراطي األميركي للمنظمات اليهودية فرصاً واسعة للتأثير في صناعة القرار األميركـي              

ففي انتخابات الرئيس وأعضاء الكونجرس وحكام ومجالس الواليات ورئاسـات  . على مختلف المستويات 
بة اليهود العدديـة فـي المجتمـع األميركـي        تفوق نسبة تأثير الصوت اليهودي نس     ... ومجالس البلديات 

بأضعاف مضاعفة، على العكس تماماً من تأثير مصوتي معظم األقليات األخرى في الـبالد، وبخاصـة                
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ذلك أن اليهود يتركزون فـي الواليـات ذات الثقـل فـي             . ذوي األصول األفريقية والعربية واإلسالمية    
 فـي المئـة فـي       5.9ئة من ناخبي والية نيويـورك، و       في الم  10.8فهم يشكلون   : االنتخابات الرئاسية 

 في المئة في فلوريدا، ونـسبة ذات أثـر فـي            4.7 في المئة في واشنطن العاصمة، و      4.8نيوجيرسي، و 
وفضالً عن ذلك فهم من أكثر األقليات األميركية تمركـزاً فـي            . واليات كاليفورنيا، وبنسلفانيا، والينوي   

ممـا يكـسبهم    "  في المئة في منهاتن وبركلين أهم أقسامها       19يورك، و  في المئة من سكان نيو     16"المدن  
  .أهمية نسبية في نظر المرشحين لالنتخابات الرئاسية والتشريعية والبلدية

واليوم، يحاول الجمهوريون البحث عن تأييد جماعات المصالح وعلى رأسها جماعات الضغط اليهوديـة              
ييد للمرشحين الذين يحققون مصلحة اليهـود األميـركيين أوالً          المعروفة بمهارتها وقدرتها علي حشد التأ     

 وعادة ما تتجلى صـعوبة جـذب تأييـد الجماعـات اليهوديـة               !، أو ربما العكس أحياناً     وإسرائيل ثانياً 
للجمهوريين خالل االنتخابات الرئاسية في واقع ال يمكن الفكاك منه، وهو أن اليهـود عامـة يفـضلون                  

موقراطي في انتخابات الرئاسة أكثر من تفـضيلهم إعطـاء أصـواتهم للمرشـح              التصويت للمرشح الدي  
هذا، رغم كون تصريحات ومواقف الجمهوريين األميركيين كانت األكثـر اصـطفافاً إلـى              . الجمهوري

ففي كل انتخابات أميركية، يستخدم المرشحون الجمهوريون الراغبون في الوصول إلـى            . جانب إسرائيل 
ية الفلسطينية للترويج لالنتخابات ولحشد أصوات األميـركيين خاصـة األصـوات            البيت األبيض القض  

الذي وصل إلى أسفل درجـات      " نيوت جينجريتش "ولربما يكون أكبر مثال على ذلك هو        . اليهودية منها 
فقـد  . التطرف األميركي في تصريحاته ضد الفلسطينيين، متوسالً كسب ود اليهود األميركيين إلى صفه            

بل عاد وأكد أنـه لـن يتراجـع عـن           "!  الفلسطينيين شعب قد تم اختراعه وهو شعب إرهابي        أن"اعتبر  
لكن المؤكد أن جينجريتش ليس الوحيد بين المرشحين الجمهوريين الذين يسلكون طريق            . تصريحاته تلك 

فقد لوحظ أن كل المرشحين الجمهوريين يلجـأون لـذات          . إسرائيل للوصول إلى أصوات اليهود    " تعظيم"
، "الحـزب الجمهـوري  "وهناك اآلن أربعة مرشحين لخوض انتخابات الرئاسة األميركية عـن         . لطريقا

ـ           في إطار  " التحالف اليهودي الجمهوري  "ظهروا جميعاً في السادس من ديسمبر الماضي أمام ما يعرف ب
يركي في  وكما يقول جيمس زعبي، رئيس فريق العمل األم       . حملتهم الرامية الجتذاب األصوات اليهودية    

كانت الجائزة الحقيقية التـي     : "، نشر مؤخراً  "نفاق المرشحين الجمهورييين  "فلسطين، في مقال له بعنوان      
ـ        في المئة من الناخبين الجمهوريين فـي المرحلـة          40اجتذبت المرشحين إلى االجتماع هي أصوات ال

! جيباً بأن إسرائيل ال ترتكب الخطأ     الذين يؤمنون إيماناً ع   " المولودين من جديد  "التمهيدية من المتمسيحين    
وأن واجبهم الديني يحتم عليهم مساندة جميع السياسات اإلسرائيلية، كائنة ما كانت،            ! وتفعل الصواب دوماً  

أما الكلمات التي ألقاها هؤالء األربعة فقد انتقـدت نهـج إدارة            ". كشرط أساسي لتسريع مقدم يوم القيامة     
. رائيل من جهة، كما بالغت في المديح المفرط إلسرائيل من جهة أخـرى            أعداء إس " استرضاء"أوباما في   

يجب على الواليات المتحدة أن ترفض صراحة مفهوم حـق العـودة لالجئـين              : "ومما قاله جينجريتش  
، المرشـح   "ميشيل باتشمان "أما  "! ويجب علينا تذكر أنه لم يكن هناك شيء اسمه فلسطين         ... الفلسطينيين

والحقيقة أن الرئيس بات اليوم أكثر اهتماماً ببناء        . نسي رئيسنا أهمية إسرائيل ألميركا     ":المنسحب فقد قال  
أما ما يطلق عليه حـق عـودة الـشعب          ... إسرائيل لمساكن فوق أرضها منه بالتهديدات التي تواجهها       

 يعيشوا قط في    الفلسطيني، فسيؤدي لتدمير إسرائيل ديموغرافياً من خالل إغراقها بماليين العرب الذين لم           
تالهمـا  ". إسرائيل، وهو ما سيحول الدولة اليهودية الوحيدة في العالم إلى الدولة العربية الثالثة والعشرين       

على مدار األعوام الثالثة الماضـية،      : "األوفر حظاً، بحسب استطالعات الرأي، حيث قال      " ميت رومني "
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إسرائيل بحدود غير قابلة للدفاع عنهـا، وأهـان         فقد اقترح علناً أن تعترف      . ظل أوباما يعاقب إسرائيل   
هـذه  . رئيس وزرائها، وكان بشكل عام متردداً وضعيفاً في وجه التهديد الوجودي الذي تمثلـه إيـران               

المواقف جرأت المتشددين الفلسطينيين الذين يستعدون اآلن لتشكيل حكومة وحدة وطنيـة مـع حركـة                
" ريـك بيـري   "أما  ". هم تجاوز إسرائيل على مائدة المفاوضات     اإلرهابية، ويشعرون بأنه بإمكان   " حماس"

إن سـيل   ... لقد دمر أوباما، على نحو منهجي، عالقة أميركا مع إسـرائيل          : "المرشح المنسحب فقد قال   
  ".المبادرات العدائية تجاه إسرائيل هو التعبير الطبيعي عن موقف هذه اإلدارة تجاه إسرائيل

الحملة االنتخابية، رسموا صورة واضحة عن سياساتهم المقبلة في حـال           ورغم أن الجمهوريين في هذه      
ورغم أنه ال يختلف اثنـان علـى أن تـأثير اللـوبي     " وهي سياسة ترضي إسرائيل بكافة أوجهها"الفوز  

الصهيوني في الواليات المتحدة على سير ونتائج االنتخابات الرئاسية اليزال كبيراً وله فاعليـة مـؤثرة                
حين نحو تبنى سياسات منحازة للغاية إلسرائيل، فإن األمر المقابل يتجلى في أن أوبامـا مـا                 تدفع المرش 

كمـا تـدل    "زال يحاول التعامل مع إسرائيل مختلفاً معها في توجهات حكومتها اليمينية المتطرفة، مؤمناً              
 دولة فلـسطينية    بأن أمن إسرائيل هو هدف استراتيجي أميركي، لكن لن يتم تحقيقه دون قيام            " تصريحاته

ومن باب حرف المعركة لتصب الماء في طاحونته، يتطلع أوبامـا مـع انطـالق              . بجانب دولة إسرائيل  
القطار االنتخابي الجمهوري إلى معركة قاسية في نوفمبر المقبل تعتمد لهجة أكثر هجومية ممـا كانـت                 

الكونجرس، حيث قال صراحة    عليه قبل أربع سنوات، متسلحاً بتجربة تعايش صعبة مع الجمهوريين في            
إن مناقشات صعبة وبعض المعارك الحامية تنتظرنا في        : "في كلمته األسبوعية عشية رأس السنة الجديدة      

بالغالبية الديمقراطية فـي مجلـس     " وتحكمهم"، خاصة مع هيمنة الجمهوريين على مجلس النواب         "2012
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