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  ووقف المفاوضات وعقد دورة جديدة » التشريعي« فتح أبواب إلىهنية يدعو  .1

الفلسطينية في رام اهللا بوقف المفاوضـات مـع         طالب رئيس الحكومة الفلسطينية إسماعيل هنية، السلطة        
وقال هنيـة   . االحتالل اإلسرائيلي، وذلك ردا على اعتقال رئيس المجلس التشريعي الدكتور عزيز دويك           

إن اعتقـال دويـك     : "، التي ألقاها في مسجد الشاطئ الغربي بغـزة        2012-1-20خالل خطبة الجمعة،    
قرارات فلسطينية؛ أولها فتح أبواب المجلس التشريعي وعقد دورة         جريمة جديدة، وللتعامل معها ال بد من        
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إن اعتقال دويك جريمة وال بد من       : "وأضاف هنية  ".برلمانية جديدة برئاسة دويك مع أوائل فبراير القادم       
قرارات فلسطينية تتماشى مع أجواء المصالحة التي نسعى إليها، وروح الوحدة وإنهاء االنقـسام الـذي                

  ."نسعى إليه
وشدد على أهمية وقف المفاوضات التي وصفها بالعبثية والفاشلة والتي تكرر تجربة الفشل التي خاضتها               
السلطة الفلسطينية سابقًا، مبينًا أنه ال يجوز استمرارها قبل اإلفراج الكامل عن كافة النـواب واألسـرى                 

اب التـشريعي يظنـون أن      وأوضح أن االحتالل ومن يدعمه في اعتقال الرموز ونو        . بسجون االحتالل 
االعتقال يؤذيهم ويكسر إرادتهم وإرادة حكومتهم وشعبهم، مؤكدا أن ظنـونهم مخطئـة وان االعتقـال                

دويك أعرفه جيدا منذ كنا مبعدين معا بمرج        : "وقال هنية  .سيزيدهم صالبة وقوة وتمسكًا بمواقفهم الثابتة     
  ". ألمانة وال يزيده السجن إال صالبة وقوةالزهور، هو رجل شامخ عظيم ويعرف ماذا يريد وحمل ا

إن عجلة المصالحة تسير ببطء وهذا ال يصلح، لقد قدمنا          : "من جهة ثانية، قال رئيس الوزراء الفلسطيني      
                 وسنقدم ما بوسعنا من أجل تحقيقها، فأعدنا بيت عباس ونظرنا في قرارات لجنة الحريات، بالمقابل لم نر

، "م يتوقف االعتقال السياسي ويتوقف التنسيق األمني ولم تفـتح المؤسـسات           فل: "وأضاف". شيًئا بالضفة 
وأكد أن الكيان اإلسرائيلي سـيبقى       .مشدداً على أن التنسيق األمني والمصالحة خطان ال يمكن أن يلتقيا          

كيانًا ضعيفًا أمام إرادة الشعب الفلسطيني مهما بلغ من القوة، وأنه أصبح في موقف صـعب ألن األمـة                   
  .عربية عرفت الطريق الصحيح وتحولت من مرحلة الصحوة والدعوة إلى النهضة والفتح المبينال

وتحدث هنية عن جولته التي شملت مصر وتونس والسودان وتركيا، مبينًا أنه قوبل بكل حب وحمـاس                 
 وأن الشعوب عبروا عن تضامنهم الكامل مع الشعب الفلسطيني، مشدداً على أن القدس وفلسطين وحماس              

  . والمقاومة تفعل فعل السحر في األمة
قال لي إن أرض فلسطين لنا ولن تعود إال         : "وأشار إلى لقائه مع شيخ األزهر خالل زيارته لمصر، وقال         

  . ، مبينًا أنه تم االتفاق معه على عقد مؤتمر دولي بشأن القدس ومتابعة أمورها"بالجهاد والمقاومة
  20/1/2012، موقع فلسطين أون الين

  
  عباس يخطط لمغادرة رام اهللا": الخليج" .2

مقرب من السلطة الفلسطينية أن الرئيس محمود عبـاس         ” كنيست“أكد عضو    :”الخليج“-القدس المحتلة   
قرر مغادرة رام اهللا، وإدارة دفة األمور من الخارج خوفاً من تكرار سيناريو سابقه الرئيس الراحل ياسر                 

، خاصة بعد   ”إسرائيل“عباس بات مقتنعا بعبثية المفاوضات مع       أن  ” الخليج”ـوأوضح المصدر ل   .عرفات
” إسـرائيل “عن عباس قوله إن     ” الكنيست“ونقل عضو    .األخيرة في عمان  ” االستكشافية“تجربة اللقاءات   

ولـم   .تلعب على الوقت وال تنوي أبدا التوصل إلى حل مع الفلسطينيين، رغم توجهه إلى الخيار السلمي               
كان أبو مازن سيعلن عن حل السلطة، لكنه توصل إلى قناعة بأنه ال يمكنه مواصـلة  يوضح المصدر إذا  

  .وأشار إلى أن السلطة تواجه أزمة اقتصادية وحرجا سياسيا شديدا. الحياة السياسية على هذا المنوال 
وتلقى عباس مطلع األسبوع الماضي من سلطات االحتالل إشعارا بـسحب البطاقـة الخاصـة بكبـار                 

ات التي تمنحه حرية الحركة، واستبدل بها تصريح مؤقت للتحرك مدته شهران فقط، وبعد كشف               الشخصي
  .العاشرة عن الموضوع، تراجع االحتالل زاعما أن خطأ غير مقصود قد وقع” اإلسرائيلية“القناة 
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 المصدر المذكور اعتبر ذلك محاولة البتزاز عباس، الفتا إلى أن هذه العمليـة إضـافة إلـى عمليـات                  
ولفشل الضغوط على الكيان، قد دفعت عبـاس إلـى    ” اإلسرائيلية“التحريض المتواصل من قبل الحكومة      

  .التفكير في ضرورة مغادرة البالد مع عائلته
  21/1/2012، الخليج، الشارقة

  
   في موسكو مع مدفيديف والفروفيتباحث عباس .3

 الروسـية بـضاحية غـوركي فـي         اجتمع الرئيس محمود عباس، أمس، بمقر الرئاسة      ": وفا "–موسكو  
وفي مستهل االجتمـاع رحـب       .العاصمة موسكو، مع نظيره رئيس روسيا االتحادية ديمتري مدفيديف        

وأطلع الرئيس نظيره مدفيـديف علـى آخـر          .الرئيس الروسي بالرئيس محمود عباس والوفد المرافق      
ة السالم المتعثرة بـسبب التعنـت       التطورات والمستجدات السياسية، وجهود اللجنة الرباعية إلحياء عملي       

اإلسرائيلي، وإعادة إطالق المفاوضات، ووضعه في صورة انتهاكات االحتالل المتواصلة، وعلى جهود            
  .تنفيذ اتفاق المصالحة الفلسطينية، وبحث عالقات التعاون الثنائية بين البلدين

ا قررت تسمية أحد أهم شـوارعها       من جهة ثانية، أبلغ الرئيس، نظيره الروسي مدفيديف، أن بلدية أريح          
كما التقى الرئيس، أمس، في العاصمة الروسية        .باسمه، وسلمه الشهادة التي أصدرها رئيس البلدية بذلك       

كما تعودنـا سـنذهب إلـى       : "وقال الرئيس عباس   .موسكو، وزير الخارجية الروسي سيرجي الفروف     
  ". المرة جمهورية شوفاشياجمهورية أخرى من جمهوريات روسيا االتحادية وستكون هذه

في األيام الصعبة نشعر بالحاجة الماسة لمثل هذه الزيارة، وإنه لشرف كبير لـي أن أحـصل                 : "وأضاف
على جائزة باسم الشعوب األرثوذكسية وهذا شرف كبير لنا، ونأمل أن يكون انطالقة لمزيد من التعـاون                 

آلن نريد أن نركـز علـى األحـداث األخيـرة           بطبيعة الحال، ا  : "وتابع ".بين الشعوب وبين الحضارات   
وبالذات على الوضع الفلسطيني، سواء موضوع المفاوضات، أو موضوع المصالحة الفلسطينية الداخلية،            

كما تعرفون إننا منذ    : "وقال الرئيس  ".أو الوضع العربي الذي نعيشه هذه األيام وهو وضع صعب للغاية          
 المتحدة، وفي نفس اليوم أصدرت الرباعية بياناً معقوالً ومقبوالً          أيلول الماضي، حيث كنا سوياً في األمم      

أبدينا تأييدنا له في ذلك الوقت مباشرة، وهو يتحدث بطبيعة الحال عن الوصول إلى أسس للمفاوضـات                 
  ".حول نقطتي الحدود واألمن، وامتناع األطراف المعنية عن القيام بأعمال أحادية

  21/1/2012، األيام، رام اهللا
  

  هنية يتجه للتنافس على رئاسة المكتب السياسي لحماس خلفا لمشعل": القدس" .4
 قالت مصادر فلسطينية مطلعة إن رئيس الوزراء في الحكومة المقالة اسماعيل هنية يتجه للتنـافس                :غزة

 الذي اعلنت   ؛على منصب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في االنتخابات القادمة، خلفا لخالد مشعل            
" آكـي "واشارت المصادر لوكالة االنباء اإليطالية       .در في الحركة انه ال ينوي الترشح لهذا المنصب        مصا

الجولة التي قام بها هنية الى السودان ومصر وتونس وتركيا والجولة الثالثة المرتقبة له الى قطر                "الى ان   
ف اكثـر فـي الـساحة        المعـرو  ؛والبحرين وايران تهدف لتعريف القادة في مختلف الدول على هنيـة          

  ".الفلسطينية ويتمتع بشعبية في االراضي الفلسطينية تفوق اي قائد محلي اخر في الحركة
ورجحت المصادر ان تكون المنافسة على رئاسة المكتب السياسي ما بين هنية ونائب رئـيس المكتـب                 

الحركة بالداخل ومن    الذي بدوره يحظى بدعم عدد من القياديين في          ،السياسي للحركة موسى ابو مرزوق    
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وفي حال انتخاب هنية لهذا المنـصب فـان ثقـل القيـادة      .بينهم عضو المكتب السياسي محمود الزهار    
للحركة يكون قد انتقل بالكامل الى داخل االراضي الفلسطينية، حيث يتركز حتـى االن فـي العاصـمة                  

  .السورية دمشق
  21/1/2012، القدس، القدس

  
  ية من الجزائر ومصر واألردنهنية يستقبل قافلة تضامن .5

استقبل رئيس الوزراء إسماعيل هنية، أعضاء قافلة تضامنية في منزله بعد ظهر اليـوم الجمعـة                : غزة
ورحب هنيـة بالمتـضامنين مـع        .مؤكدا اعتزاز شعبنا الفلسطيني بالعمق العربي واإلسالمي      ) 20-1(

مفتوحة أبوابها لكل المتضامنين معها، معبـرا       الشعب الفلسطيني من كل أقطار العالم، مؤكدا أن فلسطين          
عن سعادته عن استقبال وفد جديد من دولة الجزائر الشقيق ومن معهم من مصر واألردن وحتى مدينـة                  

  .القدس
نحن نأتي لنتعلم من الشعب الفلـسطيني ونأخـذ      : "من جهته، قال رئيس القافلة الجزائرية بالعيد محجوبي       

  .تأكيد أن الجزائر ستبقى دوما تدعم فلسطين وتنصرها، مجددا ال"الدروس والعبر
  20/1/2012،  المركز الفلسطيني لإلعالم

 
   لتعطيل المصالحة ومنع انعقاد التشريعياعتقالي: دويك .6

رئـيس المجلـس    ، أن    خالد كريـزم    عن مراسله  غزةمن   20/1/2012،  موقع فلسطين أون الين    ذكر
مس، أن اعتقاله من قبل قوات االحتالل اإلسرائيلي جاء لتعطيل          عزيز دويك، أكد أ   . التشريعي المعتقل، د  

دويك، في رسالة سربت مـن     .وقال د . المصالحة الوطنية واستمرارا في تعطيل عمل المجلس التشريعي       
االحتالل اعتقلني لمنع عقد جلسة التشريعي برئاستي، والتـي كـان مـن             : "داخل سجن عوفر العسكري   

وناشد رئيس السلطة محمود عباس بدعوة المجلس لالنعقاد في جلـسة           ". اط المقبل المتوقع عقدها بداية شب   
عاجلة، وفتح أبواب البرلمان أمام النواب في الضفة الغربيـة لممارسـة عملهـم ومناقـشة خروقـات                  

  . واعتداءات االحتالل بحق ممثلي الشعب، واتخاذ الخطوات المناسبة
ك والنائب عن كتلة التغيير واإلصالح البرلمانية خالد طـافش،     وتواصلت ردود الفعل المنددة باعتقال دوي     

  . مطالبة بالضغط على االحتالل اإلسرائيلي لإلفراج عنه وعن كافة النواب المعتقلين
وندد النواب اإلسالميون في الضفة الغربية، جريمة االعتقال، معتبرين ذلك تعطيلًا للجهود الساعية لتفعيل              

  النواب أن اعتقـال دويـك       .  صارخ على كافة األعراف والمواثيق الدولية      المجلس التشريعي، وتعد وأكد
وطافش إرهاب دولة منظم، ومحاولة إسرائيلية يائسة إلفشال المصالحة الفلسطينية الداخلية، مشددين على             

  . أن تلك االعتقاالت أيضا ترمي إلى تعطيل الجهود الساعية لتفعيل عمل المجلس التشريعي
لعديد من الفصائل والقوى الوطنية اعتقال دويك، مبينةً أن اعتقاله في الوقت الراهن يهدف إلـى                وأدانت ا 

مـصطفى  . تعطيل المصالحة الوطنية، حيث وصف األمين العام لحركة المبـادرة الوطنيـة النائـب د              
  ". تصعيد ضد اتفاق المصالحة"البرغوثي ذلك بأنه 

منظمة التحرير صالح رأفت، اعتقال دويك وطـافش، مطالبـا          وفي السياق، دان عضو اللجنة التنفيذية ل      
  . المجتمع الدولي بالضغط على االحتالل لإلفراج عن كافة النواب المعتقلين
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بدوره، استنكر األمين العام لحزب الشعب لفلسطيني النائب بسام الصالحي، اعتقـال دويـك وطـافش،                
ومحاولة إسرائيلية لقطـع الطريـق علـى المـساعي          معتبرا ذلك عدواناً جديداً على الشعب الفلسطيني        

  . الجارية، لتفعيل المجلس التشريعي في سياق عملية المصالحة الجارية
عزمي الشيوخي، أن عملية اعتقال الدويك وما       . من جهته، اعتبر أمين عام اللجان الشعبية الفلسطينية، م        

ة من قبـل االحـتالل للـشرعية، ويهـدف     رافقه من عملية تنكيل وتقييد لأليدي وتعصيب لألعين، إساء        
  .لتقويض إتمام المصالحة الفلسطينية بين حركتي فتح وحماس

ناطق بلسان جيش   ، أن   رام اهللا من  فادي أبو سعدى    عن مراسلها   ،  21/1/2012،  االخبار، بيروت  ونقلت
نـشاط  «لضلوع في   إن دويك اعتقل لالشتباه فيه با     «علّق على نبأ االعتقال بالقول      ،  االحتالل اإلسرائيلي 

  .»لكن أي جهة سياسية في إسرائيل لم تعلق على األمر» ارهابي
  

   تدين اعتقال الدويكالسلطة رئاسة .7
ندين بشدة أسلوب البلطجة والعـصابات      " :صرح الناطق الرسمي باسم الرئاسة بما يلي      ": وفا "–رام اهللا   

 عزيز دويك، الشخصية الوطنية الفلسطينية      الذي استعملته أجهزة األمن اإلسرائيلية باعتقال األخ الدكتور       
القيادية المنتخبة للمجلس التشريعي، وهو األمر الذي تكرر ويتكرر من قبل سلطات االحتالل مع عدد من                
األخوة أعضاء المجلس التشريعي الذين ال يزال بعضهم في السجون كما تعرض النواب المنتخبون مـن                

ا نطالب المؤسسات الدولية، وكل أولئك الذين يتحدثون عن الحريات          إنن" ".القدس إلى قرارات إبعاد جائرة    
وعن حقوق اإلنسان، بإدانة هذا اإلجراء وإلى اإلسراع في إطالق سراح األخ الدكتور عزيـز دويـك،                 
ونعتبر أن من بين األسباب تسعى إليها القيادة اإلسرائيلية هي الـضغط إلعاقـة وتعطيـل المـصالحة                  

  ".ير عليهاالفلسطينية او التأث
تجري اتصاالتها مع أطـراف عديـدة لـضمان         " أبو مازن "إن القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس       "

  ".اإلفراج السريع عن الدكتور عزيز دويك
  21/1/2012، األيام، رام اهللا

  
  "إسرائيل"عشراوي تطالب بخطة أوروبية لمواجهة خروقات  .8

، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلـسطينية،        أجرت حنان عشراوي  : »الشرق األوسط  «-لندن  
اتصاالت مع المندوب األوروبي حول التقارير والوثائق التي صدرت عن االتحاد األوروبي في األسابيع              
األخيرة، وثمنت هذه المواقف وطالبت الدول األوروبية بتبني خطط ملموسة لمساءلة إسرائيل ومعالجـة              

لتصدي لها بوسائل عملية على األرض، وتم االتفاق بين الطرفين على متابعـة             الخروفات اإلسرائيلية وا  
» اإلصالح واالنتقال إلـى الديمقراطيـة     «جاء ذلك لدى عودة عشراوي من مؤتمر        . تطورات هذا الملف  

الذي نظمته منظمة األسكوا الدولية االقتصادية في بيروت، وشاركت به عشراوي في مداخلة حول دور               
  .ارجية في االنتقال إلى الديمقراطيةالعوامل الخ

  21/1/2012الشرق األوسط، لندن، 
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   خططوا لخلق صراع بين فتح وحماس"عمالء" ضباط ضبطالضميري ينفي  .9
 نفى الناطق الرسمي باسم المؤسسة األمنية اللواء عدنان الضميري علمه بأي معلومـات              : معا -بيت لحم 

 كانوا ينوون تنفيذ هجمات في الضفة لخلق صراع بـين           »عمالء«تتحدث عن ضبط السلطة لضباط أمن       
  .»ليس لدينا أي معلومة حوله.. أنفي هذا الموضوع«، »معا«وقال الضميري لوكالة . حماس وفتح

  21/1/2012، الحياة الجديدة، رام اهللا
  

  رئاسة مشعل المكتب السياسي للحركة لحركة حماس حول  صحفيبيان .10
بأن األخ المجاهد خالد مشعل رئيس المكتب السياسي أبلغ مجلس          " حماس "تؤكد حركة المقاومة اإلسالمية   

شورى الحركة في اجتماعه األخير برغبته أال يكون مرشحاً لرئاسة الحركة في الدورة التنظيمية القادمة،               
وقد تمنى اإلخوة قيـادات      .مع تأكيده على مواصلة دوره في خدمة شعبه وقضيته وحركته وقضايا األمة           

ة ورموزها على األخ المجاهد خالد مشعل العدول عن ذلك، وترك الموضوع لمجلـس الـشورى                الحرك
وتقديره للمصلحة العليا، مع االحترام والتقدير لرغبته، معتبرين ذلك شأناً عاماً تقـرر فيـه مؤسـسات                 

  .الحركة وليس شأناً شخصياً خالصاً
  21/1/2012، المكتب اإلعالمي

 
  "الفراج عنه وعن كافة النواب المختطفين اتقال الدويك ونطالبندين ونستنكر اع" :االحمد .11

قال رئيس كتلة فتح البرلمانية عزام االحمد فـي تـصريح           : اشرف الهور  - غزة وليد عوض     -رام اهللا   
ندين ونستنكر اعتقال عزيز الدويك ونطالب اتحـاد البرلمانـات الـدولي وكافـة              'صحافي من موسكو    

رلمانات الدول الصديقة لالفراج عنه وعن كافة النواب المختطفين من قـوات            برلمانات الدول العربية وب   
  .'االحتالل

واشار االحمد الى انه سيبدأ بتحرك دولي واسع مع كافة دول العالم لالفراج عنه وعن النواب االخرين،                 
من االحتالل  يؤكد مرة اخرى ان الشعب الفلسطيني بحاجة الى حماية دولية           'منوها الى ان اعتقال الدويك      

االسرائيلي الذي ال يتوقف عن التصعيد ضد الشعب الفلسطيني وقيادته ونوابه المنتخبين وهو ما يتناقض               
  .'مع كافة االتفاقيات الموقعة

  241/1/2012، القدس العربي، لندن
 

  أبو مرزوق وبشور يطالبان بأكبر تحرك شعبي دولي لإلفراج عن الدويك .12
الـدكتور موسـى أبـو      " حمـاس "ب السياسي لحركة المقاومة اإلسالمية       المكت نائب رئيس دعا  : بيروت
 ورئيس المركز العربي الدولي للتواصل والتضامن معن بشور، إلى أوسع تحرك شعبي عربي              ،مرزوق

واسالمي وعالمي لالفراج عن رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني الدكتور عزيز الدويك، الذي أعـادت              
  ). 19/1(قاله أمس الخميس السلطات اإلسرائيلية اعت

في بيروت فـي مختلـف التطـورات المتـصلة          ) 20/1(وبحث أبو مرزوق في لقاء لهما اليوم الجمعة         
وتوقفا امام اعتقال رئيس المجلـس      . بالقضية الفلسطينية والتحديات المتصلة بملف المصالحة الفلسطيني      

حتالل، وهو الذي امضى سنوات طويلـة       التشريعي الفلسطيني الدكتور عزيز الدويك على يد سلطات اال        
في سجون االحتالل، وجددا الدعوة إلى أوسع تحرك شعبي عربي واسالمي وعالمي لالفراج عنه، كمـا                
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إلى تحرك للبرلمانات العربية واالسالمية والصديقة من اجل التضامن مـع الـدويك وسـائر االسـرى                 
  .والمعتقلين

  20/1/2012، قدس برس
  

   هدفه تعطيل المصالحة وندعو هنية لقراءة أبجديات المؤامرة اإلسرائيليةدويكالاعتقال : فتح .13
إن الهدف اإلسرائيلي من وراء اعتقال الـدكتور        ) فتح(قالت حركة التحرير الوطني الفلسطيني      : رام اهللا 

عزيز دويك وآخرين، هو تعطيل المصالحة ومحاولة ضرب األسافين في الداخل الفلـسطيني إلرجـاع               
  . المصالحة للوراء، وبدء مرحلة فلسطينية جديدة من التالوم واالتهامات الداخليةعقارب عجلة

' حمـاس 'ودعت الحركة على لسان الناطق باسمها أسامة القواسمي، في بيان صحفي، القيادي في حركة               
قه من  إسماعيل هنية إلى إعادة قراءة أبجديات المؤامرة اإلسرائيلية التي تهدف إلى ترسيخ االنقسام وتعمي             

  .خالل ممارساتها العدوانية ضد كل أبناء شعبنا الفلسطيني
والوقوع في فخ المصيدة اإلسرائيلية التي طالمـا حـذرنا منهـا،            'سمي تصريحات هنية     واستهجن القوا 

وتحويل الجرائم اإلسرائيلية بحق شعبنا الفلسطيني إلى مادة إعالمية للمزاودة االنتخابية حتى ولو كانـت               
أن 'وأكـد    .'صالح شعبنا الفلسطيني المتمثلة بالوحدة الوطنية ولم شـمل جنـاحي الـوطن            على حساب م  

المفاوضات التي يدعو هنية إلى وقفها غير موجودة أصال، إال في عقول من يتمنون أن تـستمر ألخـذ                   
  .'الذرائع والهجوم على القيادة الفلسطينية

 20/1/2012، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
 

   من دمشقهاال خطط لنقل مكاتبو  في سوريا تمارس مهامها بكل أريحيةحماس: برهوم .14
أكـدت حركـة المقاومـة      :  الوكـاالت  -  عبد الرؤوف أرناؤوط   -  عمر الزبيدي  -  رام اهللا  - الرياض

بقاء مكاتبها في دمشق كمقار لقيادة الحركة بشكل قاطع، بما يتناسب مـع احتياجـات               " حماس"اإلسالمية  
أن قيادة  " الوطن"وبين المتحدث الرسمى باسم حركة حماس فوزى برهوم لـ          . حركة األمنية والسياسية  ال

الحركة وكوادرها تمارس مهامها بكل أريحية من مقارها بسورية وال تتعرض ألية ضـغوط داخليـة أو       
ت لنقل مكاتـب    وأكد أنه ال صحة لكل ما ينقل عن خطط سرية أو علنية أو مباحثا             . خارجية لنقل مكاتبها  

الحركة إلى الدوحة أو تونس أو القاهرة، معربا عن ترحيب الحركة بفتح مكاتب لها في جميع الدول مع                  
  .استمرار عمل قيادتها وكوادرها من دمشق

 21/1/2012الوطن اون الين، السعودية، 
  

   الفلسطينيةتصعيد ضد اتفاق المصالحةإعتقال الدويك : مصطفى البرغوثي .15
 الدكتور مصطفى البرغوثي االمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية عن اسـتنكاره             اعرب النائب 

وحذر البرغوثي في حديث للقدس العربي من       . العتقال الدويك، ووصفه بانه تصعيد ضد اتفاق المصالحة       
ة امكانية ان تقوم اسرائيل بشن حملة اعتقاالت اوسع ضد نواب المجلس التـشريعي لـضرب المـصالح           

  .الوطنية
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نحن نواجه هجمة اسرائيلية ضد الوحدة الوطنية تمثلت في اعتقال النائب عزيز الدويك رئيس              'وتابع قائال   
 من نواب المجلـس     - عند اسرائيل    - معتقال عندهم    24المجلس التشريعي والنائب خالد طافش، واآلن       

  .'التشريعي
ائيل تشن اليوم حـرب علـى الوحـدة الوطنيـة     انا اتوقع ان تزيد الحملة، لذلك اسر   'واضاف البرغوثي   

واضـاف البرغـوثي ان     . 'الفلسطينية ويجب ان نرد عليها باالسراع في تنفيذ اتفاق المصالحة الوطنيـة           
استمرار اسرائيل في اعتقال النواب هو اعتداء على الديمقراطية الفلسطينية ومؤسسات الشعب الفلسطيني             

واكـد البرغـوثي ان     .  دون ردع اسرائيل وفرض عقوبات عليها      وانه ال يمكن وقف اعتداءات االحتالل     
  .اختطاف النواب هو محاولة اسرائيلية اخرى لتقويض عمل مؤسسات الشعب الفلسطيني

ودعا البرغوثي المدافعين عن الديمقراطية في العالم الى وقف التعامل مع اسرائيل كدولة فوق القـانون                
  .ومحاسبتها على افعالها

  241/1/2012، ، لندنالقدس العربي
  

  الغربيةاعتقال دويك لمنع نشاط حماس بالضفة  :"هآرتس" .16
العبرية، النقاب عن أسباب اعتقال جيش االحتالل اإلسرائيلي لرئيس المجلـس           " هآرتس"كشفت صحيفة   

، مشيرة إلى أن الجيش يشعر بانتعاش فـي         "عزيز دويك "التشريعي الفلسطيني عن قائمة حماس الدكتور       
  .ة حماس في الضفة الغربية في أعقاب إتمام صفقة التبادل مع دولة االحتاللنشاط حرك

، جاء على خلفية االشـتباه بـضلوعه بمـساعدة تنظيمـات            "دويك"وذكرت الصحيفة أن عملية اعتقال      
  . فلسطينية

، في  وأشارت المصادر أن اعتقاله جاء بناء على معلومات جمعتها قيادة المركز التابعة للجيش اإلسرائيلي             
ظل جهودها لمنع تفعيل النشاط العسكري لتنظيمات الفلسطينية في الضفة الغربية، الفتة إلى أن الجـيش                

قاموا مؤخراً بعدة عمليات اعتقال لخاليا عـسكرية        " الشاباك"بالتعاون من جهاز األمن العام      " اإلسرائيلي"
  ". ليةإسرائي"فلسطينية كانت في طريقها إلعداد عمليات موجهة ضد أهداف 

  20/1/2012موقع فلسطين أون الين، 
  

   استهداف لكافة ابناء الشعب الفلسطيني هو استهداف نواب التشريعي":المقاومة الشعبية" .17
ومن جهتها اكدت حركة المقاومة الشعبية على ان استهداف نواب المجلس التـشريعي وعلـى رأسـهم                 

  .ابناء الشعب الفلسطينيالدكتور عزيز دويك من قبل االحتالل هو استهداف لكافة 
ودعت الحركة في بيان صحافي البرلمانات العربية واالسالمية الى تحمل مسؤولياتها امام جرائم العـدو               

  .بحق نواب الشعب الفلسطيني
كما ودعت الحركة في بيانها االتحاد االوروبي الى تحمل المسؤولية القانونية ومحاسبة دولـة االحـتالل                

نيست االسرائيلي للخرق المتواصل للقانون والشرائع الدوليـة مـن قبـل دولـة              ومقاطعة ما يسمى بالك   
  .االحتالل

كما وطالب البيان الفصائل الفلسطينية وعلى رأسها حركتا فتح وحماس لالسراع بتنفيذ ما تم التوافق عليه                
  .لتحقيق المصالحة الفلسطينية
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لس التـشريعي واسـتئناف الحيـاة البرلمانيـة         ودعا البيان الكتل البرلمانية الى عقد اجتماع عاجل للمج        
 .الفلسطينية الحباط محاوالت االحتالل باستمرار تعطيلها

  241/1/2012، القدس العربي، لندن
 

   واستدعاء العشرات من أنصارهاثالثةحماس تتهم السلطة باعتقال  .18
 واستدعاء العـشرات    3، أمس، األجهزة األمنية الفلسطينية باعتقال       "حماس"اتهمت حركة   : )آي.بي  .يو  (

واصـلت حملـة االعتقـاالت      “وقالت في بيان، إن أجهزة أمن السلطة        . من أنصارها في الضفة الغربية    
 منهم في رام اهللا وبيـت لحـم         3واالستدعاءات بحق المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية فاعتقلت         

ق العشرات من أبناء حماس فـي       وذكرت أن أجهزة السلطة شنت حملة استدعاءات واسعة بح        . ”ونابلس
الخليل، تركزت في منطقتي بيت أمر وحلحول شمال المدينة، وركزت األجهزة في حملتها على المعتقلين               

  .السابقين لديها، واألسرى المحررين
 21/1/2012، الخليج، الشارقة

  
  "ثقب في القلب"تكشف سر متفجرات " القسام.. "في الذكرى السابعة لتنفيذها .19

النقـاب  " حماس"د في كتائب الشهيد عز الدين القسام الذراع المسلح لحركة المقاومة اإلسالمية             كشف قائ 
وكيفية مرور االستشهادي عبر آلة كـشف       " ثقب في القلب  "عن سر المتفجرات التي استخدمت في عملية        

على موقع  وأوضح القائد القسامي في فيلم عرضه المكتب اإلعالمي         . المعادن دون كشف الحزام الناسف    
، بمناسبة الذكرى السابعة على تنفيذ العمليـة، أن الحـزام والـصواعق             2012-1-19القسام، الخميس   

. صنعت من مواد غير معدنية ليصعب على آلة الكشف المعدنية التعرف على وجوده بحوزة االستشهادي              
، على  2005ني من عام    كانون ثا / في الثامن عشر من يناير    " ثقب في القلب  "ونفذت كتائب القسام عملية     

  . جنوب قطاع غزة" غوش قطيف" قرب مستوطنة -سابقا–" أبو هولي"حاجز 
وأكد القائد القسامي أن من أبرز نجاحات العملية أن الحاجز لم يغلق وال مرة بعدها حتى اندحار االحتالل                  

  ".فكانت دماء الشهيد عمر طبش رحمة للناس من عذابات هذا الحاجز"من قطاع غزة، 
 20/1/2012وقع فلسطين أون الين، م

 
   يعتقل خلية للجهاد اإلسالمي في جنين االسرائيلياالحتالل .20

، الخميس، أن جيش االحتالل اعتقل فـي        "اإلسرائيلي"أعلن ما يسمى جهاز األمن الداخلي       : )ب.ف  .أ  (
سطينية اشتبه في   اآلونة األخيرة في الضفة الغربية عشرة أعضاء في خلية لمجموعة الجهاد اإلسالمي الفل            

  ."اإلسرائيليين"أنها تخطط لعمليات مقاومة ضد 
وأوضح الجهاز في بيان أن العشرة أعضاء من الجهاد اإلسالمي اعتقلوا في الـشهرين الماضـيين فـي              

كانوا يتلقون أوامرهم مـن مقـار قيـادة    "وزعم البيان أن أعضاء هذه الخلية       . منطقة جنين شمال الضفة   
ووجهت إليهم تهم التخطـيط لهجمـات ومحـاوالت خطـف وصـنع             . "طاع غزة الحركة في سوريا وق   

  .متفجرات
 21/1/2012، الخليج، الشارقة
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   التشريعي الفلسطيني يتوعد حنين زعبي بسبب صورة لها مع رئيساليمين اإلسرائيلي .21
 عـن   توعد نواب اليمين اإلسرائيلي المتطرف باالقتصاص من النائب العربية فـي الكنيـست            : الناصرة

 في أعقاب كشف جهاز المخابرات العامة عن صورة لهـا مـع رئـيس    ،حنين زعبي » التجمع الوطني «
في طولكرم المحتلـة    » حماس«المجلس التشريعي الفلسطيني عزيز دويك وشخصيات أخرى من حركة          

  وجدتها قوات االحتالل الـشهر الماضـي       ،)لدى زيارة تهنئة قامت بها عند تحريره من سجن االحتالل         (
  .في مدينة طولكرم المحتلة» االصالح والتغيير«خالل دهمها مقر كتلة 

تمـاثالً مـع منظمـة    « التي اعتبرت لقاء زعبي مع دويك ،وأثار نشر الصورة زوبعة في أوساط اليمين      
اوفيـر  » ليكـود «وتوعد النائب من    . »تجاوزاً للخطوط الحمر  «، و »خيانة تستوجب المعاقبة  «و» إرهابية

 بداعي أنها والنـواب     ، من أجل منع زعبي من المشاركة في االنتخابات البرلمانية المقبلة          أكونيس بالعمل 
يواصلون تجاوز كل الخطوط الحمر واستغالل الديموقراطية اإلسرائيلية للقضاء على إسـرائيل            «العرب  

  . »من الداخل
م يكن سرياً وتـم نـشر       واستغربت زعبي التهجم عليها، وقالت إن الصورة التقطت قبل عامين، واللقاء ل           

نحن نرى في حماس حركة شرعية فـازت        «: وأضافت لوسائل اإلعالم العبرية   . الصورة ذاتها في حينه   
وتابعت أن  . »وحان الوقت ألن تعترف إسرائيل بها     ... في انتخابات ديموقراطية وتمثل الشعب الفلسطيني     

الفلسطينية، ويجدر بالجيش اإلسرائيلي    اإلرهاب ليس في حماس إنما في االحتالل اإلسرائيلي لألراضي          «
  .»وأذرع المخابرات االنشغال في كيفية إنهاء هذا االحتالل

 21/1/2012، لندن، الحياة
  

  وحدة القرصنة الكمبيوترية في الجيش االسرائيلي تهاجم بنوك غزة": زاليم بوستروجي" .22
جـاء أن فرقـة جـيش الـدفاع         العبرية، اليوم الجمعـة،     " زاليم بوست والجير"في خبر أوردته صحيفة     

بغـزة، وبنـك    " البنـك العربـي   "االسرائيلي للقرصنة الكمبيوترية، نجحت في التسلل إلى سـيرفرات          
  .، وأنها ستشلُّ عمل المصرفين بالكامل بعيد الساعة العاشرة من صباح اليوم"اإلمارات"

مكافحـة اإلدمـان    وأشارت الصحيفة إلى أن الفرقة تحذر قراصنة غزة ممن اخترقوا صـفحة سـلطة               
، "المـوت إلسـرائيل  : "االسرائيلية، ووضعوا فوقها صورة مسلح فلسطيني يزحف نحو القدس وهو يردد     

حيث كُتب الشعاال باللغتين العبرية والعربية، من أن الفرقة ستقوم بإيقـاف عمـل البورصـة الماليـة،                  
  .والصفحات االلكترونية الحكومية الفلسطينية

 20/1/2012، 48موقع عرب
  

  تراجع التزام ضباط الجيش اإلسرائيلي بالقيم اليهودية": هآرتس" .23
 أظهرت نتائج دراسة جديدة شعورا بالذهول فـي الجـيش االسـرائيلي حيـث أن                :)د ب أ  ( -تل أبيب   

البرنامج الذي نظم لضباط الجيش لزيارة معسكرات النازية بهدف تعزيز وترسيخ القيم اليهودية والوطنية              
  .  في المئة منهم20بنتائج عكسية لنحو لديهم قد جاء 

االسرائيلية، انطلق هذا البرنامج خالل تسعينيات القرن الماضي ليـشمل تنظـيم            " هآرتس"ووفقا لصحيفة   
وتوصلت الدراسة إلى أن الضباط أبدوا      . زيارات لضباط الجيش االسرائيلي للمعسكرات النازية في بولندا       

يمان بالشعب اليهودي والحفاظ على التراث اليهودي فضال على التزام          قبل الزيارة قدرا كبيرا جدا من اال      
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بحـسب   - غير أنه بدا على هؤالء الضباط عقـب عـودتهم  . عال بالتضامن مع مصير اليهود اآلخرين   
تراجع في االلتزام بجميع القيم المرتبطة بالهوية اليهودية بما في ذلك أهمية أرض إسـرائيل                - الدراسة

اليهودي وأهمية وجود جيش الدفاع وبمـشاعر الكبريـاء القـومي لكـونهم إسـرائيليين           بالنسبة للشعب   
  . وبالمصير اليهودي المشترك

 21/1/2012، االتحاد، أبو ظبي
 

   أفريقي رغم الخطر على حياتهم في موطنهم2000 تطرد "إسرائيل" ":هآرتس" .24
 قررت السلطات اإلسرائيلية طـرد      "إسرائيل" أن   ،الجمعة' هآرتس'أفادت صحيفة   :  يو بي آي   -تل أبيب   

 الجئ أفريقي من ساحل العاج بعدما نزحوا إلى إسرائيل قبل سنوات بالرغم من أنهم سـيواجهون                 2000
  .خطرا على حياتهم في موطنهم

وأضافت الصحيفة أن قسماً من هؤالء يعيش في إسرائيل منذ سنوات طويلـة والـسلطات اإلسـرائيلية                 
  . أيام، وإن لم يفعلوا ذلك فإنه سيتم طردهم بالقوة10واعية خالل تطالبهم اآلن بمغادرتها ط

ولفتت الصحيفة إلى أنه بإمكان الالجئين تقديم طلبات مفصلة للحصول على لجوء في إسـرائيل، إال أن                 
احتماالت الموافقة عليها بسبب ضيق المهلة الممنوحة لهم لمغادرة إسرائيل أو ترحيلهم منها، وبسبب عدم               

  .ى عاملة إسرائيلية كافية للنظر في طلبات لجوء كهذهوجود قو
 21/1/2012، القدس العربي، لندن

  
  والمستوطنون يعربدون في وادي المالح وبيت أمر.. قمع مسيرات سلمية بالضفةياالحتالل  .25

 قمعت قوات االحتالل أمس مسيرات الجمعة السلمية ضد االستيطان : وكاالت- نائل موسى-محافظات 
 ما ادى الى اصابة عدد من المشاركين فيها، فيما أدى ،العنصري في مناطق مختلفة بالضفةوالجدار 

 ،حشد كبير من المواطنين صالة الجمعة أمس في حقول الزيتون بحي تل الرميدة قرب مسجد األربعين
 في الحي الذي يحظر االحتالل إقامة الصالة فيه، والذي يقع إلى الجنوب من البؤرة االستيطانية المقامة

  .»رامات يشاي« والمسماة 1984منذ عام 
 هاجم جنود االحتالل المسيرة السلمية األسبوعية لدى اقترابها من مسار الجدار ،وفي بلعين غرب رام اهللا

الجديد داخل أراضي القرية مستخدمة األعيرة المطاطية وقنابل الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه 
  . ما أدى إلى إصابة العشرات بحاالت اختناق شديدالعادمة نتنة الرائحة، 

وأحيت قرية النبي صالح بمشاركة متضامنين اجانب ذكرى مرور اربعين يوما على استشهاد مصطفى 
 جدد خاللها األهالي والمتضامنون معهم عهد الوفاء ،»على درب الشهيد« ضمن ما سمي بجمعة ،التميمي

  . الحتالل للمشاركين في المسيرة وهاجموهم بعنفوتصدى جنود ا. لدماء الشهيد التميمي
وأصيب ثالثة مواطنين بجروح، إثر قمع قوات  .استهدف الجنود بذخائرهم الطواقم الطبية والصحفيةكما 

وقمعت قوات  .االحتالل لمسيرة المعصرة األسبوعية المنددة بجدار الضم والتوسع العنصري واالستيطان
 بلدة كفر الديك غرب سلفيت، المنددة بجدار الفصل العنصري االحتالل أمس مسيرة سلمية في

  .واالستيطان
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واندلعت مواجهات عنيفة أمس في قرية كفر قدوم شرق قلقيلية، بين المشاركين في المسيرة األسبوعية 
المناهضة لالستيطان وقوات االحتالل، المحتشدة عند البوابة التي تغلق الشارع الرئيسي للقرية منذ 

  . ما أدى إلى إصابة العشرات بينهم أجانب وأطفال بحاالت اختناق نتيجة استنشاقهم الغازسنوات،
من جانبهم نفذ العشرات من المستوطنين المتطرفين أمس عمليات عنف وعربدة في وادي المالح بمنطقة 

  .األغوار الشمالية، وفي بلدة بيت أمر شمال الخليل
نين من محافظتي نابلس والخليل كما اعتقلت مواطنا رابعا اثناء واعتقلت قوات االحتالل أمس ثالثة مواط
  .توجهه للعالج في اسرائيل عبر بيت حانون

  21/1/2012، الحياة الجديدة، رام اهللا
  

   يدعو ألوسع حملة تضامن مع معتقلينا بسجون االحتالل"مركز الميزان" .26
أوسع حملة تضامن مع معتقلينا في دعا مركز الميزان لحقوق اإلنسان، في بيان له أمس، إلى : غزة

السجون اإلسرائيلية، مستنكرا اعتقال قوات االحتالل النائب عزيز دويك، واستمرار اعتقال نواب وممثلي 
  .شعبنا

وأشار إلى أنه في سياق عدوانها المستمر واصلت قوات االحتالل، اعتقال النواب والقيادات السياسية 
 استمرار عمليات االستيطان والتهويد في األراضي الفلسطينية المحتلة الفلسطينية األمر الذي يترافق مع

وخاصة القدس، كما يترافق مع استمرار الحصار المفروض على قطاع غزة وتواصل عدوانها الحربي 
نائبا من ) 25(عليه، مبينا أنه باعتقال دويك، يرتفع عدد النواب المعتقلين في السجون اإلسرائيلية إلى 

  .جلس التشريعيأعضاء الم
وطالب المركز المجتمع الدولي بالتدخل الفوري وإلزام دولة االحتالل باحترام قواعد القانون الدولي 
اإلنساني ومبادئ حقوق اإلنسان في تعاملها مع السكان المدنيين في األراضي المحتلة، داعيا البرلمانات 

ن أجل اإلفراج الفوري عن دويك وأعضاء في العالم إلى التحرك وممارسة ضغوط سياسية ودبلوماسية م
  .المجلس التشريعي والقيادات السياسية الفلسطينية

  21/1/2012، الحياة الجديدة، رام اهللا
  

   ينتفض على فوضى السالح في شمال لبنانمخيم البداوي .27
ضى في مخيم البداوي في شمال لبنان على فو" انتفاضة شعبية"حدث هذا األسبوع ما يشبه : أنيس محسن

  .السالح، التي باتت تقلق السكان وتوقع القتلى والجرحى في مناسبة وفي غير مناسبة
وعملت مجموعة شبابية على تنظيمه بهدف وضع حد . في ظل االستياء كانت حاجة الى وجود تحرك

  .لالنفالت وتنظيم السالح في المخيم
ان، على ان يكون التحرك عند السابعة تمت الدعوة للتحرك االربعاء مساء خالل لقاء لعدد قليل من الشب

  .من مساء الخميس الماضي، على شاكلة وقفة سلمية احتجاجا على فوضى السالح
الدعوة تركت صدى كبيرا ايجابيا لدى سكان المخيم وسلبيا لدى الفصائل التي تراوحت آراء مسؤوليها 

التنبه المكانية "االعتصام بذريعة وبالتالي ضرورة عدم " عدم التحرك ألن الرسالة وصلت"بين داع الى 
  .، وآخر رافض تماما للتحرك من اساسه"دخول طابور خامس
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وبهدف منع التحرك استدعت الفصائل بعض الشبان وحققت معهم على أساس ان التحرك مدفوع من 
  .الخارج، على الرغم من ان مسؤولي الفصائل كانوا أكدوا تبرمهم من فوضى السالح

 اجتماعات بين الشبان ومسؤولي الكفاح والفصائل وتم توصيل الفكرة التي تقول ان خالل النهار حدثت
المطلوب تنظيم السالح وليس سحبه، وان الجميع يجب ان يكونوا يدا واحدة لتنظيم السالح وعدم السماح 

  .للطابور الخامس بالتحرك
ق شرف لوقف فوضى السالح، اقتنعت الفصائل بالتحرك وشاركت فيه حيث كان قد تم االتفاق على ميثا

واالنتخابات الشعبية للجان االحياء واالتفاق على آلية للتنفيذ وردع المخالفين ومالحقة قضية انتشار 
  . المخدرات

تحرك مخيم البداوي ترك صدى ايضا لدى شبان من مخيمات اخرى، حيث شارك شبان من مخيمات 
نقل التجربة الى المخيمات االخرى التي تعاني صور وصيدا في اجتماعات شبابية، على اساس محاولة 

  .بدورها فوضى سالح، او انفالتا أمنيا كما يحدث بين حين وآخر في مخيم عين الحلوة
تجربة البداوي اذا سنحت لها فرصة النجاح، وسحبت التجربة على المخيمات االخرى سوف تكون 

خيمات سواء باتفاق مع السلطات اللبنانية أو لفرض تنظيم السالح داخل الم" ربيع مخيمات لبنان"بمثابة 
  بعدمه

  21/1/2012، المستقبل، بيروت
  

  %67نسبة الفقراء بين الفلسطينيين في القدس بلغت  .28
كشف تقرير أكاديمي فلسطيني أمس، أن نسبة الفقر بين أهالي القدس من :  يوسف الشايب–رام اهللا 

طبقاً للتقرير الصادر عن "بين مستوطني القدس  % 23مقابل بلوغها  % 67الفلسطينيين، بلغت نحو 
  ".2010مؤسسة القدس للدراسات اإلسرائيلية 

نواف أبو شمالة، أنه . الذي أعده خبير الشؤون االقتصادية الفلسطينية اإلسرائيلية، د وأوضح التقرير،
 الضفة الغربية، رغم ارتفاع متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي في القدس الشرقية مقارنة بنظيره في

إال أن المواطن المقدسي يفرض عليه التكيف مع رقم قياسي أعلى ألسعار المستهلك، وعبء ضريبي 
  .، وهو األمر الذي ينتقص من القدرة الشرائية الفعلية ألهالي القدس)السائد في إسرائيل(أكبر 
ائيلية تهدف للفصل المادي  لسلسلة إجراءات إسر1967تتعرض القدس الشرقية وأهلها منذ العام : وقال

، حيث تم منع الفلسطينيين من باقي 2000والسكاني للمدينة، وهي اإلجراءات التي تم تكثيفها منذ العام 
األراضي الفلسطينية من دخول القدس الشرقية لإلقامة فيها، علماً بأن القدس كانت دوماً مركزاً لجذب 

  . لتتحول بفعل هذه المتغيرات إلى أحد مراكز تصدير العمالةالعمالة الفلسطينية قبل االحتالل اإلسرائيلي
  21/1/2012، الغد، عّمان

  
   تدين وترفض بشدة اعتقال دويكمصر : ياسر عثمان .29

أكد ياسر عثمان، سفير مصر لدى السلطة الوطنية الفلسطينية، إن مصر تدين وترفض بـشدة               : مبيت لح 
هدافاً للمجلس التشريعي بشكل عام والذي بدوره يـضر          دويك، وترى في عملية اعتقاله است       عزيز اعتقال

 وال يساعد ما يحدث من اجتماعات بين الجـانبين الفلـسطيني واإلسـرائيلي              ،بعملية االستقرار بالمنطقة  
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بهدف استئناف المفاوضات، كما وتخشى مصر أن يكون ذلك جزءاً من عمليـة اسـتهداف المـصالحة                 
  .الفلسطينية

ت عن موقفها من اعتقال دويك للمجتمع العربي والدولي، الفتاً أن القاهرة لم             وأكد عثمان أن مصر أعرب    
تجر أية اتصاالت مع إسرائيل لإلفراج عن رئيس المجلس التشريعي لكن ربما في المرحلة المقبلة تكون                

  .هناك اتصاالت لذلك
بعد، واكتفـى عثمـان     أن تاريخ زيارة الوفد األمني المصري إلى األراضي الفلسطينية لم يتحدد            وأشار  

وأوضح أن مهام الوفد األمني المصري إلى الضفة الغربيـة           .بالقول، إن الزيارة ستكون في وقت قريب      
وقطاع غزة تختص باألمور األمنية بهدف المساهمة في الملف األمني وفق ما هو متفق عليه في ملـف                  

  .المصالحة
  21/1/2012، األيام، رام اهللا

  
  طالب باإلفراج الفروي عنهويعزيز دويك .اعتقال د"  بشدةيستهجن"الشورى القطري  .30

عزيز دويـك مـن قبـل       .استنكر مجلس الشورى القطري توقيف رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني د         
  . سلطات االحتالل اإلسرائيلية، وطالب باإلفراج الفوري عنه و عن مرافقه

اسـتنكاره  "،  2012-1-21لقطرية، الـسبت    وأعلن مجلس الشورى القطري في بيان بثته وكالة األنباء ا         
وشجبه واستهجانه الشديد لقيام السلطات اإلسرائيلية بالقبض على عزيز دويك رئيس المجلس التـشريعي              

  ". دون ارتكابهما أي فعل أو جرم(...) الفلسطيني وخالد طافش النائب في المجلس التشريعي 
ـ     المشين والالخالقي والالمسؤول والذي يخالف كافة االعـراف والمواثيـق          "ووصف البيان هذا العمل ب

  ". باالفراج الفوري عنهما"، مطالبا "الدولية
  21/1/2012، موقع فلسطين أون الين

  
   آذار تضامنا مع القدس2 تظاهرة فضائية إعالمية عربية في :اتحاد المنتجين العرب .31

تحاد المنتجين العرب برئاسة إبراهيم أبو ذكري، أمس، عن انطالق أكبر تظاهرة فضائية              أعلن ا  :القاهرة
.. وطن واحـد  «عربية إعالمية في بث مباشر يوم الثاني من آذار المقبل تضامنا مع القدس تحت شعار                

  .»من اجل القدس.. إعالم واحد
طلقها اتحاد المنتجين العرب في إطار      وقال االتحاد في بيان صدر أمس أن الدعوة لتنظيم هذه التظاهرة أ           

مبادرة عربية قومية من اجل القدس إلبداء التضامن مع القدس وأهلها في بث مشترك بيوم مفتوح يـوم                  
  . آذار المقبل لرفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني2الجمعة 

م والفن والـسياسة    وأضاف البيان انه سيشارك في هذا اليوم أهل الفكر والكتاب والمثقفون ونجوم اإلعال            
والمؤسسات اإلعالمية والفضائية العربية، إليجاد السبل الكفيلة بالوقوف في وجه حملة تهويـد القـدس               
ومحاوالت إسرائيل تغيير المعالم الرئيسية للمسجد األقصى، وما تقوم به من تجـاوزات بحـق كنيـسة                 

دينة القدس لتكون دائما عربيـة وعاصـمة        واعتبر االتحاد أن هذه المبادرة محاولة للدفاع عن م         .القيامة
  .فلسطين األبدية

  21/1/2012، الحياة الجديدة، رام اهللا
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   غير قابل للتفاوض"سرائيلإ"أمن : اوباما .32
أمن اسرائيل « قال الرئيس األميركي باراك اوباما انه منذ توليه منصبه يؤكد ان : ب.ف. ا-واشنطن 

لك تم توثيق التعاون العسكري بين البلدين ليبلغ أعلى مستوى  وانه لضمان ذ،هو أمر غير قابل للتفاوض
  .»له

ونقلت االذاعة االسرائيلية عن اوباما قوله خالل مأدبة اقيمت في نيويورك لجمع تبرعات من الجالية 
 انه لم يحصل التقدم الذي كان يأمل في ،اليهودية لحملته االنتخابية لوالية ثانية في الرئاسة األميركية

  .قه في عملية السالم بين اسرائيل والفلسطينيينتحقي
  21/1/2012، الحياة الجديدة، رام اهللا

  
  المتحدة األمم وخيار االستيطان من عباس موقف تدعم موسكو .33

 أكدت دعمها أن موسكو: جبر رائد – موسكو عن مراسلها من، 21/1/2012 الحياة، لندن، ذكرت
 ديمتري الرئيس وأكد المتحدة، األمم في كاملة ضويةع على الحصول الى مسعاهم في الفلسطينيين
 للمطالب موسكو تفهم «على عباس محمود الفلسطيني نظيره مع أمس أجراها محادثات خالل مدفيديف
  .»نتائج إلى تؤدي حقيقية مفاوضات إلى الذهاب أجل من االستيطان وقف ضرورة شأن في الفلسطينية
وزير الخارجية الروسي سيرغي أن : ا ف ب، عن 21/1/2012، القدس العربي، لندنوأضافت 

الفروف شدد خالل لقائه الرئيس الفلسطيني في موسكو، على ضرورة إستئناف المفاوضات بين 
  .الفلسطينيين واإلسرائيليين، مؤكداً ثبات الموقف الروسي تجاه القضية الفلسطينية

اداً إلى المرجعية الدولية واإلتفاقيات التي كما اعتبر الفروف أن استئناف المفاوضات يجب أن يتم إستن
أبرمت سابقاً بين الطرفين، مؤكداً على البيان األخير الصادر عن الرباعية الدولية الذي ينص على وضع 

  .برامج محددة أمام الجانبين الستئناف هذه المفاوضات
  

  "إسرائيل"دة بأمن  الواليات المتحأنا هنا ألؤكد التزام: المشتركة رئيس القوات األميركية .34
في ظل إجماع المراقبين في تل أبيب على أن الخالفات مستمرة بين الجانبين :  نظير مجلي-تل أبيب

 حول قضية التعامل مع مشروع التسلح النووي اإليراني، حرص رئيس القوات ألمريكياإلسرائيلي وا
 العالقات، وقال إن زيارته األميركية المشتركة، الجنرال مارتن دمبسي، على إبراز جانب آخر من

رسالة موجهة إلى الجميع، تؤكد أننا ملتزمون «، هي بمثابة ) ساعة20أقل من (القصيرة إلى إسرائيل 
  .»بتعهداتنا ألمن إسرائيل

ولكن دمبسي لمح إلى مخاوف الواليات المتحدة من قيام إسرائيل بتوجيه ضربة عسكرية إلى المفاعالت 
يجب توثيق التعاون بين الواليات المتحدة وإسرائيل ال سيما في ضوء القلق «: النووية اإليرانية، قائال

توثيق التعاون سيعود بالفائدة على «: ، وأضاف»الذي تشعر به الدولتان إزاء البرنامج النووي اإليراني
كيف فللواليات المتحدة وإسرائيل توجد مصالح مشتركة وتقاليد وقيم مشتركة، وستعرفان . كال البلدين

  .»تتفاهمان على كل شيء
  21/1/2012الشرق األوسط، لندن، 
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  قطاع غزة أرض محتلة بموجب أحكام قراراتها الدولية: األمم المتحدة .35
أعلن الناطق الرسمي لألمم المتحدة أن قطاع غزة أرض محتلة من قبل : وكاالت –نظير طه  -القدس 

التي اتخذها كل من مجلس األمن والجمعية العامة إسرائيل، مشيرا إلى أنه وبموجب القرارات الدولية 
بشأن عملية السالم في الشرق األوسط وقطاع غزة فان هذا القطاع ال يزال جزءا من األراضي 

وأكد أن االمم المتحدة ستستمر في اعتباره أراضي محتلة إلى أن يتم إقرار غير ذلك . الفلسطينية المحتلة
  .رسميا

 لعام 1860ين على ذلك االول ويتمثل في قرار مجلس االمن الدولي رقم وأعطى الناطق الرسمي مثال
، مشيرا إلى أن 1967، والذي يؤكد أن قطاع غزة يشكل جزءا متمما من االراضي المحتلة العام 2009

  .قرارات مجلس االمن ملزمة للدول ولديها قوة في القانون الدولي
 الذي الحظت بموجبه الجمعية 2010مية الصادر عام أما المثل الثاني، فأشار لقرار الجمعية العمو

االنسحاب االسرائيلي من قطاع غزة وجزء من شمالي الضفة الغربية، إال أنها أكدت عبر هذا القرار 
موقفها المشدد على الحاجة الحترام والحفاظ على وحدة واستمرار سالمة جميع األراضي الفلسطينية 

  .المحتلة بما فيها القدس الشرقية
  21/1/2012، البيان، دبي

  
   ودول عربية أكثر الدول إنفاقا على الدفاع"إسرائيل": دراسة المانية .36

جاءت إسرائيل وأربع دول عربية في أول عشر دول تمثل طليعة قائمة الدول صاحبة : بون ـ د ب أ
 ألحدث تقرير أضخم نسبة نفقات على الدفاع قياسا إلى قدرة اقتصاد كل واحدة من هذه الدول وذلك وفقا

  .للدراسات األمنية في مدينة بون) بي آي سي سي(صدر الجمعة عن مركز 
ووفقا للتقرير الذي يصدر عن المركز للمرة الثالثة ، فقد جاءت إسرائيل في المركز األول وسورية في 

  .عاشرالمركز الثالث واألردن في المركز الخامس والكويت في المركز الثامن والسعودية في المركز ال
 حيث يعتمد المركز في 1990 دولة ويوثق لذلك منذ 149ويبحث المركز درجات اإلنفاق العسكري لـ

ذلك على تحديد نسبة نفقات الموارد العامة على النواحي العسكرية مقارنة بإجمالي الناتج المحلي أو 
  .مقارنة بنواحي اجتماعية أخرى مثل القطاع الصحي

طقة الشرق األوسط واألدني احتلت جميعها تقريبا المراكز األربعين وكشف التقرير عن أن دول من
  .األولى في القائمة

وأشار المركز إلى ارتفاع خطر زعزعة االستقرار بهذه المنطقة من العالم في ظل ارتفاع النفقات 
تمرار العسكرية لدول هذه المنطقة نظرا لما تشهده في الوقت الراهن من أحداث مثل الربيع العربي واس

  .االضطرابات والصراعات السياسية في بعض من دول هذه المنطقة
  21/1/2012، القدس العربي، لندن

  
   ال تمتلك القدرة على ضرب إيران"سرائيلإ ":"سي آي إيه"المدير السابق لـ .37

حذّر مدير االستخبارات األميركية السابق مايكل هايدن من أي ضربة عسكرية محتملة إليران، ألنها 
 مشيراً في ،فكرة سيئة، وستجعل منع إيران من تصنيع السالح النووي مهمة شبه مستحيلة«ون ستك

اسرائيل ال تمتلك القدرة على ضرب إيران، وحدها الواليات المتحدة لديها هذه «الوقت ذاته، إلى أن 
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ون سوى جعل إنهم ال يملك. اإلسرائيليون لن يضربوا إيران، ليسوا قادرين على ذلك«، ويتابع »القدرة
ال يمكن أن .. نحن نستطيع أن نعالج األمور بطريقة أفضل. مشكلة البرنامج النووي اإليــراني أسوأ

فال نحن وال هم ندرك مكان األشياء التي نود تدميرها .. نحّل األمر باعتداء، فهو يتطلّب معركة طويلة
  .»بالضبط

  21/1/2012السفير، بيروت، 
  

  نداء المقاطعة ويلغي محاضرته في جامعة تل أبيببروفيسور فرنسي يستجيب ل .38
 ذكرت مصادر فلسطينية أن البروفيسور الفرنسي جاك رنسير أعلن هذا األسـبوع عـن إلغـاء                 :القدس

، وذلك استجابة لنداء حملة المقاطعـة التـي         25/1/2012محاضرته في جامعة تل أبيب األسبوع المقبل        
لبة إياه بعدم التعاون مع األكاديمية اإلسرائيلية المتورطة فـي          قامت بإرسال نداء لبروفيسور رنسير، مطا     
وكان من المخطط أن يقوم رنسير بمشاركة في ندوة لمركز          . دعم نظام االحتالل، االستعمار واالبارتهايد    

  .للتصوير" شفيلمان"للعلوم اإلنسانية في جامعة تل ابيب ومركز دراسات وأبحاث " مينرفا"
  ارسلت رسالة مفتوحة بالتاسع من الشهر الجاري لبروفيـسور           BDS الفلسطينية   وكانت الحملة الوطنية  

رنسير طالبته فيها بالغاء مشاركته في المحاضرة، لكون الجامعات االسرائيلة متورطة في دعـم نظـام                
  .االحتالل، االستعمار واالبارتهايد وجامعة تل ابيب خاصة

   20/1/2012، وكالة سما اإلخبارية
  

   والواليات المتحدة في الدرك األسفل"إسرائيل"ين العالقة ب .39
تفيد التقديرات اإلسرائيلية أن إيران ستكون بعد نحو عام قادرة على إنتاج سالح نووي، ورغـم اتفـاق                  
الواليات المتحدة وإسرائيل على ضرورة منع إيران من إنتاج سالح نووي، غير أنهما مختلفتـان حـول                

ضغط إسرائيل المواصل على الواليات المتحدة التخاذ خطـوات عمليـة           أولوية الخيار العسكري، وأدى     
  .ضد إيران، إلى توتير األجواء بين اإلدارة األمريكية وحكومة نتنياهو

 وتدعي إسرائيل أن إيران تحاول كسب الوقت للمضي بمشروعها، وتعمل في الوقت ذاته على تحصين               
تعترف الحكومة اإلسرائيلية بأن العقوبات المفروضـة       منشآتها النووية لتخفيف أثار أي هجوم محتمل، و       

على إيران أضرت باالقتصاد اإليراني، غير أنها تطالب بالمزيد وتدعو الواليات المتحدة إلـى فـرض                
حظر على صادرات إيران النفطية األمر الذي تنظر إليه اإلدارة األمريكية بعين الريبة وترى أن تبعاتـه                 

  .ديد واليته في البيت األبيضقد تضر بفرص أوباما في تج
 ويشير المعلق السياسي اإلسرائيلي رون بن يشاي إلى أن العالقات اإلسرائيلية األمريكية انزلقت للدرك              
األسفل في اآلونة األخيرة، ودخلت إلى خط المواجهة، وذلك نتيجة لتناقض المصالح بين الحليفين، الفتـا                

  .ستمرة تعود جذورها إلى أزمة الثقة بين نتنياهو وأوباماإلى أن الخالف األخير هو جزء من أزمة م
ويشير بن يشاي إلى أن مواقف اإلدارة األمريكية المتشدد التي أبدتها حيال تهديد إيران بإغالق مـضيق                 
هرمز وقيامها بتوجيه رسالة للقيادة اإليرانية مفادها أن إغالق المضيق سيعتبر إعالن حرب، أثار سخط               

  .التي تطالب أوباما بموقف مماثل حيال الملف النوويحكومة نتنياهو 
وكان نتنياهو قد عبر عن سخطه في خطاب ألقاه في لجنة الخارجية واألمن التابعـة للكنيـست األحـد                   

ما لم تفرض عقوبات حقيقية وفعالة على الصناعة النفطية االيرانية والبنك المركزي،            «: الماضي بالقول 
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فيما كان وزير الـشؤون االسـتراتيجية       .  »ي في البرنامج النووي االيراني    فلن يكون هناك اي اثر حقيق     
موشيه يعلون أشد وضوحا من نتنياهو وانتقد في حديث إذاعي سياسة الواليات المتحدة داعيا واشـنطن                

فرنـسا وبريطانيـا تـدركان      «وقال يعالون لالذاعة العامة     . إلى انتهاج سياسة اكثر تشددا ازاء طهران      
مجلـس الـشيوخ    «وأضـاف ان    . »ديد العقوبات، خصوصا بحق البنك المركزي االيرانـي       ضرورة تش 

، »االميركي يؤيد ذلك، إال ان اإلدارة االميركية مترددة، خوفا من ارتفاع أسعار النفط في سنة انتخابيـة                
  .»مخيب لآلمال«مشيرا الى أن ذلك 

يحات من هذا النوع تـضعف أوبامـا        من جانبها اعتبرت مصادر مقربة من اإلدارة األمريكية أن تصر         
وتظهره أنه غير قادر على اتخاذ خطوات جادة ضد إيران، كما أنها تمس في فرصه للفوز بوالية ثانيـة                   

  .في االنتخابات الرئاسية المزمعة في نوفمبر المقبل
الضرر وترى إدارة أوباما أن أية خطوة غير محسوبة العواقب ستؤدي الرتفاع أسعار النفط، مما يعود ب               

كما ال تغفـل اإلدارة     . البالغ على االقتصاد األمريكي، األمر الذي سينعكس على فرص أوباما في الفوز           
األمريكية الساحة األفغانية التي تستطيع إيران استغاللها لضرب الواليات المتحدة، كما يمكنهـا ضـرب               

  .السفارة األمريكية في العراق
ائيل بمنح فرصة للضغوط الديبلوماسية والعقوبات، واالمتناع       وبحسب بن يشاي، يطالب األمريكيون إسر     

  .عن مهاجمة إيران، والكف عن العمليات السرية التي تنفذها في إيران من عمليات اغتيال وتفجيرات
وترى دراسة للمركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات أن إسرائيل ال تزال هي المحـرك األساسـي                

المشروع النووي اإليراني، في وقت يواجه رئيس الحكومة بنيامين نتنيـاهو           للجهد الدولي من أجل وقف      
ووزير األمن إيهود باراك معارضة جدية في داخل إسرائيل لسياستهما بخصوص توجيه ضربة للمنشآت              

  .النووية اإليرانية في الوقت الحاضر
المشروع النووي اإليراني   وأشارت الدراسة إلى أن إسرائيل ما برحت تعمل، من أجل ذلك، على إظهار              

على أنه بالدرجة األولى خطر على السلم العالمي وعلى الدول العربية الخليجية المجاورة إليران، ويخل               
باالستقرار في المنطقة، ويعرض وجود إسرائيل للخطر، ويفتح الباب على مصراعيه لسباق تسلّح نووي              

  .السعودية ومصر وتركيافي الشرق األوسط، قد تشارك فيه بشكل خاص كل من 
وأشارت الدراسة إلى أن المؤسسة العسكرية األمنية اإلسرائيلية تُولي أهميةً قصوى للموقف األميركـي              

وفي كّل األحوال تعتقد المؤسسة العسكرية األمنيـة أنـه          . بشأن قيام إسرائيل بضرب المنشآت اإليرانية     
وبالتّنسيق الكامل  " تالمس السكين الرقبة  "ير وعندما   يجب عدم اللّجوء إلى الضربة العسكرية إال كمالذ أخ        

  .مع الواليات المتحدة
وأشارت الدراسة أيضا إلى أن العديد من المحللين العسكريين اإلسرائيليين يستبعدون أن توجـه أميركـا                
ضربةً للمنشآت النووية اإليرانية، ودعوا متّخذي القرار في إسرائيل إلى المباشرة فـي رسـم سياسـة                 

بدل االنشغال في اإلعداد لعملية عـسكرية احتمـاالت         "سرائيلية بمقدورها أن تتجاوب مع إيران نووية،        إ
  ".نجاحها في منع إيران من تطوير سالح نووي ضئيلة للغاية

  20/1/2012، 48موقع عرب
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  ليست مجرد جريمة، بل إنها موقف من شعب .40
  حنين زعبي

، بعد أن قتل عربيا لكونه عربيـا، هـو          "سجن مرفوع الرأس  يدخل ال "الشرطي الذي يجرؤ أن يقول إنه       
شرطي ال يتكلم باسمه فقط، بل يتكلم باسم مجتمع كامل، هو من سيستقبل الرأس المرفـوع لمزراحـي                  

  .برحابة صدر
عـرائض  . أجهزة دولة، بما فيها القضاء الذي حاكم الشرطي القاتل، ورأي عام وجهاز الشرطة، دعمته             

 شهرا، حكـم    30واقف داعمة ومتضامنة معه، تهجمات على محكمة حكمت المجرم ب         بآالف التواقيع، م  
  .أقرب للمكافأة منه للعقوبة

والخطير أن أجهزة الدولة تعلم أن القراءة السياسية الوحيدة الممكنة وراء الدفاع عـن مزراحـي، هـي                  
يمته، والموقـف لـيس     ال يمكن دعم شرطي يعاقب بتهمة القتل، دون الدفاع عن جر          . الدفاع عن جريمته  

وأجهزة الدولة ووزير قضائها وأمنها يعلمان أن       . تجاه مزراحي الشخص، بل هو موقف تجاه ما ارتكب        
، هي أن   -المواطنة المشروطة هي مواطنة بين مزدوجين     -" المواطنين"الرسالة التي ستصل للفلسطينيين     

ضوع هو ليس محبة الشرطي، بـل       الدولة إنما تدافع عن جريمة مزراحي وليس عن مزراحي، وأن المو          
  .هو كره العربي الذي قتله الشرطي، وأن القضية في نهاية األمر هي أبعد من دعم شرطي

تتوافر في قضية مزراحي كل الشروط لمحاكمته بأقسى العقوبات، فقد اتضح في المحكمـة أن محمـود                 
لقد قام الـشرطي بكـسر      ). رهااتجاه عجالت المركبة التي كان يقودها وغي      (غنايم لم يشكل خطرا عليه      

نافذة السيارة الجانبية وصوب مباشرة إلى رأس محمود من مسافة قصيرة جدا، ليس إلى كتفيـه مـثال،                  
عمليـة اغتيـال    . وليس إلى عجالت السيارة، كما اتضح وجود تضاربات في شهادة مزراحـي نفـسه             

 20ة من جناية القتل، تزيـد عـن         واضحة، أي أكثر من عملية قتل، وعقوبتها، كونها جناية أشد خطور          
عاما، وكوننا بصدد شرطي مؤتمن على حياة الناس ويحمل السالح وتصريحا باستعماله، فـإن العقوبـة                

  .لكننا لسنا بصدد عقاب على جريمة، نحن بصدد موقف من شعب. يجب أن تكون مضاعفة
. الزنـاد : صرية العبا خطرا  الدولة تعادي العرب عبر سياساتها، لكن عداء الشرطة يضيف للعنف وللعن          

وجهاز الشرطة الذي يجمع ما بين الثقافة المعادية والسياسات المعادية والزناد، ينقلنا من موقع المستهدف               
لقد دعم وزير األمن الداخلي العفو عن مزراحي، وسكت عن كل           . إلى موقع الواقع مباشرة تحت الخطر     

يحات علنية من قبل قيادات الـشرطة داعمـة         مظاهر دعم مزراحي في أوساط الشرطة، وصدرت تصر       
ما يعني أن وزير األمن الداخلي هو وزير الخطر علـى           . ومؤيدة للجريمة، وسكت عنها الوزير راضيا     

  .  العرب
 شهرا، ثـم    15الجو العام المؤيد لمن يقتل العربي، أنتج حكما صدر عن المحكمة المركزية ال يتعدى ال                

 شهرا، أي أقل من عقوبات السرقة واالعتداء، مما يدل علـى          30صل إلى   قامت العليا بمضاعفة الحكم لي    
ورغم ذلك، اضـطرت    . محاولة القضاة استرضاء الرأي العام الذي وقف إلى جانب المجرم في جريمته           

حكمها، ويبدو وكأنه اعتذار عـن الحكـم        " يوضح"المحكمة في خطوة نادرة من نوعها إلى إصدار بيان          
  .    المضحك
 االنتفاضـة   – 2000لقد قتل جهاز الشرطة منـذ أكتـوبر         . نايم، هي حلقة ضمن سياسة عداء     جريمة غ 
 عربيا بدم بارد، جميعهم محمود غنايم، جميعم لم يعرضوا حيـاة أفـراد الـشرطة         43 أكثر من    -الثانية

للخطر، وجميعهم شاهد على استباحة دمنا كعرب، ونحن لم نناضل بشكل كـاف، وقـصرنا كتيـارات                 
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ة وكلجنة متابعة في مالحقة المجرمين، وفي متابعة تصريحات بالعفو عن مزراحي أطلقـت قبـل                سياسي
وعلى األغلب فقد شكل سكوتنا رخصة، أيضا، الستباحة دمنا، إذ تحتـاج العنـصرية لمهادنـة أو                 . سنة

  .خوف أو قلة حيلة من يقابلها لكي تتمادى، وإال فعلت حسابات خارج حسابات القوة
حسابات الخسارة السياسية في العالقة معنا، إذا ما طرحنـا          . لدولة لم تفعل مثل هذه الحسابات     حتى اآلن ا  

نضاال مثابرا وعنيدا ومستمرا على كافة األصعدة السياسية الداخلية والعالمية، وإذا ما فعلنا الرأي العـام                
  .   المعبأ بالوعي والشعور بالقوة، هو أمر يتعلق بنا، ال بها

وإن كانت مؤسسات دولة بكاملها     .  يدعم الجريمة والمجرمين هو المحاكم الدولية أو السجون        إن مكان من  
تدعم قتل العرب، مطمئنة أنها بمنأى عن السجون والمحاكم الدولية، فإن فتح باب الصراع بأكملـه مـع                  

 أو مـن    العرب في البالد، عبر استعدائهم واستهدافهم الواضح، لن يكون أقل وطأة عليها من الـسجون              
  .المحاكمات الدولية

  20/1/2012، 48موقع عرب
  

  مواعيد .41
  نقوال ناصر

التي تورطت فيها منظمة التحرير الفلسطينية منذ حوالي عشرين عاما كانـت            " عملية السالم "إن ما سمي    
 من مواعيد إعالن دويلـة      – ال تبدو في األفق أي نهاية لها حتى اآلن           -عمليا عبارة عن سلسلة متصلة      

، ولم تكن هذه المواعيد أميركية في المقـام         1967نية مأمولة في األراضي الفلسطينية المحتلة عام        فلسطي
  .أيضا" فلسطينية"األول ثم أوروبية فحسب، بل كانت 

/ بهذه الدويلـة فـي أيلـول      " وعدته"واليوم والشعب الفلسطيني لم يمتص بعد خيبة أمله في رئاسته التي            
  . يناير الجاري/  كانون الثاني26ذه الرئاسة اآلن عليه بموعد جديد في سبتمبر الماضي، حتى خرجت ه

الشهيرة في  " مواعيد عرقوب "ولم يتوقع الشعب الفلسطيني أن يشهد نسخة معاصرة حية ومستمرة لقصة            
المستمرة " الفلسطينية "–هي أدق وصف لسلسلة المواعيد األميركية       " مواعيد عرقوب "تراثه العربي، لكن    

  .1993المشؤوم في حديقة للبيت األبيض األميركي عام " اتفاق أوسلو"قيع منذ تو
وعرقوب هذا، الذي تقول الحكاية التراثية التي أصبحت مثال، إنه رجل من أهل اليمامة أو من خيبـر أو                   
من العماليق أتاه أخ له فوعده بطلع نخلة، فلما أطلعت قال ألخيه دعها حتى تصير بلحا، فلما أبلحت قال                   
له دعها حتى تصير زهوا، ولما زهت قال له دعها حتى تصير رطبا، فلما أرطبت قال له دعهـا حتـى                     

  :تصير تمرا، فلما أتمرت قطعها عرقوب في الليل حتى ال يعطي أخاه شيئا، ليقول فيه كعب بن زهير
  وما مواعيدها إال األباطيل... صارت مواعيد عرقوب لها مثال 

  إال كما يمسك الماء الغرابيل... ت فليس تنجز ميعادا إذا وعد
وتاريخ السادس والعشرين من الشهر الجاري هو الموعد النهائي لتقديم طلب فلسطيني للجمعيـة العامـة       

ولم يصدر حتى اآلن عن الرئيس محمود عباس ما         . لألمم المتحدة لالعتراف بدولة فلسطينية عضوا فيها      
مه، ربما أمالً في موعد جديد يعده األميركيون به ليعـد هـو             يؤكد تقديم طلب كهذا قبل انتهاء موعد تقدي       

  .بدوره شعبه به على منوال العشرين عاما المنصرمة
وهذا التاريخ أيضا هو الموعد النهائي النتهاء مهلة الشهور الثالثة التي حددتها اللجنة الرباعية الدوليـة                

لمنظمة التحرير ودولة االحتالل اإلسـرائيلي      ) الواليات واألمم المتحدة واالتحادان األوروبي والروسي     (
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لتقديم اقتراحاتهما بشأن استئناف المفاوضات، لكن رئيس وزراء دولة االحتالل بنيامين نتنياهو له تفسيره              
مارس المقبـل ألن هـذه      / الخاص لمهلة الرباعية إذ يقول إن الشهور الثالثة تنتهي في الثالث من آذار              

لة األولى من المحادثات الجارية في عمان برعاية األردن في الثالث من الـشهر            المهلة بدأت بانعقاد الجو   
  .الحالي

وهذا التاريخ كذلك هو الموعد النهائي الذي حددته رئاسة المنظمة لوفاء دولـة االحـتالل باسـتحقاقات                 
دون أن  ، كما أعلن الرئيس محمود عبـاس،        "إجراءات قاسية "استئناف المفاوضات وإال فإنها ستلجأ إلى       

  .يفصح عنها
بعد لقائه األخير مع الرئيس األميركي باراك أوباما في واشنطن، قال العاهل األردني عبـد اهللا الثـاني،                  
راعي ومضيف المحادثات المقرر أن تجري جولتها الرابعة في الخامس والعشرين من هذا الـشهر فـي      

ـ        بـين  " ات علـى اسـتئناف المفاوضـات      مفاوض"العاصمة األردنية، والتي يصفها كثير من المراقبين ب
قال في مقابلة مع الواشنطن بوست إن الوقت الحالي لـيس هـو             .. مفاوضي المنظمة ودولة االحتالل،     

الوقت الصحيح لدفعة أميركية هامة لمحادثات السالم مضيفا أن ال أحد من األطراف المعنية يتوقـع أن                 
  .يتدخل األميركيون اآلن بقوة وبوزن كامل

أن تكون هذه الرسالة األردنية واضحة وبخاصة ألصحاب القضية قبل غيرهم، فالمفاوضات التي             وينبغي  
يتدخل األميركيون اآلن بقوة    " ما كانت لتبدأ أصال لو لم تكن أميركية وبالتالي ال يمكنها أن تستمر إذا لم                

يني في بحر المواعيد    فيها، وبالتالي فإن ما يجري في عمان ليس استمرارا للحرث الفلسط          " وبوزن كامل 
األميركية الخادعة بل هو قوة استمرار فلسطينية في اللهاث وراء سراب أميركي لم يعد أميركيا اال فـي                  

  .االسم فقط
ومع ذلك لم تجد وزيرة الخارجية األميركية هيالري كلينتون أي حرج في مهاتفة الرئيس عباس لتبلغـه                 

لمواصلة محادثات عمان دون شروط أو مرجعيـة أو         " درسالة تهدي "ب" مصدر رفيع المستوى  "ما وصفه   
ذاته خالل زيارتيـه للنـدن      " التهديد"جداول زمنية، على ذمة أسبوعية المنار المقدسية، وقد سمع عباس           

وبرلين خالل األسبوع الماضي، في تجاهل كامل لحقيقة أن ما عجزت عن تحقيقـه القـوة األميركيـة                  
اعية الدولية خالل عقدين من الزمن ال يعقل أن يـتمكن مـن تحقيقـه               األعظم في العالم ومعها قوى الرب     

حليف صغير لها كاألردن خالل أقل من شهر، وألن حقيقة كهذه ال يمكن أن تغيب حتى عـن إدراك أي                    
  .مواطن عادي، فإن الهدف يصبح واضحا بأن المطلوب هو مواصلة سلسسلة مواعيد عرقوب

لدى دولة االحتالل وراعيها    " عملية السالم "قليد معروف ومألوف في     هو ت " غير مقدسة "واعتبار المواعيد   
منظمة التحرير في   " شريك"رئيس وزراء دولة االحتالل اسحق رابين،       " غير مقدسة "األميركي منذ أعلنها    

لكن رئاسة منظمة التحرير ظلـت وفيـة لقيمـة عربيـة            . 1995إطالق هذه العملية، قبيل اغتياله عام       
ال : " من جانب واحد، فاحترمت كل مواعيدها، ولم تعتبر كي تعمل بالحـديث الـشريف              وإسالمية عريقة 

  ".يلدغ مؤمن من جحر مرتين
في مثل هذه األيام عام ألفين اكتشف الراحل ياسر عرفات أن دولة االحتالل تمارس تقليدها فـي عـدم                   

عادة انتشار قـوات االحـتالل      احترام المواعيد، عندما ماطلت وراوغت كي ال تنفذ المرحلة الثالثة من إ           
بالضفة الغربية، التي لم تنفذها حتى اآلن، ولتتهرب من مفاوضـات الوضـع             "  سي –ج  "خارج المنطقة   

النهائي التي كان من المفترض أن تنتهي بدولة فلسطينية في السنة السابقة، ليعلن بقرار للمجلس الثوري                
سبتمبر عام ألفين سيكون موعـدا      / بأن شهر أيلول    فبراير من ذلك العام     / لحركة فتح في أواسط شباط      
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الموعـد النهـائي   " ذلك"نهائيا العالن الدولة الفلسطينية بموافقة دولة االحتالل أو دون موافقتها، لكن في         
انعقدت قمة كامب ديفيد الثالثية األميركية الفلسطينية االسرائيلية لتنتهي بالفشل الذريع الـذي قـاد إلـى                 

  . األقصى التي لم تنته إال بإنهاء عرفات نفسهاندالع انتفاضة
واكتشف خلفه محمود عباس أن عدم احترام المواعيد ليس تقليدا إسرائيليا بل إنه تقليد أميركـي أيـضا،                  
فالرئيس الحالي أوباما في مستهل واليته وعده بدولة فلسطينية خالل عامين، ثم بعـد انقـضاء العـامين        

وكان جورج بوش سلف أوباما قد وعـده بدولـة          . سبتمبر الماضي / ول  خالل سنة واحدة تنتهي في أيل     
، لـيعلن   2005 بعد أن أخلف بوعده المماثل السابق بدولة فلسطينية عام           2009بنهاية واليته الثانية عام     

سبتمبر الماضي، سواء وافقت الواليات المتحدة      / عباس نقل ملف هذه الدولة إلى األمم المتحدة في أيلول           
توافق، لكن هذا الموعد النهائي، الفلسطيني هذه المرة، انقضى بدوره دون نتيجة، ليبدو عباس اليوم               أم لم   

مخيرا بين إنهاء ما وعد به شعبه وبين إنهاء دولة االحتالل وراعيها األميركي له هو شخصيا في تكرار                  
  .لمأساة عرفات قبل عشر سنوات

 بأن عدم احترام المواعيد هو تقليد فلسطيني أيضا وليس          واألمل اآلن هو أن ال يكتشف الشعب الفلسطيني       
  !فقط إسرائيليا وأميركيا، وفي يد عباس أن يعزز هذا األمل، أو أن يبدده 

  20/1/2012، موقع فلسطين أون الين
  

  الموقف من استقالة خالد مشعل .42
  ياسر الزعاترة

اسة المكتب السياسي للحركـة بعـد       يبدو أن األنباء المتداولة بخصوص نية خالد مشعل عدم الترشح لرئ          
شهور، يبدو أنها صحيحة، من دون أن يعني ذلك حسم األمر نهائيا في حال حدوث تدخالت مـن هنـا                    

ذات التأثير على القرار الحمساوي، السـيما أن الئحـة          ” اإلخوانية“وهناك، بخاصة من طرف األوساط      
  ).أخيرة(الحركة التي تغيرت سابقا تسمح له بوالية أخرى 

تسريب الخبر جاء أوال عبر شخص مفصول من الحركة، وفي سياق من اإلشادة والتثمين، األمر الـذي                 
فسّره كثيرون بأنه محاولة لدفع الرجل إلى عدم التراجع عن قراره مهما كانت التدخالت، وذلـك عبـر                  

  .تصوير القرار بأنه رائد وتاريخي
كارثة سياسية بالنسبة لحماس، فقد خسرت الحركـة        إن استقالة خالد مشعل ستشكل      : ليس هناك من يقول   

، لكنها واصلت عملها، كمـا      )الشيخ الشهيد أحمد ياسين   (من قبُل شيخها وأروع الرجال في تاريخها كله         
الـدكتور عبـد   (خسرت خليفته، وهو واحد من أعظم األبطال؛ الذين أنجبتهم فلسطين منذ عقود طويلـة       

وتأثيرها، وقبل الرجلين كانت قد خسرت ثلـة مـن أروع الرجـال             ثم واصلت فعلها    ) العزيز الرنتيسي 
، فضال عن رموزهـا     )جمال منصور، جمال سليم، إبراهيم المقادمة، صالح شحادة، إسماعيل أبو شنب          (

  .العسكريين
على أن القول بعدم تأثر الحركة بغياب رجالها الكبار ال يبدو صحيحا بحال، إذ من العبـث أن يتجاهـل                    

ة أن الصهاينة كانوا يعيدون تشكيل هرمية الفـصائل الفلـسطينية عبـر سياسـة االغتيـال        المحلل حقيق 
وفي ظني أنه بعض التخبط الذي شاب عمـل الحركـة           . واالعتقال التي لم تكن عبثية في يوم من األيام        

وخطابها السياسي خالل السنوات الماضية قد نتج عن غياب المجموعة المشار إليها، بخاصـة الرمـوز                
  .ربعة الذين اغتالتهم يد الغدر الصهيونية بقيادة شارون بعد حسم قرار االنسحاب من قطاع غزةاأل
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وحدها، بل تعني القـضية الفلـسطينية برمتهـا، ومـن           ” حماس“اليوم نقف أمام محطة جديدة ال تخص        
الضروري أن تواجه حماس هذه المحطة بصف متماسك ورؤية واضحة لصالح خيار المقاومـة ولـيس                

جمع المستحيل بينها وبين السلطة، وال أعتقد شخصيا أن ثمة مصلحة في تغيير رئيس المكتب السياسي                ال
  .في هذه المرحلة

الحركات الثورية ليست مثل الدول تبعا لطبيعة عملها وحراكها، وقد كان الشيخ أحمد ياسين هـو قائـد                  
بق على ياسر عرفات فـي حركـة        حماس منذ ما قبل التأسيس وظل كذلك حتى استشهد، األمر الذي انط           

، مع ضرورة التذكير بأن القيادة في الحركات الثوريـة          )دعك من المجموعات األخرى األقل تأثيرا     (فتح  
شاء اهللا عز   ) تؤكد أهمية تغييبه بالنسبة للصهاينة    (الحقيقية ليست مغنما، وقد تعرض مشعل لعملية اغتيال         

التي قدرها اهللا لكان اليـوم      ” محمد أبو سيف  “ة مرافقه   وجل أن تكون محطة صعود للحركة، ولوال بطول       
  .في عداد الشهداء

من وجهة نظرنا ال يبدو التغيير في هذه المرحلة صائبا، ومع بعض مالحظاتنا وسوانا على قيادة مشعل،                 
إال أن الرمزية التي حازها في األوساط الرسمية والشعبية العربية واإلسالمية يصعب تعويـضها خـالل        

ومـن  .  عاما قاد خاللها المكتـب الـسياسي       15قصير، فضال عن خبرته التي حصل عليها طوال         وقت  
إن أسبابا ما؛ هي التي دفعت الرجل إلى التفكير باالستقالة، وهي أسباب ال بد من               : الضروري القول هنا  

مـر أكثـر    التوقف عندها داخليا حتى يتم تجاوزها من أجل أن يكمل الرجل واليته األخيرة، ويغـدو األ               
  . إلحاحا إذا كانت تلك األسباب من النوع الذي يؤثر على الحركة في حاضرها ومستقبلها

لكان األمر مقبـوال    ) موسى أبو مرزوق  (لو كان البديل لخالد مشعل هو الرئيس السابق للمكتب السياسي           
الحركـة الكبيـر    إلى حد كبير، حتى لو مال فارق الرمزية لصالح األول تبعا لتزامن قيادته مع صعود                

واتساع نطاق عالقاتها خالل األلفية الجديدة، إلى جانب قدراته الخطابية، لكن المشكلة هـي إمكانيـة أن                 
  .تؤدي االنتخابات إلى تولي شخصية أخرى للقيادة، بخاصة إذا كانت من قطاع غزة

 لمن يملكون حق الترشح     ”الكاريزما“هنا تبدو المشكلة ذات شقين؛ يتعلق األول بالقدرات السياسية وعموم           
والثاني وهو األهم   ). حفظهم اهللا جميعا  (قياسا بمشعل وموسى أبو مرزوق، مع اإلقرار بفضلهم وجهادهم          

بنظري يتعلق بانتقال القيادة إلى قطاع غزة، وهذه مشكلة كبيرة ستؤكد حشر ثقل الحركة ورؤيتهـا فـي                  
كل دائم تحت رحمة القيادة الصهيونية، أعنـي        قمقم القطاع ومصيره الملتبس، فضال عن وضع القيادة بش        

  .لجهة سهولة االغتيال؛ ما إن يتخذ قراره
لم تؤسس لتحرير قطاع غزة، وإنما لتحرير       ” حماس“قيادة حماس األولى ينبغي أن تبقى في الخارج، ألن          

 جـزءا   أن يكون ) على أهميته ورمزيته  (وإعادة الشعب المشرد، والقطاع ال يعدو       ) كل فلسطين (فلسطين  
أما األهم فهو أن الشتات الفلسطيني ينبغي أن يبقى العنوان األهـم            . صغيرا من أرض فلسطين التاريخية    

وفي اجتماع الفصائل المخصص إلعادة تشكيل منظمة التحرير لم يكن عبثيا التوافـق علـى أن        . للقضية
  . للداخل150 للشتات و200، منهم 350يكون أعضاء المجلس الوطني 

وإذا كان كذلك؛ أن يعاد النظر فيه عبر تدخالت         . لك، نتمنى أال يكون خبر االستقالة صحيحا      في ضوء ذ  
وفي حال إصرار الرجل على االسـتقالة نتمنـى أن          . من داخل الحركة ومن أصدقائها واإلخوان تحديدا      

يما أن آفـاق    يبقى قرار وجود قيادة الحركة في الخارج فاعال أيا يكن رئيس مكتبها السياسي الجديد، الس              
الشعب السوري بعد االنتصار سيكون أكثر احتضانا       (الحركة تبدو أرحب رغم الرحيل العملي من سوريا         
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، وبالطبع في ظل تحوالت الربيع العربي وصعود اإلسالميين في أكثر من دولة، بخاصـة فـي                 )للحركة
  .مصر، صاحبة التأثير األكبر في الملف الفلسطيني بشكل عام

اهللا أن يلهم قادة حماس الصواب لما فيه خير فلسطين، وخير حركتهم المباركة التي قدمت               بقي أن ندعو    
أعظم التضحيات، وتضم اليوم في صفوفها جحافل من خيرة أبناء فلسطين الذين يتحرقون شوقا للتضحية               

  .في سبيل اهللا ومن أجل حريتها
  21/1/2012، الدستور، عّمان

  
  مأزومةهويات .. اليهود واإلسرائيليون .43

  محمد خالد األزعر
بعض يهود الواليات المتحدة غاضبون من إسرائيل في هذه األيام، والسبب هو إحساسهم بأن اإلسرائيليين           

يتفاعل هذا الغضب ودواعيه على خلفية حملـة        . يزدرونهم ويشككون في صالبة انتمائهم للهوية اليهودية      
رائيليين المقيمين في الواليات المتحدة، تحـت عنـوان         إعالنات إسرائيلية، موجهة أساسا إلى اليهود اإلس      

  ".حان وقت العودة إلى إسرائيل"
تقترن هذه الحملة باستخدام رموز وشعارات وتعبيرات، توحي بأن اليهودي المخلص ال يوجد سوى فـي     

جتماعيـة  إسرائيل فقط، وأن حياة اإلسرائيليين المغتربين في أميركا تسهم في شحوب تقاليدهم الدينية واال             
  .والثقافية، وبالتداعي تضعف لديهم جوهر الهوية اليهودية

الحملة الدعائية في هذا اإلطار، ال تسعى فحسب إلى استقطاب اليهود األميـركيين نحـو الهجـرة إلـى        
وهكذا . إسرائيل كما جرت العادة، وإنما تخاطب أيضا اليهود الذين غادروا إسرائيل إلى الواليات المتحدة             

ات الهجرة واالستيعاب اإلسرائيلية أضافت إلى أعبائها التقليدية عبئا آخر، إذ صار عليهـا أن               فإن مؤسس 
تدعو إلى عودة من لم تطأ أقدامهم أرض مشروعها االستيطاني، وأن تعيد الدعوة ذاتها بين يدي بعـض                  

إلـى أرض   " يعـاد أرض الم "األولى ثم آثروا مغادرة     " العودة"اإلسرائيليين أنفسهم، الذين عركوا تجربة      
  .الحلم األميركي

فهـي  . لكن هذه العملية المزدوجة تنطوي على مفارقة ساخرة؛ تكاد تصيب أصحابها بالسكتة الدعائيـة             
، تحاول استثارة نخوته الدينية بوصفه باليهودي الحقيقي، الذي عليـه           "اإلسرائيلي المغادر "عندما تخاطب   

  .ر األسمى عن يهوديتهأال يضحي بهويته اإلسرائيلية، ألنها التعبي
غير أن هذه المشهيات والمضامين تجرح مشاعر اليهود األميركيين، الذين لم يعودوا وال يفضلون العودة               

في الجدل المحتدم بهذا الخصوص، يجري      . إلى إسرائيل، ألنها تشكك في حدود وعمق انتمائهم اليهودي        
ية أو حتى اليهودية، مثل اإلسرائيلي المغترب،       تداول مصطلحات ومفاهيم لم نألفها في األدبيات الصهيون       

  .اإلسرائيلي المهاجر، اإلسرائيلي العائد، اليهودي الحقيقي، اليهودي المصطنع والمسطح
والحال أن محتوى هذا الجدل ليس جديدا وال هو مستحدث بالكامل؛ لكنه مؤهل للتفاقم والتمدد مـستقبال                 

جرى تكاسر سياسي وإيديولوجي بين قيادتي الحركة الصهيونية        فغداة إعالن قيام إسرائيل،     . بصورة قوية 
اليهودية، التي مثلها ناحوم غولدمان رئيس المؤتمر اليهودي العالمي والدولة الـصهيونية الوليـدة التـي       

  .تزعمها ديفيد بن غوريون



  

  

 
 

  

            27ص                                     2387:                العدد21/1/2012السبت  :التاريخ

القرارات؛ يهـود   وكان السؤال الخالفي يدور حول من له الوالية واليد العليا في تحديد األولويات واتخاذ               
وقد تمكن بن غوريون من الظفر في تلك الجولـة، وذهـب            .. العالم أم يهود إسرائيل؟ الحركة أم الدولة؟      

  .خصمه غولدمان مغاضبا، وفي مذكراته رمى بن غوريون بالدكتاتورية والتسلط
ار على أن صيرورة حياة الدولة وشؤونها ودخولها في صراع ممتد مـع الفلـسطينيين خاصـة والجـو                 

اإلقليمي العربي عامة، فرض حاجتها الماسة للظهير الخارجي، األمر الذي تكفل بعودة كثير من النفـوذ                
. والقوة لألطر اليهودية الصهيونية ذات االنتشار العالمي، وأحدث نوعا من التوازن مع سطوة هذه الدولة              

  .بمعزل عن جهود هذه األطرفما كان لهذا الظهير أن يتحرك بفاعلية ويوفر لها طاقة مضافة كبرى، 
لكن إسرائيل التي عز عليها دوما أن تخضع لهذا التوازن، غالبا ما أظهرت تعبيرات تعلن بها عن ميـل                   
ميزان القوى لصالحها إزاء يهود العالم، بل وأحقيتها في الهيمنة عليهم وتمثيلهم، حتى وإن تعارض ذلك                

  .جزئيا مع مصالحهم في أوطانهم األم
بعينها ال يخفي رموزها والموالون لها سخطهم من اليهود الرافضين للهجرة إليها، معتبرين             ففي لحظات   

وتقديرنا أن اإلعالنات التي أغضبت يهـود       . أن هذا االستنكاف سبة وربما كان عارا على هؤالء اليهود         
  .أميركا واحدة من هذه اللحظات

. ب.حاضرة ألقاها األديب اإلسرائيلي أ     جرى جدل مشابه، وإن حظي بشهرة أقل، إثر م         2006وفي عام   
، بمن فيهم   "الشتات"يهوشواع في مكتبة الكونغرس، أشار فيها إلى انفصال اليهود اإلسرائيليين عن يهود             

هويـة  "وألمح إلى أن اليهود الحقيقيين هم حصريا يهود إسرائيل، ومـضى إلـى أن    . اليهود األميركيون 
ليها، واليهودي الذي يعيش في إسرائيل هو المهتم دون غيـره           اليهودي تتحدد وفق األرض التي يعيش ع      

  ..".أما الذي ال يعيش فيها فال يمتلك هوية يهودية حقيقية. باستمرار الشعب اليهودي
الذي لواله لما كانت إسـرائيل مـن        "وقتذاك، اعتبر يهود أميركا هذه األفكار بمثابة إهانة لهم ولدورهم           

ر االمتعاض ذاته الذي ينتاب هذه الشريحة راهنا، على هامش اإلعـالن            إنه شعو ". األصل ولما استمرت  
  .اإلسرائيلي الناكر للجميل

وفي تقديرنا أن متابعة هذا التناظر ومفرداته وما يشتمل عليه من دفوع متضادة، أمر هام جـدا بالنـسبة                 
له الزعم بالتأطر للمحاججين بعدم وجود هوية يهودية واحدة، تسوغ الحديث عن شعب يهودي واحد يحق           

ولنتذكر أن المقاومين األوائل للغزوة الصهيونية، فلسطينيا وعربيا وإسالميا وعالميا،          . في دولة خالصة له   
  .أثبتوا انتفاء مثل هذه الهوية قبل نحو قرن من اندالع هذا التناظر

بالمعنى القومي، وإنمـا    ونحن ندفع اليوم بأن قيام إسرائيل ذاتها ليس دليال كافيا على وجود هوية يهودية               
ولو كان يهوشواع والمنحازون لرؤيتـه مـن الـسابقين          .. هي تسعى إلى تلفيق هذه الهوية واصطناعها      

  .والالحقين، صادقين مع أنفسهم اللتقوا معنا على هذا التقدير
تعـال  ، فمـا الـداعي إذا الف      .."تتحدد هوياتهم بحسب البالد التي يعيشون بين ظهرانيهـا        "فما دام اليهود    

أال يعنى قيام هذه الدولة على تجميع اليهود وانتزاعهم من هذه البالد، سلخا لهـم               ! إسرائيل من األصل؟  
  من هوياتهم األم؟

  21/1/2012، البيان، دبي
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  لنطرد الروح الشريرة .44
  ايهود باراك

  .االسابيع االخيرة حملت معها روحا شريرة في أجزاء من المجتمع االسرائيلي
ب الشقق في كريات مالخي لبيع الشقق لسليلي اثيوبيا، موجة التطرف لمحافل اصـولية              معارضة أصحا 

وجدت تعبيرها في استبعاد النساء عن المجال العام، فعلة النائبة من كتلة معينة تجاه زميلها، ابـن كتلـة                   
ء شـي . شيء بشع . اخرى وابن دين آخر، كل هذه ظواهر تدل على ان شيئا ما حصل في دولة اسرائيل               

  .خطير
أنا وزير الدفاع في الدولة، ولكن قبل كل شيء أنا مواطن في الدولة، ومواطن منـصت لمـا يحـصل                    

  .وبصفتي هذه فان آسف لهذا التغيير البشع. ويجري
كانت تهب فيها أرواح التضامن، االنصات، الدعم، الرغبة        . كانت أيام خوالي كانت فيها اسرائيل مختلفة      

كانت أيام خوالي استوعبت فيها دولة اسرائيل، التـي ولـدت           . كان هو مختلفا  حتى لو   ' االخر'في قبول   
لتوها، ضعفين وأكثر من سكانها في غضون وقت قصير، فتحت قلبها وساعدت المهاجرين الذين نجـوا                
من الكارثة في اوروبا او االضطرابات في العراق، التوتر في المغرب أو االضطهاد في اليمن، أعطتهم                

واولئـك بالفعـل    . يكونوا مواطنين في الدولة، مواطنين يساهمون في تطورها، ازدهارهـا         الفرص الن   
  .حصلوا على الفرصة وساهموا

كانت أيام خوالي ابناء البالد كانوا فيها، ليس فقط استوعبوا المهاجرين باذرع مفتوحة، بل فعلـوا كـل                  
ال تسأل ماذا   ': حدة كان هناك رئيس قال    في الواليات المت  . شيء من أجل أن يساهموا هم أنفسهم به للدولة        

في دولة اسرائيل الشابة ما كان ينبغـي        . 'يمكن لبلدك ان يقدم لك، إسأل ما يمكن لك انت ان تقدمه لبلدك            
كانت ايام خوالي فكر فيها الناس بالدولة قبل كل شـيء لمـصلحة             . لهذا القول ان يقال؛ فهو عيش يومي      

  .خيل أن شيئا ما في هذا النهج االساس تغير اليوموي. الدولة وفقط بعد ذلك بمصلحتهم
وكمن ولد في البالد وتربى في كيبوتس، أحد الكيبوتسات االبداعية والفاخرة واالصيلة للحاضرة في بالد               

أبواي وابناء جيلهما كانوا من ساروا خلف بـن         . رضعتها مع حليب امي   . اسرائيل، أتذكر هذه القيم جيدا    
هم، مثله، فكروا بدولة قدوة للشعب اليهودي؛ دولـة         . ف عامود النار الصهيوني   غوريون مثلما ساروا خل   

  .مستقلة تعطي لكل يهودي بصفته هذه االحساس بالوطن
حين كنت في حينه رئيسا لالركان وفـي        ' حملة شلومو 'واليوم، في توقيت مشوق، مع نهاية عقدين على         

 حملة كانـت باسـرها قـدوة للـصهيونية اليهوديـة             من يهود اثيوبيا،   14.500اثنائها جلبنا الى البالد     
سكان من كريات مالخي غير مـستعدين الن يقبلـوا بـين            . االسرائيلية ينكشف الوجه البشع لبعض منا     
غير مستعدين الن يقبلوا يهودا منذ هجرتهم الى اسرائيل أثبتوا          . ظهرانيهم يهودا لون جلدتهم تختلف عنهم     

لو كانت هذه ظاهرة منعزلة، لقلنا حـسنا،        .  يمكن االنخراط في المجتمع    بانه بقوة االرادة وبفضل التطوع    
ولكنها تنضم الى موجة من النبذ البناء الطائفة في المدارس وفي رياض االطفال في مدن اخـرى مثـل                   

  .بيتح تكفا، وهذا بات ال يطاق
بناء الطائفة االثيوبيـة    وأنا أجدهم، اخواني أ   . كوزير دفاع أتجول في وحدات الجيش االسرائيلي المختلفة       

في كل مكان، في الوحدات القتالية وفي الوحدات الداعمة للقتال، يخدمون بتفانٍ وتواضع دولتهم، بهـدوء                
ما الجرم الذي ارتكبوه الن الرب في االعالي خلقهم بلون مختلف عن لون             . مثالي وباخالص ال شك فيه    

  رق االوسط؟اليهود الذين جاءوا من بلدان اوروبا أو بلدان الش
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الجنـود  . أزور وحدات الجيش االسرائيلي المختلفة والتقي بجنود ومجندات من أصل رابطـة الـشعوب             
؟ لمـاذا ال    'الروس'رأي تعميمي عن    'أو  ' مافيا روسية 'لماذا يستحقون لقب    . مفعمون بالدوافع، ومؤهلون  

  ضا؟يرى الناس مساهمتهم للمجتمع االسرائيلي في كل المجاالت، في العلم أي
نسبة عالية بين الضباط في الوحـدات       . ملح البالد . أزور وحدات عسكرية والتقي جنودا معتمري قبعات      

التقي بجنود اصوليين اتخذوا في السنوات االخيرة خطوة هامة في اتجاه االنخراط في المجتمع              . المختارة
قدهم، ولكن كانـسان قيمـي      أحترم معت . أفهم معتقدهم . االسرائيلي وفي وجهه الصريح الخدمة العسكرية     

غير مستعد الن اقبل االمالء الذي تقف خلفه محافل متزمتة، يضعون أنفسهم ناطقين باسم الرب، في عدم                
  .السماح للنساء بتقديم العروض أمام الجنود

الجيش االسرائيلي هو جيش الشعب، جيش تعددي، تقدمي بكل معنى الكلمة، وليس عنـدي أي نيـة الن                  
فقبل بضعة اسابيع فقط وقف في ساحة الطـوابير فـي           .  اليه مزايا عهود اخرى، ظلماء     اسمح بان يعاد  

. هذا هو الجيش االسرائيلي الحقيقي    . مدرسة الطيران في سالح الجو خمس مجندات تلقين شارة الطيران         
جيش مهني يسمح لكل انسان، بما في ذلك اذا كـان امـرأة ان يجـد       . هذا هو الجيش الذي اريد أن اراه      

  .دون مبالغة. دون استبعاد. كانه السليم وان يساهم بقدر قدراته وكفاءاتهم
' ' '  

سكبت كأس ماء على نائب عربـي،       : في الوقت الذي كنت فيه في اليونان، قامت نائبة بفعل ال مكان له            
كمواطن في الدولة، فما بالك كوزير، تجدني غير مستعد الن أسلم بفعل نذل             . وزير سابق بهدف تحقيره   

مواطنو الدولة العرب يتـصدون لمـشاكل مختلفـة،    . ودنيء كهذا تجاه ممثل خُمس سكان دولة اسرائيل    
مشاكل هوية، مشاكل انخراط، مشاكل اقتصادية وغيرها، ومن واجبنا أن نفعل كل ما في وسـعنا كـي                  

  .ندمجهم بين ظهرانينا، كمواطنين متساوين يشاركون على قدم المساواة في الواجبات ايضا
كمـا أن   . لة تلك النائبة تعبر في نظري عن نهج متعال لوسط تجاه وسط آخر في المجتمع االسرائيلي               فع

فضال عن العقاب، فاني انضم الى اقوال رئيس الكنيست،         . العقاب الذي فرض عليها ليس متوازنا، برأيي      
  .الذي انتقد الفعلة، وأعتقد أنه يجب أن نرى هذه الفعلة خط فصل

يرة بأجواء اخرى، انسانية، مراعية، متسامحة، صبورة ومنفتحة، نهج يقبـل االنـسان             دولة اسرائيل جد  
اذا كنا نريد أن نكون جزءا مـن        . بصفته انسانا، حتى لو كان مختلفا من حيث أصله، لون جلدته، معتقده           

الدول المتنورة والمتطورة في العالم، كما ندعي بان نكون، فينبغي أن نطـرد الـروح الـشريرة مـن                   
  .وساطنا، ونفتح قلوبنا ونسمح لروح انسانية بان تهب في داخلناا

  20/1/2012معاريف 
  21/1/2012، القدس العربي، لندن
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  :كاريكاتير .45
  

  
  21/1/2012االتحاد، ابو ظبي، 


