
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

 
 

  
 
 

 
 
 
 
 

 ليس بيننا وبين "إسرائيل" وسيمة إال المفاوضات :عباس
 غزة إلى شخصا من فتح 88وافق عمى عودة حكومة ىنية ت

 طين و"الرئاسة" بين ىنية وأبي مرزوقمشعل مراقبا إلخوان فمسالوطن السعودية: 
 مصر ترجئ زيارة وفد أمني لمضفة وغزة بسبب التقاعس في تنفيذ اتفاق المصالحة"الحياة": 

 بيريز: عباس وفياض ىما "األفضل إلسرائيل"

رئيس األركان األمريكي يتعيد 
بالعمل ضد عمميات التيريب 

 لغزة
 

 3... ص
 

 2388 22/1/2012حد األ



 
 
 

 

 

           2ص                                    2388العدد:                22/1/2012األحد  التاريخ:

  السمطة:
 4 س بيننا وبين "إسرائيل" وسيمة إال المفاوضاتلي :عباس  .2

 5 ىنية يدعو إلى وقف "المفاوضات العبثية الفاشمة"  .3

 5 "قرع الطناجر"فياض يتراجع عن نصف خطتو التقشفية تحت ضغط   .4

 6 غزة إلى شخصا من فتح 88 وافق عمى عودةحكومة ىنية ت  .5

 6 المصري: اعتقال دويك يوجب النظر في تمثيل "الكنيست" بالبرلمان الدوليمشير   .6

 7 حكومة غزة توقف إدخال السيارات من مصر  .7

  
  المقاومة:

 7 إلخوان فمسطين و"الرئاسة" بين ىنية وأبي مرزوق مراقباً  مشعلالوطن السعودية:   .8

 8 : من المبكر النظر بترشيح مشعل لرئاسة الحركةالبردويل  .9

 8 سنوات أخرى 4: مشعل باق في قيادة حماس لـ"الشرق األوسط"  .01

 9 نفي اعتقال ابنة خالد مشعل وزوجيا في دمشقيحماس حفى لبيان ص  .00

 9 عمي بركة: خالد مشعل باٍق في منصبو  .02

 01  الجبية الشعبية تدعو التشريعي الفمسطيني لالنعقاد الفوري ردًا عمى اعتقال دويك  .03

 01 اس تتيم فتح بعد االلتزام بما تم التوصل إليو في "لجنة الحريات"حم  .04

 01 فتح تتيم حماس بـ"التيّرب" من تنفيذ المصالحة  .05

 00 أسامة حمدان ينفي عالقتو بصفحة عمى الـ "فيسبوك" تحمل اسمو  .06

 00 حماس تشيد بدعم الكويت لمقضية الفمسطينية  .07

  
  :اإلسرائيميالكيان 

 02 بيريز: عباس وفياض ىما "األفضل إلسرائيل"  .08

  
  األرض، الشعب:

 02 أسير عسكري يقبعون في سجون االحتالل كرىائن 700قراقع:   .09

 02 مبعدو القدس يناشدون الييئات الدولية مساعدتيم عمى العودة  .21

 03 أسيرا فمسطينيا وعربيا في سجون االحتالل 4315إحصائية:   .20

 03 ضد المفاوضاتفي رام اهلل تظاىرة شبابية فمسطينية   .22

 03 خالل عامين 34سمطات االحتالل تيدم قرية العراقيب في النقب لممرة الـ  .23

 03 ناشط فمسطيني يتيم بمدية الخميل بتزويد مستوطنات بالكيرباء والماء  .24

 04 سرائيميإ جويمن قصف  نجاة مقاومين في رفح  .25

 04 في القدس ويصيبو بجروح اً إسرائيمي اً فمسطيني يطعن جندي  .26

 04 2012تقرير فمسطيني: نشاط استيطاني متصاعد بشكل غير مسبوق منذ بداية   .27

 
  



 
 
 

 

 

           3ص                                    2388العدد:                22/1/2012األحد  التاريخ:

  األردن: 

 04  وترفض مضمون رسالة رئيس الكنيست وزارة الخارجية تستدعي السفير اإلسرائيمي  .28

 05 لمتأثير عمى المصالحة الفمسطينية اإلسرائيميعطية: اعتقال دويك محاولة من االحتالل   .29

 05 في الدول العربية الشؤون الفمسطينية تشارك بمؤتمر المشرفين عمى شؤون الالجئين  .31

  

  عربي، إسالمي:

 06 مصر ترجئ زيارة وفد أمني لمضفة وغزة بسبب التقاعس في تنفيذ اتفاق المصالحة"الحياة":   .30

 06                  "الحرية والعدالة" المصري: سنعمل في كل المجاالت لدعم القضية الفمسطينية  .32

 07 بالدول المضيفة ينطمق في القاىرة السبت "المشرفين عمى شؤون الالجئين الفمسطينيين"  .33

 07 "إسرائيل"صدير الغاز إلى ت صفقة دفاع مبارك: االستخبارات مسؤولة عن ممف  .34

 08 إلكترونيًا! "إسرائيل"الياكر السعودي: سأنيي   .35

 08 % من مقاعد البرلمان 77نتائج االنتخابات المصرية: فوز التيار اإلسالمي بـ   .36

  

  دولي:

 09 تمارس ابارتيايد بتوزيع المياه في األراضي المحتمة "إسرائيل"تقرير برلماني فرنسي:   .37

 21 بطريرك موسكو يؤّيد إقامة الدولة الفمسطينية  .38

 21 قابمية الدولة الفمسطينية لمحياة ألوروبي: االستيطان ينسفالتحاد اا  .39

 21 طينيينشبكة حقوقية دولية تدعو لموقف رادع يمنع "إسرائيل" من اعتقال النواب الفمس  .41

  
  حوارات ومقاالت:

 20 محمد حسف التؿ.. غياب خالد مشعل.. توقيت غير مناسب  .40

 22 عريب الرنتاوي ..أىداف التصعيد اإلسرائيمي ضد حماس  .42

 23 ياسر الزعاترة ..األمريكية لمتوطين!! -المؤامرة اإلخوانية   .43

 25 نيمة الشياؿ.. فمسطين في منطقة الظل الرمادية  .44

 27 د.عصاـ شاور.. خالد مشعل ودوره المتوقع بعد رئاسة المكتب السياسي  .45

  
 28 :كاريكاتير

*** 
 

 كي يتعيد بالعمل ضد عمميات التيريب لغزةرئيس األركان األمري .1

ذكرت القناة العاشرة اإلسرائيمية أف رئيس ىيئة أركاف الجيوش : ترجمة قدس نت لألنباء -القدس المحتمة
األمريكية الجنراؿ مارتف ديمبسي تعيد بدعـ الجيود اإلسرائيمية مف أجؿ منع التيريب إلى قطاع غزة عبر 

 بالمقمقة لمغاية. سيناء, ووصؼ عمميات التيريب

وأضافت القناة أف الطرفيف األمريكي واإلسرائيمي اتفاقا عمى تعزيز التعاوف األمني واالستخباري بينيما مف 
فشاؿ عمميات التيريب إلى غزة واتخاذ كؿ اإلجراءات المالئمة في ىذا الموضوع.  أجؿ العمؿ عمى إحباط وا 



 
 
 

 

 

           4ص                                    2388العدد:                22/1/2012األحد  التاريخ:

وظا حوؿ ما يدور في الشرؽ األوسط وطمب بعض وأوضحت أف المسئوؿ األمريكي أبدى اىتماما ممح
 االستفسارات في العديد مف القضايا بيذا الصدد.

وبحسب القناة فاف المستوى العسكري اإلسرائيمي أبدى ارتياحو لنتائج زيارة رئيس األركاف إلى إسرائيؿ, 
 ووصؼ النتائج بالبناءة.

ه اإلسرائيمي "بيني غانتس" ورئيس االستخبارات وأشارت القناة إلى أف ديمبسي التقى خالؿ زيارتو بنظير 
العسكرية أفيؼ كوخافي واستعرضا آخر التطورات في الشرؽ األوسط والسيما حزب اهلل وحماس ومختمؼ 

 التنظيمات الفمسطينية.
 22/7/2872قدس نت، 

 
 ليس بيننا وبين "إسرائيل" وسيمة إال المفاوضات :عباس .2

عباس "نحف نبحث عف السالـ وليس لدينا وسيمة لحؿ القضية بيننا  "وفا": قاؿ الرئيس محمود –موسكو 
 وبيف اإلسرائيمييف إال مف خالؿ المفاوضات".

وأضاؼ: خالؿ لقائو مع بطريرؾ روسيا لمروـ األرثوذكس كيريموس األوؿ في العاصمة الروسية موسكو 
عوب بحاجة إلى السالـ أمس، لف نيأس ولف نحبط وسنستمر في جيودنا في البحث عف األمؿ ألف الش

وبحاجة ألف ترى مدينة القدس مفتوحة لكؿ األدياف دوف أية عقبات وأي حواجز، والمؤمنوف يريدوف أف 
 يمارسوا عقائدىـ بحرية وىذا ما نتمناه'.

 ووضع الرئيس، البطريرؾ كيريموس األوؿ، في صورة الممارسات اإلسرائيمية ضد المقدسات الدينية.
يجب أف تتمتع بالسالـ، ليتمكف كؿ مؤمف في األرض المقدسة مف المسمميف والمسيحييف وقاؿ: 'إف فمسطيف 

 والييود أداء عباداتو بحرية، وييمنا أف تكوف عالقتنا مميزة مع مختمؼ الكنائس المسيحية'.
وقاؿ: 'أعتقد أف األوضاع في األرض الفمسطينية تشجع عمى سياحة الحجاج وقدوميـ إلى األرض المقدسة 

وصًا مف الطائفة األرثوذوكسية، وكما عممت وصؿ عدد الحجاج ىذا العاـ مف الطائفة األرثوذوكسية خص
ألفًا أتمنى أف يصموا في السنة القادمة إلى مميوف حاج'، ألف 'األرض المقدسة ىي عزيزة عمى  052إلى 

مف أجؿ أف يتمكف كؿ مؤمف كؿ إنساف يتبع الديانات السماوية الثالث، ويجب أف تتمتع ىذه البالد بالسالـ 
 مف الوصوؿ إلى مقر عبادتو ليمارس عباداتو'.

وتابع: 'العالقة المتطورة مع الحكومة الروسية والشعب الروسي والكنيسة تجعمنا نطور ونجسد ىذا التعاوف 
 عمى األرض، وتعرفوف أف ىناؾ المركز الثقافي الذي بني في مدينة أريحا، وىناؾ أيضا في بيت لحـ مركز
آخر ومدرسة، ونحف نشجع ىذه النشاطات، وىذا كمو يقرب الشعوب لبعضيا ويعيد التاريخ الجميؿ الذي بدأ 

 منذ مئات السنيف لعيده'.
عامًا عمى إنشائيا في فمسطيف، وىذا يدؿ  032وقاؿ إف 'الجمعية األرثوذوكسية ستحتفؿ ىذا العاـ بمرور 

الوقت الحالي، لمعمؿ عمى إقامة أوثؽ العالقات بيف روسيا عمى بعد النظر لدى المسؤوليف في السابؽ وفي 
 األرثوذوكسية وبيف الشعب الفمسطيني'

عامًا بتكميؼ مني  02وأضاؼ 'أنا قدمت لكـ ولوزارة الخارجية كتابًا وضعو اثناف مف الفمسطينييف قبؿ 
سرائيؿ، ىو بالمغة العرب ية ويمكف ترجمتو إلى شخصيًا، حوؿ األمالؾ الروسية في األرض الفمسطينية وا 

الروسية، وىو يدؿ عمى حرصنا عمى األمالؾ الروسية في األرض المقدسة، حتى قبؿ بدء المفاوضات مع 
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اإلسرائيمييف، وسنعيد أي أرض وأي أمالؾ تعود لمكنيسة األرثوذوكسية في فمسطيف، وىناؾ قضايا أماـ 
 المحكمة وسيتـ فصؿ الموضوع لصالح الكنيسة'.

عمموف نيافتكـ بحثنا موضوع ترميـ كنيسة الميد مع قادة الطوائؼ واتفقنا عمى أف تتولى السمطة وقاؿ: 'كما ت
الوطنية مسؤولية الترميـ، وبالفعؿ بدأت األعماؿ قبؿ أكثر مف عاـ لحماية ىذا المعمـ الميـ لنا جميعا'، 

الرئيس الروسي مدفيديؼ، و'لقد توجيت إلى العديد مف رؤساء دوؿ العالـ لمساعدتنا في الترميـ ومنيـ 
 وأمس ذكرني أنو سيقدـ دعمًا لترميـ كنيسة الميد'.

مف جانبو، قاؿ بطريرؾ روسيا لمروـ األرثوذوكس كيريموس األوؿ: 'زيارتكـ إلى موسكو مصدر ترحيب، 
( تعبير عف  ونحف نحتـر دوركـ في تحقيؽ وحدة الشعوب المسيحية، والجائزة )التي تتسمميا مساء اليـو

رامنا لمجيود المبذولة مف قبمكـ لمحفاظ عمى األماكف المقدسة، ومف أجؿ دعـ الحياة الروحانية في احت
 األرض المقدسة بما فييا الحياة الروحانية لألرثوذوكسييف'.

 22/7/2872األيام، رام اهلل، 
 
 ىنية يدعو إلى وقف "المفاوضات العبثية الفاشمة" .3

، السمطة الفمسطينية إلى وقؼ المفاوضات رئيس الحكومة بغزة سماعيؿ ىنيةادعا  رائد الفي: -غزة 
، وعقد دورة برلمانية عاجمة لممجمس التشريعي ردًا عمى اعتقاؿ رئيس المجمس عزيز دويؾ ”العبثية الفاشمة“

. وقاؿ، خالؿ وقفة تضامنية مع دويؾ في باحة المجمس التشريعي في غزة، أمس، إف استمرار المفاوضات 
 تعطي الغطاء لالحتالؿ لالعتقاؿ واالعتداءات واالستيطاف .” العبثية الفاشمة”بالتي وصفيا 

لالحتالؿ . وشارؾ في الوقفة ” إفالس سياسي“تدلؿ عمى ” جريمة”ووصؼ ىنية اعتقاؿ الدويؾ ب
التضامنية مع دويؾ، الذي اعتقمو االحتالؿ الخميس الماضي، وفدًا تضامنيًا جزائريًا يزور غزة حاليًا في 

 طار محاوالت كسر الحصار المضروب منذ خمسة أعواـ .إ
اعتقاؿ دويؾ “وقاؿ النائب في المجمس التشريعي عف الجبية الشعبية لتحرير فمسطيف جميؿ المجدالوي إف  

يأتي تأكيدًا عمى جرائـ االحتالؿ التي لـ تتوقؼ بحؽ الشعب الفمسطيني، ويأتي في وقت وظروؼ خاصة 
 ” .يجابي، رغـ ما يواكبو مف بطء وتعثر أحيانًا لآليات استعادة الوحدة ومؤسساتياأبرز مالمحيا التحرؾ اإل

ومحاولة دؽ إسفيف مسموـ في “وأكد أف االحتالؿ سعى مف وراء اعتقاؿ دويؾ إلى تعطيؿ المصالحة، 
 ، داعيًا طرفي االنقساـ إلى الحذر منو .”العالقات الداخمية الفمسطينية

 22/7/2872الخميج، الشارقة، 
 
 "قرع الطناجر"فياض يتراجع عن نصف خطتو التقشفية تحت ضغط  .4

تراجع رئيس الوزراء الفمسطيني سالـ فياض عف نصؼ خطتو التقشفية والضريبية، : كفاح زبوف - راـ اهلل
بإعالنو أمس بشكؿ قطعي أف ال تقاعد مبكر لآالؼ الموظفيف كما كاف مخططا، لكنو لمح إلى أنو ماض 

اني مف خطتو التي تثير أيضا جدال كبيرا في الشارع الفمسطيني، وتتعمؽ بإجراءات تقشفية، في النصؼ الث
 وتعديالت عمى قانوف الضريبة.

صحيح أف ما نتحدث عنو يشكؿ زيادة في العبء »، «فيس بوؾ»وقاؿ فياض عمى صفحتو عمى 
ف نتحدث عف ميسوريف أو الضريبي، ولكف عمى مف لو القدرة عمى الدفع سواء مواطف عادي أو شركة. نح

ذا كنا نتحدث عف شركات فإننا نتحدث عف ربح، فإذا لـ تحقؽ الشركة أي ربح ال تدفع،  شركات، وا 
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فالضريبة نسبية وليست مبمغا مقطوعا أو مقتطعا، أي إف الضريبة نسبة تفرض عمى الربح، وكمما زاد الربح 
ذا لـ يتحقؽ   «.أي ربح ال يوجد أي ضريبة مفروضةكاف العائد الضريبي أكثر والعكس صحيح، وا 

ألؼ شيقؿ لف يتأثر بتعديالت قانوف ضريبة الدخؿ،  005إف الدخؿ حتى »وأضاؼ شارحا القانوف الجديد، 
عفاء كامؿ لممزارعيف، وذوي الدخؿ المحدود. ولف نقبؿ بقطع الكيرباء عف غير القادريف، ولف نسمح  وا 

ال قرار »ع مطمئنا قطاعا واسعا مف الموظفيف الغاضبيف وتاب«. باستمرار تيرب القادريف عمى الدفع
 «.بإحاالت إلى التقاعد المبكر ولف يتخذ إال بتشاور واسع، وأي اتفاؽ لف يتجاىؿ التزامات الموظفيف

 22/7/2872الشرق األوسط، لندن، 
 
 غزة إلى شخصا من فتح 88وافق عمى عودة حكومة ىنية ت .5

في قطاع غزة موافقتيا عمى عودة نحو « حماس»التي تقودىا حركة أعمنت الحكومة : فتحي صّباح -غزة 
موظفًا  02، وعمى عودة 0222فروا إباف االنقساـ وسيطرة الحركة عمى القطاع صيؼ عاـ « فتحاوياً » 02

 مستنكفًا عف العمؿ في دائرة الجوازات في وزارة الداخمية الى عمميـ.
مؤتمر صحافي عقده أماـ مقر مجمس الوزراء في مدينة غزة  وقاؿ الناطؽ باسـ الحكومة طاىر النونو خالؿ

عقب اجتماع لجنة الحريات العامة المنبثقة عف حوار القاىرة األخير مع رئيس الحكومة المقالة اسماعيؿ 
شخصًا مف اإلخوة في فتح الذيف غادروا  02-22رئيس الحكومة أبمغ المجنة بالسماح بعودة »ىنية، إف 

قضايا )أزمة( جوازات السفر، »وأضاؼ أف االجتماع ناقش «. 0222راف )يونيو( عاـ غزة إثر أحداث حزي
والتنقؿ مف غزة والييا، والمعتقميف في الضفة وغزة، وقضايا اإلخوة مف حركة فتح الذيف غادروا إباف 

 «.، وقضية القبوؿ بما يسمى المسح األمني في الضفة المحتمة0222األحداث التي جرت في غزة عاـ 
وعد بأف يتحقؽ التزامف والتوافؽ في إطالؽ المعتقميف الذيف تـ التوافؽ عمييـ الذيف )تـ »أوضح أف ىنية و 

« ج»، عممًا أف الفئة «)وذلؾ( حاؿ االتفاؽ عمى ذلؾ مع نظرائيـ في الضفة« ج»تصنيفيـ تحت( الفئة 
ياـ القميمة المقبمة. وأشار الى تضـ المعتقميف أصحاب الممفات السيمة الذيف يمكف اطالقيـ بسيولة خالؿ األ

أكد التزاـ حكومتو كؿ ما تقرره المجنة وما يتـ االتفاؽ عميو في شكؿ متكامؿ ومتزامف مع اإلخوة »أف ىنية 
 «.في الضفة

 22/7/2872الحياة، لندن، 
 
 المصري: اعتقال دويك يوجب النظر في تمثيل "الكنيست" بالبرلمان الدوليمشير  .6

مشير المصري، أف اعتقاؿ رئيس المجمس التشريعي الفمسطيني، الدكتور عزيز دويؾ أكد النائب : جنيؼ
نياية األسبوع الماضي عمى أيدي قوات االحتالؿ، لقي استنكارًا برلمانيًا دوليًا كبيرًا، وعزز مطمبيـ بالنظر 

يع وعاجؿ مف أجؿ في تمثيؿ "الكنيست" اإلسرائيمي في اتحاد البرلماف الدولي، مطالبًا بتحرؾ برلماني سر 
 إطالؽ سراح دويؾ وبقية النواب المعتقميف في سجوف االحتالؿ.

ويرأس المصري وفدًا برلمانيًا مف حركة "حماس" في أوؿ زيارة أوربية، حيث وصؿ منذ أسبوع لسويسرا بدعوة 
 رسمية مف اتحاد البرلماف الدولي.

نات العالمية واالتحادات البرلمانية وطالبناىـ وقاؿ المصري لوكالة "قدس برس": "نحف خاطبنا معظـ البرلما
بضرورة التحرؾ الجاد والسريع، ألف اختطاؼ الدكتور عزيز دويؾ في ىذا الوقت ىو ضرب لموحدة 

 الفمسطينية، وضرب لجيود إرساء الديمقراطية مجددًا مف خالؿ االنتخابات المقبمة".
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دولي، عبد الواحد الراوي، والذي عبر عف استنكاره وأضاؼ: "أجريت اتصااًل ىاتفيًا مع رئيس البرلماف ال
لسياسة االختطاؼ المستمرة بحؽ نواب الشعب الفمسطيني باعتبار ذلؾ منافيًا لمقوانيف واألعراؼ البرلمانية 

 والدبموماسية والدولية".
 27/7/2872قدس برس، 

 
 حكومة غزة توقف إدخال السيارات من مصر .7

في غزة، إدخاؿ السيارات مف مصر إلى القطاع، معمنة عف تنظيـ ذلؾ غزة: حظرت الحكومة الفمسطينية 
 لمنع حدوث عمميات نصب واحتياؿ.

ويشار إلى أف الفمسطينييف حفروا أنفاقًا خاصة تحت األرض يتـ بموجبيا إدخاؿ سيارات مف مصر إلى 
 قطاع غزة في ظؿ عدـ سماح سمطات االحتالؿ إدخاؿ السيارات إلى غزة.

 يارات التي تدخؿ إلى القطاع وتحمؿ أوراؽ ثبوتية ترخيص مف وزارة النقؿ والمواصالت بغزة.ويتـ منح الس
ويشار إلى أف العشرات مف الشكاوى وصمت إلى وزارة الداخمية الفمسطينية مف الجانب المصري بإدخاؿ 

كومة سيارات سرقت مف مصر وقد أعيد بعض منيا فيما يجري التحقيؽ في بقية الشكاوى.وأعمنت الح
الفمسطينية في غزة وقفيا السماح بعبور السيارات مف الجانب المصري. وقالت في بياف ليا أنو سيتـ 
الترتيب والتنسيؽ إلجراءات دخوؿ السيارات التي يتـ شراؤىا مف المعارض المصرية الخاصة ببيع السيارات 

 فقط مع الجانب المصري.
نظيـ شراء السيارات ومنع حدوث أي عمميات نصب أو وأكدت الحكومة أف ىذه الخطوة تأتي في إطار ت

 احتياؿ قد تحدث.
 27/7/2872قدس برس، 

 
 مشعل مراقبا إلخوان فمسطين و"الرئاسة" بين ىنية وأبي مرزوق الوطن السعودية: .8

أكدت مصادر مطمعة لػ"الوطف" أف إعالف حركة حماس بإبالغ رئيس مكتبيا : راـ اهلل: عبد الرؤوؼ أرناؤوط
ي خالد مشعؿ لمجمس شورى الحركة بعدـ رغبتو الترشح مجددا لرئاسة المكتب، ربما يشير إلى أف السياس

مشعؿ يستعد لمنصب جديد قد يكوف المراقب العاـ لإلخواف المسمميف في فمسطيف. وينص النظاـ الداخمي 
 4كؿ منيما لحماس عمى أنو يمكف لمشخص أف يتولى منصب رئاسة المكتب السياسي لفترتيف متتاليتيف 

ينيي في مايو  1996الذي انتخب لممرة األولى رئيسا لممكتب السياسي في عاـ  مشعؿ،سنوات، غير أف 
 المقبؿ الوالية الثالثة.

وعممت "الوطف" أف اجتماع مكتب اإلرشاد في السوداف بحث إقامة مكتب لإلخواف المسمميف في فمسطيف 
عضوا في مكتب اإلرشاد العالمي لإلخواف. وتشير  عمى أف يجري انتخاب مراقب عاـ لمجماعة يكوف

المصادر إلى أف النية تتجو النتخاب مشعؿ مراقبا عاما لإلخواف المسمميف في فمسطيف وبالتالي أف يكوف 
عضوا في مكتب اإلرشاد العالمي لإلخواف المسمميف. وكاف الشخص الوحيد الذي صرح ضد إقامة مكتب 

 لإلخواف في فمسطيف ىو الزىار.
 22/1/2012الوطن اون الين، السعودية، 

 
 : من المبكر النظر بترشيح مشعل لرئاسة الحركةالبردويل .9
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قػػػاؿ عضػػػو المكتػػػب السياسػػػي لحركػػػة حمػػػاس، د.صػػػالح البردويػػػؿ، أنػػػو مػػػف المبكػػػر  أحمػػػد المصػػػري:-غػػػزة
رئاسػػة الحػػديث عػػف قبػػوؿ مجمػػس الشػػورى األعمػػى لمحركػػة وقيادتيػػا طمػػب مشػػعؿ بعػػدـ ترشػػحو لػػدورة جديػػدة ل

 المكتب السياسي لحماس.
وأضاؼ البردويؿ في تصريح لػ"فمسطيف": "مف المبكر ألوانو النظر في ىذه المسألة طالما أف جمسة المجمس 
ليس مخولة بيذا األمر، وأف البت في األمر يكوف ضمف الجمسة النيائية التي يتـ فييا انتخاب رئيس مجمس 

 المكتب السياسي".
عػػدـ رغبتػػو فػػي الترشػػح لواليػػة جديػػدة لقيػػادة الحركػػة قػػد "آثػػار موجػػة عاصػػفة مػػف وأوضػػح أف طمػػب مشػػعؿ ب

االنتقػػادات داخػػؿ المجمػػس"، فيمػػا قوبػػؿ ذلػػؾ أيًضػػا بػػرفض العديػػد مػػف أعضػػاء المجمػػس لػػذلؾ، غيػػر أف ذلػػؾ 
 سيخضع في نيايتو لإلجماع داخؿ مؤسسات الحركة.

ابو، وفي قمة عطاءه، ىي خطوة نبيمة ونموذجية وتابع: "نحف نعتبر خطوة مشعؿ التي قاـ بيا في ريعاف شب
يحتػػذى بيػػا مػػف كػػؿ قيػػادات األمػػة العربيػػة واإلسػػالمية"، مشػػدًدا عمػػى أف لمشػػعؿ بصػػمات قويػػة وميمػػة عمػػى 

 صعيد الحركة في الداخؿ والخارج، وعمى صعيد القضية الفمسطينية.
لعربيػػة والفمسػػطينية بضػػرورة إفسػػاح وبػػيف البردويػػؿ أف مشػػعؿ أراد مػػف خطوتػػو أف يضػػرب نموذًجػػا لمقيػػادات ا

المجػػاؿ أمػػاـ والدة قيػػادات جديػػدة تتػػولى دفػػة األوضػػاع، نافًيػػا فػػي الوقػػت ذاتػػو أف يكػػف مطمبػػو لػػو أي عالقػػة 
 باألوضاع الداخمية الفمسطينية.

ونفػػػى البردويػػػؿ، حػػػديث بعػػػض وسػػػائؿ اإلعػػػالـ الالفػػػت إلػػػى ترشػػػح كػػػؿ مػػػف نائػػػب رئػػػيس المكتػػػب السياسػػػي 
 زوؽ، ورئيس الوزراء إسماعيؿ ىنية، لخالفة مشعؿ، وقاؿ: "ذلؾ مف األحاديث والتحميالت"د.موسى أبو مر 

 21/1/2012فمسطين أون الين، 
 

 سنوات أخرى 4: مشعل باق في قيادة حماس لـالشرق األوسط .78
أكػػد مصػػدرا فمسػػطينيا مطمعػػا فػػي دمشػػؽ أف اختيػػار مشػػعؿ مجػػددا إلػػى رئػػيس المكتػػب  : لنػػدف: عمػػي الصػػالح

إف مجمػػػس «: الشػػػرؽ األوسػػػط»%. وقػػػاؿ المصػػػدر لػػػػ100ولسػػػنوات أربػػػع مقبمػػػة مضػػػموف  لحمػػػاس يالسياسػػػ
أسػابيع كمػا كانػت  3فػي العاصػمة السػودانية الخرطػـو قبػؿ نحػو  59شورى الحركػة، الػذي انعقػد بأعضػائو الػػ

شػح قد كشػفت فػي حينيػا، رفػض، باإلجمػاع، رغبػة مشػعؿ بعػدـ الترشػح، وأنػو سػيكوف المر « الشرؽ األوسط»
 الوحيد ليذا المنصب في يونيو )حزيراف( المقبؿ.

أف ثمػػة إجماعػػا فػػي أوسػػاط قيػػادات حمػػاس، بمػػف فػػييـ الزىػػار، عمػػى أنػػو سػػيجرى « الشػػرؽ األوسػػط»وعممػػت 
انتخاب مشعؿ لدورة جديدة، وربما تكوف األخيرة لرئاسة المكتب السياسي. وىذا يتناقض مع ما قالتو صحيفة 

 تقرير ليا حوؿ ما سمتو الخمفية وراء قرار مشعؿ بالتنحي.اإلسرائيمية في « ىآرتس»

 22/1/2012الشرق األوسط، لندن، 

 
 نفي اعتقال ابنة خالد مشعل وزوجيا في دمشقيحماس بيان صحفى ل .77

نفػػت حركػػة المقاومػػة اإلسػػالمية "حمػػاس" رسػػمًيا, مػػا ناشػػر عػػف اعتقػػاؿ السػػمطات األمنيػػة السػػورية البنػػة خالػػد 
 السياسي لمحركة، وزوجيا، مؤكدة عمى أف ىذه األنباء "ال أساس ليا مف الصحة". مشعؿ، رئيس المكتب

تعقيبػًا عمػػى مػا نشػػره موقػع إيػػالؼ اإللكترونػي وتناقمتػػو عنػػو وسػائؿ إعالميػػة أخػرى مػػف أخبػار مفبركػػة حػػوؿ و 
نشػػرىا اعتقػاؿ النظػاـ السػوري إحػدى كريمػات األخ المجاىػد خالػػد مشػعؿ وزوجيػا وغيرىػا مػف األكاذيػب التػي 
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إنَّنا في حركة حمػاس نؤكدػد أفَّ تمػؾ األخبػار عاريػة  الموقع، صرح مصدر مسؤوؿ في حركة حماس بما يمي:
حة، وال تّمت لمواقع بصمة، وما ىي إالَّ أخبار مفبركة وكاذبة ومغرضة تيدؼ لمتشويش عمػى حركػة  عف الصد

 حماس مف قبؿ بعض المصادر المشبوىة والمواقع الصفراء.
دعو وسائؿ اإلعالـ كافة إلى تحػّري المصػداقية والمينيػة والموضػوعية، وعػدـ تناقػؿ األخبػار والقصػص إنَّنا ن

 المفبركة.
 21/1/2012، المكتب اإلعالمي

  
 عمي بركة: خالد مشعل باٍق في منصبو .72

نفػػى ممثػػؿ حركػػة حمػػاس فػػي لبنػػاف، عمػػي بركػػة فػػي حػػديث خػػاص بػػػ"كؿ العػػرب" أف يكػػوف :  سػػعيد حسػػنيف
تػػب السياسػي، خالػػد مشػعؿ ينػػوي تقػديـ اسػػتقالتو ليحػػؿ بػداًل منػػو نائبػو الػػدكتور موسػى أبػػو مػػرزوؽ رئػيس المك

وأضػػاؼ بركة:"ىػػذه أقػػواؿ ال أسػػاس ليػػا مػػف الصػػحة إطالقًػػا، األخ خالػػد مشػػعؿ يمػػارس نشػػاطاتو مػػف أجػػؿ 
اإلعػالـ دوف القضية الفمسطينية فػي مختمػؼ العواصػـ ومنيػا العربيػة، وىنػاؾ مػف يحػاوؿ إثػارة الموضػوع فػي 

تػػوخي الحقيقػػة، نحػػف حركػػة شػػورية، ومػػف السػػابؽ ألوانػػو التحػػدث عػػف إخػػالء األخ خالػػد لمنصػػبو قبػػؿ موعػػد 
 االنتخابات في الحركة".

وحػػوؿ األنبػػاء عػػف نقػػؿ الػػدكتور موسػػى أبػػو مػػرزوؽ مقػػر إقامتػػو مػػف دمشػػؽ إلػػى القػػاىرة تمييػػًدا لنقػػؿ مكاتػػب 
ىػػػو بػػػاؽ فػػػي دمشػػػؽ وأنػػػا اسػػػتغرب مثػػػؿ ىػػػذه ، وج ليػػػذه األخبػػػارالحركػػػة إلػػػى القػػػاىرة قػػػاؿ :"ال أدري مػػػف يػػػر 

 .األخبار
وعػػف موقػػؼ حمػػاس ممػػا يحصػػؿ فػػي سػػورية قاؿ:"موقفنػػا واضػػح وىػػو أف حركػػة حمػػاس مػػع الحػػؿ السياسػػي 
السممي لألزمة بما يحقف دماء الشعب السوري العزيز، وبما يحقؽ األمف واالستقرار لسورية، ويحقؽ تطمعات 

 والديمقراطية واإلصالح".الشعب في الحرية 
وعف لقاء خالد مشعؿ مع المبعوث السويسري لمشرؽ األوسط لبحث عالقة حماس بالدوؿ األوروبية قاؿ:"أي 
لقػػاء بػػيف قيػػادة حمػػاس ومسػػؤوؿ أجنبػػي ىػػو مكسػػب لمقضػػية الفمسػػطينية ولمشػػعب الفمسػػطيني، ألف ىػػذا يعنػػي 

لقضػػية الفمسػػطينية ولػػيس حركػػة حمػػاس، مػػع كسػػر الحصػػار عػػف حمػػاس، ونحػػف نقػػيـ عالقاتنػػا بمػػا يعػػزز ا
 المحافظة عمى ثوابثنا وخاصة الكفاح المسمح لضماف الحقوؽ الفمسطينية".

 20/1/2012كل العرب، عمان، 
 

 الجبية الشعبية تدعو التشريعي الفمسطيني لالنعقاد الفوري ردًا عمى اعتقال دويك .73
عقد اجتماع عاجؿ لممجمس التشريعي الفمسطيني كرٍد دعت "الجبية الشعبية لتحرير فمسطيف"، إلى  :راـ اهلل

 عمى اعتقاؿ رئيسو، عزيز دويؾ، مف قبؿ قوات االحتالؿ مساء الخميس الماضي.
واعتبر القيادي في الجبية، جميؿ مجدالوي، في بياف صحفي تمقت "قدس برس" نسخة عنو اليوـ السبت 

أتي في ظؿ ظروؼ خاصة تشيد تحركات (، أف اعتقاؿ رئيس المجمس التشريعي الفمسطيني ي21/1)
إيجابية لتحقيؽ المصالحة واستعادة الوحدة الوطنية الفمسطينية ومؤسساتيا وفي مقدمتيا المجمس التشريعي، 

الآليات، ومحاولة دؽ إسفيف مسموـ في  مشيرًا إلى أف "جريمة الصياينة تأتي ىذه المرة لتحاوؿ تعطيؿ ىذه
 أدعو طرفي االنقساـ إلى الحذر منو"، عمى حد وصفو. وىذا ما العالقات الداخمية الفمسطينية،

 21/1/2012قدس برس، 



 
 
 

 

 

           10ص                                    2388العدد:                22/1/2012األحد  التاريخ:

 
 حماس تتيم فتح بعد االلتزام بما تم التوصل إليو في "لجنة الحريات" .74

اتيمت حركة المقاومة اإلسالمية "حماس" حركة "فتح" بعدـ االلتزاـ بما تـ التوصؿ إليو مف اتفاقات في : غزة
المنبثقة عف حوارات الفصائؿ الفمسطينية حوؿ المصالحة في العاصمة المصرية القاىرة، لجنة الحريات"، 

 داعية إياىا إلى "تنفيذ ما اتفؽ عميو بداًل مف سياسة االدعاءات واالتيامات".
وقاؿ سامي أبو زىري، المتحدث الرسمي باسـ حركة "حماس"، في بياف صحفي تمقت "قدس برس" نسخة 

(: "إف األجيزة األمنية في الضفة اعتقمت خالؿ األربع وعشريف ساعة الماضية 21/1عنو اليوـ السبت )
ثمانية مف أعضاء وقيادة حركة "حماس"، ىذا عدا عف مئات االستدعاءات اليومية، إضافة إلى عدـ االلتزاـ 

 بتنفيذ أي شيء مما اتفؽ عميو".
ة، خالؿ األياـ الماضية؛ فيو محض وأضاؼ: "أما ادعاءات فتح عف وجود اعتقاالت ألبنائيا في غز 

عالف الحقيقة.  افتراءات، ونحف ندعو مؤسسات حقوؽ اإلنساف في غزة لمثبت مف ذلؾ وا 
وأكد المتحدث باسـ "حماس" أف "ىذا كمو يؤكد أف حركة حماس التزمت بالكثير مما اتفؽ عميو، ولكف بكؿ 

مف االدعاءات لمتغطية عمى عدـ  أسؼ فإف حركة "فتح" لـ تمتـز بشيء، وىي تكتفي بضخ مجموعة
 التزاميا".

ودعا أبو زىري "لجنة الحريات" إلى أف تكوف "أكثر وضوًحا في مواقفيا، حتى ال تسمح ألي طرؼ مف 
 التفمت مف استحقاقات المصالحة وقمب الحقائؽ"، عمى حد تعبيره.

 21/1/2012قدس برس، 
 

 فتح تتيم حماس بـ"التيّرب" من تنفيذ المصالحة .75
قالت حركة "فتح" إف كافة المؤشرات عمى األرض "تدلؿ عمى أف حركة "حماس" لـ تمتـز بأي شيء اهلل:  رام

 مما تـ االتفاؽ بشأنو في اجتماعات القاىرة األخيرة، فيما يتعمؽ بتنفيذ اتفاؽ المصالحة".
إلى أف  وأشار أحمد عساؼ، المتحدث باسـ حركة "فتح"، في بياف صحفي تمتؽ "قدس برس" نسخة عنو،

حركة "حماس" لـ تسمح حتى الآف بفتح مكاتب لجنة االنتخابات المركزية، بالرغـ مف أف ىذه المجنة شكمت 
بالتوافؽ معيا. وأضاؼ "ال تزاؿ حماس تسيطر عمى المقر الرئيسي لمنظمة التحرير الفمسطينية في قطاع 

غالقيا لمقرات المحافظات غزة، وتمنع فتحو بالرغـ مف انضماميا لممنظمة، إضافة إلى استمرا ر سيطرتيا وا 
الخمس في القطاع، وجميع مقرات حركة فتح التي سيطرت عمييا وعمى موجوداتيا منذ االنقالب عاـ 

 "، كما قاؿ.2007
واتيـ عساؼ حركة "حماس" باالستمرار في اعتقاؿ العشرات مف حركة فتح، "واالستمرار في سياسة 

سة المنع في الدخوؿ أو الخروج مف قطاع غزة لممناضميف االستدعاءات ومواصمة استخداـ سيا
 الفمسطينييف".

 21/1/2012قدس برس، 
 

 أسامة حمدان ينفي عالقتو بصفحة عمى الـ "فيسبوك" تحمل اسمو .76
نفى أسامة حمداف، مسؤوؿ العالقات الدولية في حركة المقاومة اإلسالمية "حماس"، وجود صفحة : بيروت

 جتماعي "فيسبوؾ"، نافًيا أي عالقة لو بأي صفحة إلكترونية تحمؿ اسمو.لو عمى شبكة التواصؿ اال
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(، الميتميف بالشأف الفمسطيني 21/1وطالب حمداف، في تصريحات خاصة لػ "قدس برس"، اليوـ السبت )
والعربي والدولي، بعدـ التعاطي مع أي أنباء أو مواقؼ تصدر عف ىذه الصفحة التي تحمؿ اسمو عمى 

 "فيسبوؾ".
 21/1/2012دس برس، ق

 
 حماس تشيد بدعم الكويت لمقضية الفمسطينية .77

اشػػاد ممثػؿ حركػػة حمػاس فػػي لبنػاف عمػي بركػػة أمػس بالػػدعـ المعنػوي والمػػادي الػذي تقدمػػو  :كونػا –بيػروت  
 الكويت لخدمة القضية الفمسطينية.

نقػػدر »لفمسػطينية، ا -فػي اطػار الحػػديث عػف ممػؼ المصػػالحة الفمسػطينية « كونػػا»وقػاؿ بركػة فػػي تصػريح لػػ 
لدولػػػػة الكويػػػػت اميػػػػرا وحكومػػػػة وشػػػػعبا دعميػػػػـ المتواصػػػػؿ لمقضػػػػية الفمسػػػػطينية ووقػػػػوفيـ الػػػػى جانػػػػب الشػػػػعب 

 «.الفمسطيني
واضاؼ بركة اف ايادي اىؿ الكويت ىي ايادي خيػر، مشػيرا الػى اف الكويػت منػذ بػدء القضػية الفمسػطينية لػـ 

 نسانية والسياسية لمقضية الفمسطينية.تبخؿ يوما في مد يد العوف وتقديـ المساعدات اال
وكانػػت جمعيػػة اليػػالؿ األحمػػر الكػػويتي قػػد أعمنػػت قبػػؿ ثالثػػة ايػػاـ عػػف ارسػػاؿ مسػػاعدات انسػػانية عبػػارة عػػف 
ادويػػػة وتمػػػور الػػػى قطػػػاع غػػػزة بنػػػاء عمػػػى توجييػػػات سػػػمو اميػػػر دولػػػة الكويػػػت الشػػػيخ صػػػباح األحمػػػد الجػػػابر 

 الصباح.
ة، اكػػػػد بركػػػػة حػػػػرص حركػػػػة حمػػػػاس عمػػػػى اتمػػػػاـ وانجػػػػاح المصػػػػالحة وحػػػػوؿ المصػػػػالحة الفمسػػػػطينية الداخميػػػػ

 الفمسطينية بيف حركتو وحركة فتح.

 21/1/2012القبس، الكويت، 
 
 
 
 

 بيريز: عباس وفياض ىما "األفضل إلسرائيل" .78
دعا رئيس الدولة العبرية، شمعوف بيريز، إلى استغالؿ وجود القيادة الفمسطينية الحالية المتمثمة  :الناصرة

الضفة الغربية سالـ فياض، لمتوّصؿ إلى حؿ دائـ لمصراع  يس السمطة محمود عباس ورئيس الوزراء فيبرئ
 القائـ، عمى اعتبار أنيا "القاعدة األفضؿ إلسرائيؿ"، عمى حد تعبيره.

( مع رئيس األركاف 21/1وقاؿ بيريز، في تصريحات أدلى بيا خالؿ محادثات أجراىا أمس السبت )
ف ديمبسي ونشرتيا صحيفة /معاريؼ/ العبرية اليوـ األحد، "إف الرئيس الفمسطيني محمود األمريكي، مارتي

عباس ورئيس الوزراء في راـ اهلل سالـ فياض ىما زعيماف جيداف ويريداف السالـ وينبغي انتياز الفرصة 
جراء المفاوضات معيما".  السانحة وا 

جميع النقاط الجوىرية دوف تأخير مع أبو مازف وأضاؼ "يجب اختيار المفاوضات المباشرة والتحدث عمى 
وفياض المذاف ىما القاعدة الجيدة إلسرائيؿ"، مشيرًا إلى أنو في حاؿ لـ تتمكف الحكومة اإلسرائيمية مف 
استئناؼ مفاوضات جدية مع ىذه القيادة؛ فستضطر إلى "إغالؽ أعينيا أماـ ما يحدث مف تطورات، بما في 

 تقديره. ذلؾ انييار فتح"، عمى حد
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وأىاب بيريز بحكومة بنياميف نتنياىو بذؿ كاّفة الجيود التي مف شأنيا أف تضمف تحريؾ العممية السياسية 
مع القيادة الفمسطينية الحالية، منوىًا إلى أف انييار سمطة حركة "فتح" يعني سيطرة حركة "حماس" عمى 

 فاوض معيا عمى أي حاؿ، حسب رأيو.الضفة الغربية، وىو ما قد يضطر الجانب اإلسرائيمي إلى الت
 22/1/2012قدس برس، 

 
 أسير عسكري يقبعون في سجون االحتالل كرىائن 788قراقع:  .79

األسرى عدد مف  ةرفقب ، أمس،خالؿ زيارتووزير شؤوف األسرى والمحرريف عيسى قراقع،  قاؿراـ اهلل: 
نة راـ اهلل، إف اليدؼ مف الزيارة ىو تسميط عامًا( في مدي 70عائمة األسير المواء فؤاد الشوبكي ) ،فيالمحرر 

أسير عسكري يقبعوف في سجوف االحتالؿ، وفتح ىذا الممؼ مف أجؿ العمؿ عمى إطالؽ  700الضوء عمى 
سراحيـ، السيما أف غالبيتيـ اعتقموا وىـ عمى رأس عمميـ وفي زييـ العسكري. وأشار قراقع إلى أف األسرى 

مختمفة، وبعضيـ يحمؿ رتبة لواء كفؤاد الشوبكي، وىو أعمى رتبة عسكرية  العسكرييف يحمموف رتبًا عسكرية
في صفوؼ األسرى. وخالؿ المقاء مع أبناء األسير الشوبكي، طالب قراقع المجتمع الدولي واألمـ المتحدة 
، بإلزاـ الحكومة اإلسرائيمية عمى التعاطي مع األسرى العسكرييف كأسرى حرب حسب اتفاقيات جنيؼ الثالثة

والعمؿ عمى إطالؽ سراحيـ ألف اعتقاليـ ىو مساس بسيادة السمطة الوطنية واالتفاقيات المبرمة مع الجانب 
 االسرائيمي.

 22/01/2012، األيام، رام اهلل
 

  مبعدو القدس يناشدون الييئات الدولية مساعدتيم عمى العودة .28
مـ المتحدة وسكرتيرىا العاـ وكافة الييئات ناشدت لجنة مبعدي القدس في الشتات"، ىيئة األ: لقدس المحتمةا

في العالـ، ومؤسسات حقوؽ اإلنساف بالوقوؼ إلى جانب مبعدي القدس في مطمبيـ العادؿ وىو العودة إلى 
 .مدينتيـ القدس التي أبعدوا عنيا قسرا منذ سنوات طويمة

 21/1/2012، قدس برس
 

  اللأسيرا فمسطينيا وعربيا في سجون االحت 4375إحصائية:  .27
أف عدد األسرى الفمسطينييف والعرب في سجوف  ،كشفت إحصائية أعدتيا إدارة سجوف االحتالؿ: راـ اهلل 

أسيرا محكومًا بالسجف لمدى الحياة،  525أسيرًا منيـ  4315بمغ  العاـ الجارياالحتالؿ اإلسرائيمي مطمع  
وبحسب  .سنوات 5ألكثر مف في المائة مف أجمالي األسرى أحكاما بالسجف لفترة  63فيما يقضي 

وفقًا لمقوانيف الدولية( أحدىـ  18ًطفال )ما دوف سف  132نساء وطفمة، و 4اإلحصائية يوجد بيف األسرى 
منيـ دوف سف  19محكوما بالسجف، ومف بيف إجمالي األسرى األطفاؿ يوجد  24يخضع لمسجف اإلداري و

أسيرا مف  198أسيرا منيـ  3856فة الغربية بمغ وجاء في اإلحصائية، أف عدد األسرى مف الض .عاًما 16
 307ويبمغ عدد األسرى المحكوميف إداريًا  .أسيرا  459القدس المحتمة، بينما بمغ عدد أسرى قطاع غزة 

 غالبيتيـ في سجني عوفر ومجدو.
 21/1/2012، قدس برس

 
 ضد المفاوضات في رام اهلل تظاىرة شبابية فمسطينية  .22



 
 
 

 

 

           13ص                                    2388العدد:                22/1/2012األحد  التاريخ:

شاب وشابة، أمس، أماـ مقر الرئيس الفمسطيني محمود عباس في راـ اهلل،  200تظاىر نحو  :أ .ؼ .ب
قد ضد محاوالت إحياء المفاوضات الفمسطينية اإلسرائيمية، داعيف إلى االقتداء بثورات الربيع العربي. و 

. شارؾ أيضًا سياسيوف تقدـ بيـ العمر، كما في التظاىرة 48ػشارؾ فمسطينيوف قدموا مف داخؿ أراضي ال
تأتي ىذه الوقفة في خضـ حراؾ شعبي ومجتمعي أوسع "وقاؿ القائموف عمى التظاىرة في بياف وزع خالليا 

أف العودة لممفاوضات تعني ". وأضافوا "بدأ ينتشر، فقد بدأ الشارع الفمسطيني يطرؽ الخزاف في كؿ مكاف
رعنة لعربدة المستوطنيف، قبوؿ المفاوض الفمسطيني ضمنيًا باستمرار سرقة األراضي الفمسطينية، وش
 ".والحصار المفروض عمى غزة وممارسة التمييز العنصري بحؽ جميع الفمسطينييف

 22/01/2012، الخميج، الشارقة
 

 خالل عامين 34سمطات االحتالل تيدم قرية العراقيب في النقب لممرة الـ .23
مية قرية العراقيب العربية في النقب ىدمت جرافات تابعة لوزارة الداخمية اإلسرائي: أحمد رمضاف - راـ اهلل 

خالؿ عاميف، وقامت قوات اسرائيمية باقتحاـ مقبرة القرية وعاثوا فييا  34، لممرة الػ1948المحتؿ منذ العاـ 
 .قضائي يمنع ذلؾرغـ قرار  ،فساداً 

 22/01/2012، المستقبل، بيروت
 

 الماءناشط فمسطيني يتيم بمدية الخميل بتزويد مستوطنات بالكيرباء و  .24
أّكد رئيس المجاف الشعبية الفمسطينية، عزمي الشيوخي، أف مجمس بمدية الخميؿ يقوـ بتزويد بعض : الخميؿ 

وأشار إلى ". المستوطنات الييودية في البمدة القديمة بالكيرباء والمياه، بموجب ما يسمى بػ "بروتوكوؿ الخميؿ
يقـو موظفييا بتسجيؿ قيمة و ، 1994اىيمي عاـ أف البمدية شرعت بيذه السياسة منذ مجزرة الحـر اإلبر 

العدادات في منازؿ المستوطنيف، األمر الذي مف شأنو أف يضفي شرعية قانونية عمى ىذه المستوطنات، 
وأوضح أف البمدية تقوـ أيضًا بتزويد مستوطنة "ىجاي" الواقعة بيف مخيـ الفوار ومدينة الخميؿ  .حسب تقديره

 ؿ.بروتوكو الأنيا خارج  بالكيرباء، عمى الرغـ مف
مف جانبيا؛ أكدت بمدية الخميؿ أف وضع مدينة الخميؿ مختمؼ، وأف البمدية محكومة باتفاؽ البرتوكوؿ الذي 

والذي يمـز  البمدية بتوفير الخدمات لكافة سكاف المدينة ومف بينيـ  1997وقعتو السمطة الفمسطينية عاـ 
 المستوطنيف، عمى حد تعبيره.

 21/1/2012، قدس برس
 

 سرائيميإ جويمن قصف  نجاة مقاومين في رفح .25
ف مجموعة مف المقاوميف إقالت مصادر فمسطينية في قطاع غزة امس، : أحمد رمضاف - راـ اهلل

الفمسطينييف نجت مف قصؼ نفذتو طائرات اباتشي اسرائيمية اتجاىيـ قرب مطار غزة المدمر شرؽ رفح، 
 ف وقوع اصابات. دوف االعالف ع، جنوب القطاع صباح امس

 22/01/2012، المستقبل، بيروت
 

 في القدس ويصيبو بجروح اً إسرائيمي اً فمسطيني يطعن جندي .26
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أصيب أمس جندي إسرائيمي مف قوات حرس الحدود، بجروح طفيفة في رقبتو، : أحمد رمضاف - راـ اهلل
إلذاعة اإلسرائيمية إف جراء تعرضو لمطعف بآلة حادة مف قبؿ فمسطيني عمى حاجز شعفاط بالقدس. وقالت ا

الحادث وقع بعد نقؿ فمسطينيْيف مف سكاف مخيـ شعفاط إلى الحاجز، إثر اصابتيما بصعقة كيربائية حيث 
تجمير العديد مف سكاف المخيـ عند الحاجز وقاـ أحدىـ بطعف الجندي. مضيفة أف الشرطة باشرت بأعماؿ 

 التمشيط في المنطقة بحثًا عف المياجـ. 
 22/01/2012، يروتالمستقبل، ب

 
 2872تقرير فمسطيني: نشاط استيطاني متصاعد بشكل غير مسبوق منذ بداية  .27

أكد تقرير صادر عف "المكتب الوطني لمدفاع عف األرض ومقاومة االستيطاف" أف االحتالؿ صعد : الخميؿ
أف "حكومة  األسبوعي، هتقرير في وبيف ". 2012نشاطو االستيطاني "بشكؿ غير مسبوؽ منذ بداية العاـ 

نتنياىو صعدت مف نشاطاتيا االستيطانيو ببناء آالؼ الشقؽ السكنية في الضفة، خاصة في منطقة القدس، 
وطرح المزيد مف المخططات، وعمميات سمب ونيب األراضي الفمسطينيو لصالح توسيع المستوطنات في 

نًما مف أراضي قرية الخالص، دو  76خالؿ ىذا األسبوع صادر وأشار إلى أف االحتالؿ ". الضفة الغربية
قرار مخطط استيطاني يشمؿ   204بحجة أنيا "أمالؾ غائبيف"، وذلؾ لصالح بمدية القدس االحتاللية، وا 

 ".وحدات استيطانيو جديده بمنطقة التمة الفرنسية في القدس الشرقية
 21/1/2012، قدس برس

 
 مضمون رسالة رئيس الكنيستتستدعي السفير اإلسرائيمي وترفض  األردنية وزارة الخارجية .28

السفير اإلسرائيمي في عماف  اإلردنية استدعت وزارة الخارجية: منار الرشواني ومحمد خير الرواشدة –عماف 
دانيؿ نيفو، وأبمغتو رفضيا لرسالة كاف بعثيا رئيس الكنيست اإلسرائيمي رؤوفيف ريفميف إلى رئيس مجمس 

 الت رسمية حصمت "الغد" عمى نسخ منيا.األعياف طاىر المصري، بحسب ما أكدت مراس
وكاف الرسالة تضمنت، بحسب كتاب توضيحي بعثو المصري لوزارة الخارجية، "رؤى بائسة ال قيمة ليا في 
 المنظور اإلنساني السميـ، إال في ذىنية المحتؿ ألرض وحقوؽ الآخريف"، وفؽ وصؼ المصري في الكتاب.

، كاتب في مقدمتيا "مف مدينة القدس المباركة، عاصمة إسرائيؿ، الرسالة التي ال يعرؼ المصري مناسبتيا
 أود أف أتقدـ منؾ، ومف زمالئؾ أعضاء البرلماف وشعب بمدكـ، بأطيب أمنياتي بحموؿ العاـ الجديد".

وخالؿ استدعاء وزارة الخارجية السفير اإلسرائيمي، رفضت الوزارة، مضموف ومحتوى الرسالة التي أعيدت 
إلسرائيمي، مع التعميؽ عمى "المغالطات والتناقضات التي تضمنتيا جممة وتفصيال كونيا ال إلى السفير ا

 تتفؽ مع الموقؼ األردني".
وتضمنت الرسالة التي اطمعت عمييا "الغد"، جممة مف المواقؼ اإلسرائيمية العنصرية التي تروج لمفاىيـ 

 إليماف بيا.وقناعات إسرائيمية باعتبارىا حقائؽ يتوجب عمى الآخريف ا
 21/1/2012الغد، عمان، 

 
 عطية: اعتقال دويك محاولة من االحتالل االسـرائيمي لمتأثير عمى المصالحة الفمسطينية .29

استنكر النائب الثاني لرئيس مجمس النواب الميندس خميؿ عطية إقداـ االحتالؿ االسرائيمي عمى : عماف
. ووصؼ عطية في بياف أصدره أمس اعتقاؿ اعتقاؿ رئيس المجمس التشريعي الفمسطيني عزيز دويؾ
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خطوة بائسة مف االحتالؿ البغيض لمحاولة التأثير عمى المصالحة الفمسطينية بيف حركتي فتح »الدويؾ بأنو 
، مشددا عمى أف خيار الشعب الفمسطيني ىو مقاومة االحتالؿ االسرائيمي واعادة توحيد فصائؿ «وحماس

التحرير الفمسطينية وتحقيؽ الوحدة بيف الضفة الغربية وقطاع غزة.  الشعب الفمسطيني تحت يافطة منظمة
سياسة وطالب عطية البرلمانات العربية بالضغط في جميع المحافؿ الدولية البرلمانية مف أجؿ إدانة 

االحتالؿ االسرائيمي البغيضة واالفراج عف جميع البرلمانييف الفمسطينييف في سجوف االحتالؿ والبالغ عددىـ 
 نائبا وعمى رأسيـ الدويؾ. 25

وطالب الشعوب العربية بدعـ واسناد نضاؿ الشعب الفمسطيني في استعادة حقوقو المشروعة واقامة دولتو 
 ريؼ.الفمسطينية وعاصمتيا القدس الش

ودعا عطية الحكومة الى الرد عمى خطوة اعتقاؿ الدويؾ وسياسية اسرائيؿ العدوانية تجاه القدس بطرد 
السفير االسرائيمي مف عماف والغاء استضافة االردف لممفاوضات التي ظيرت عبثية بسبب عدوانية 

 االحتالؿ.
عمى الحكومة المصرية وطرد  كما دعا مجمس النواب المصري الذي يمثؿ ارادة الشعب المصري بالضغط

 السفير الصييوني مف مصر العروبة وفتح معبر رفح بالكامؿ اماـ أىمنا الصامديف في غزة.
 22/1/2012الدستور، عمان، 

 
 الشؤون الفمسطينية تشارك بمؤتمر المشرفين عمى شؤون الالجئين في الدول العربية .38

مؤتمر المشرفيف عمى شؤوف الالجئيف الفمسطينييف تشارؾ دائرة الشؤوف الفمسطينية في اجتماعات : عماف
في الدوؿ العربية المضيفة الذي يبدأ في القاىرة يـو السبت المقبؿ بمشاركة وفود مف لبناف وفمسطيف 

 والجامعة العربية إضافة الى األردف.
ى المؤتمر إف وقاؿ مدير عاـ الدائرة بالوكالة الميندس محمود العقرباوي الذي سيترأس الوفد األردني ال

المشاركيف سيناقشوف عمى مدى خمسة أياـ عددا مف الموضوعات المتعمقة بالوضع الداخمي في األراضي 
المحتمة واالستيطاف واليجرة الييودية وقضية الالجئيف الفمسطينييف والوضع المالي لوكالة غوث وتشغيؿ 

ليـ في مجاالت الصحة والتعميـ والشؤوف  الالجئيف الفمسطينييف "األونروا" ومستوى الخدمات التي تقدميا
 االجتماعية.

 22/1/2012الغد، عمان، 

 
 مصر ترجئ زيارة وفد أمني لمضفة وغزة بسبب التقاعس في تنفيذ اتفاق المصالحة"الحياة":  .37

أف مصر قررت إرجاء إرساؿ وفدىا األمني إلى كؿ مف قطاع « الحياة»عممت : جيياف الحسيني –القاىرة 
الغربية لمتابعة تنفيذ بنود اتفاؽ المصالحة عمى األرض بسبب عدـ التزاـ الجانبيف معًا )فتح  غزة والضفة
 وحماس(.

وكاف مف المفترض اف ترسؿ مصر وفدًا أمنيًا رفيع المستوى إلى كؿ مف الضفة وغزة في النصؼ الثاني 
قات المصالحة واستمرارىما مف الشير الجاري، لكنيا ارجأت ذلؾ بسبب تقاعس الحركتيف عف التزاـ استحقا

 بخرؽ اتفاؽ المصالحة وعدـ احتراميما االتفاؽ الذي وقعا عميو.
عف استيائيا وعدـ تفاؤليا بإنجاز المصالحة بسبب استمرار « الحياة»وكانت مصادر مصرية أعربت لػ 

ة إلى الكممة التي االعتقاالت في الضفة، وكذلؾ عمى خمفية االتيامات المتبادلة بيف قيادات الحركتيف، مشير 
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« فتح»ألقاىا رئيس الحكومة المقالة اسماعيؿ ىنية في غزة اوؿ مف أمس وما تضمنتو مف اتيامات لحركة 
 ولغة غير تصالحية.

 22/7/2872الحياة، لندن، 

 
                  "الحرية والعدالة" المصري: سنعمل في كل المجاالت لدعم القضية الفمسطينية .32

 22ب "الحرية والعدالة" المصري، التابع لجماعة اإلخواف المسمميف والحاصؿ عمى أكثر مف أكد حز : القاىرة
في المائة مف مقاعد البرلماف المقبؿ، دعمو الكامؿ لمقضية الفمسطينية واستعادة الحقوؽ، مشددة في الوقت 

نياء االنقساـ". ذلؾ خالؿ زيارة خالد  جاء ذاتو عمى "دعـ الخطوات المصرية لدعـ المصالحة الفمسطينية وا 
مشعؿ، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة اإلسالمية "حماس" خالد مشعؿ، لمقر حزب "الحرية 

(، حيث اجتمع مع الدكتور محمد مرسي، رئيس الحزب وعدد 00/0والعدالة" المصري، مساء أمس السبت )
 مف قادتو.

االنتخابات البرلمانية، متمنًيا لمحزب استمرار التقدـ  وقّدـ مشعؿ التينئة لمحزب عمى النتيجة التي حققيا في
لما فيو صالح مصر، مشيًرا إلى أىمية الدور الذي لعبتو مصر في دعـ القضية الفمسطينية، سواء كاف 
دعما شعبًيا استمر منذ االحتالؿ اإلسرائيمي أو سياسًيا تجسد في إنياء االنقساـ الفمسطيني وفؾ الحصار 

 ع غزة.المفروض عمى قطا
مف جانبو؛ أكد الدكتور مرسي أف القضية الفمسطينية "كانت ومازالت وسوؼ تظؿ في قمب الشعب المصري 
 وفي القمب منو حزب الحرية والعدالة، خاصة وأنيا كانت احدي المحركات األساسية لثورة 

 
اومة الباسمة ضد الشعب المصري الذي رفض تصرفات النظاـ السابؽ تجاه القضية الفمسطينية وخاصة المق

 االحتالؿ".
 27/7/2872قدس برس، 

 
 بالدول المضيفة ينطمق في القاىرة السبت "المشرفين عمى شؤون الالجئين الفمسطينيين" .33

تبدأ في القاىرة يوـ السبت المقبؿ أعماؿ مؤتمر المشرفيف عمى شؤوف الالجئيف  ماجد القرعاف. – عماف
بمشاركة وفود مف لبناف وفمسطيف والجامعة العربية، إضافة الى الفمسطينييف في الدوؿ العربية المضيفة 

 االردف.
ويناقش المؤتمر عمى مدار خمسة أياـ جممة مف الموضوعات المتعمقة بالوضع الداخمي في االراضي 
المحتمة واالستيطاف واليجرة الييودية وقضية الالجئيف الفمسطينييف باالضافة الى الوضع المالي لوكالة 

غيؿ الالجئيف الفمسطينييف )األونروا( ومستوى الخدمات التي تقدميا ليـ في مجاالت الصحة غوث وتش
والتعميـ والشؤوف االجتماعية. كذلؾ، يناقش المؤتمروف موازنة وكالة الغوث ونتائج اجتماع المجنة 

 االستشارية لالونروا الذي اختتـ أعمالو في عماف أخيرا برئاسة األردف. 
الدائرة بالوكالة الميندس محمود العقرباوي الذي سيترأس الوفد االردني اف جدوؿ اعماؿ وقاؿ مدير عاـ 

المؤتمر يتضمف قضايا القدس وخاصة ما تتعرض لو المدينة المقدسة مف عدواف مستمر وانتياكات 
ى أف كممة لمقدساتيا وتاريخيا الثقافي وتراثيا اإلنساني وكذلؾ ما ييدد المسجد األقصى. ولفت العقرباوي ال

االردف في حفؿ االفتتاح تركز عمى الجيود األردنية التي يقودىا جاللة الممؾ عبداهلل الثاني لدعـ عممية 
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قامة الدولة الفمسطينية المستقمة وعاصمتيا  السالـ في المنطقة وصوال الى تحقيؽ السالـ العادؿ والشامؿ وا 
 القدس.

 22/7/2872الدستور، عمان، 
 

 "إسرائيل"صدير الغاز إلى ت صفقة تخبارات مسؤولة عن ممفدفاع مبارك: االس .34
دفع المحامي فريد الديب رئيس ىيئة الدفاع عف الرئيس المصري السابؽ حسني : البياف والوكاالت –القاىرة 

مبارؾ، أمس، ببراءة األخير محماًل مسؤولية ممؼ صفقة تصدير الغاز إلى إسرائيؿ إلى االستخبارات، فيما 
 في القضية إلى اليوـ األحد.أجؿ النظر 

ليس بيا دليؿ أو شبية دليؿ يثبت »وقاؿ الديب في مرافعتو أمس أماـ محكمة جنايات القاىرة إف القضية 
 «.تورط مبارؾ في اإلضرار العمدي بالماؿ العاـ في صفقة تصدير الغاز إلسرائيؿ

اف في التحقيقات تؤكد أف لـ يتدخؿ أقواؿ مدير االستخبارات العامة السابؽ المواء عمر سميم»وأضاؼ اف 
في تسعير الغاز او اي شيء آخر في شأف ىذه الصفقة واف مفاوضات تصدير الغاز المصري السرائيؿ 

 «.جرت طبقًا لما ىو مطروح عالمياً 
سامح فيمي وزير البتروؿ األسبؽ حصؿ عمى موافقة مجمس الوزراء برئاسة عاطؼ عبيد بشأف »وتابع اف 

 «.يات والشركة المنوط بيا نقؿ الغاز ومبارؾ لـ يتدخؿ قط في ىذه التفصيالتالتصدير والكم
عندما عمـ بالسعر »وأضاؼ الديب اف سميماف اكد ايضا في التحقيقات اماـ النيابة العامة اف مبارؾ 

المتدني في بيع الغاز الطبيعي المصري الى اسرائيؿ وتـ التعاقد عميو، كمؼ سميماف بالذىاب الى رئيس 
الوزراء االسبؽ اييود اولمرت لمتفاوض حوؿ بنود التعاقد مف جديد طالبا زيادة السعر او وقؼ عممية 

 «.التصدير برمتيا
وافقت بالفعؿ وقامت بتعديؿ العقد بعد اعادة النظر فيو ليصبح السعر ثالثة دوالرات »وتابع اف اسرائيؿ 

 «.ونصؼ لممميوف وحدة حرارية بداًل مف دوالر ونصؼ فقط
بوصفو مديرًا لجياز االستخبارات سابقًا، قاؿ اف االستخبارات العامة ىي التي قادت »وأكد الديب اف سميماف 

 «.وقامت بالمفاوضات حوؿ تصدير الغاز الى اسرائيؿ في ضوء اربعة اسباب
 22/7/2872البيان، دبي، 

 
 إلكترونيًا! "إسرائيل"الياكر السعودي: سأنيي  .35

سعودي، الذي استطاع الوصوؿ إلى أرقاـ مئات الآالؼ مف البطاقات االئتمانية صرح الياكر ال: االتحاد
اإلسرائيمية، بأنو مف أشد الكارىيف إلسرائيؿ وأنو سينيييا إلكترونيًا، وذلؾ نقاًل عف موقع آي في بي 

 222انو استطاع نشر معمومات ما يقارب ” إكس أو عمر“اإللكتروني. وأضاؼ الياكر والذي يسمي نفسو 
 022ألؼ بطاقة ائتمانية حتى الآف و أنو ولمحفاظ عمى التقدـ في ىذه الحرب االلكترونية سينشر معمومات 

بطاقة يوميًا فقط، ويقوؿ إنو باستطاعة أي أحد الشراء عبر االنترنت مستخدمًا ىذه البطاقات كما أفعؿ أنا 
خالؿ عمميات التجسس التي تقـو  عادة، كما سيسرب معمومات سرية إسرائيمية حصمت عمييا إسرائيؿ مف

 بيا.
وينفي عمر أف يستعصي عميو نشر أي معمومة تخص إسرائيؿ ولكنو ينتظر الزماف والمكاف المناسباف لفعؿ 

التأثير األكبر الذي دفعو لمقياـ بيذا اليجوـ اإللكتروني،  0222و  0220ذلؾ، كما صرح أف لحرب غزة 
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إتش “انو سيستخدـ كؿ قواه ىو والمجموعة المساندة لو المعروفة ب ويضيؼ أف نياية إسرائيؿ قريبة جدًا و 
 في إتماـ ذلؾ.” بي

لقد اخترقنا عدة مواقع في الماضي، ومف الآف فصاعدًا، أنا إكس أو عمر قررت اختراؽ إسرائيؿ »ويقوؿ: 
 وحدىا، إللحاؽ الضرر بيا وجعميا تعاني.

ؿ أو جرى التوصؿ إلى شخصيتو الحقيقية، وليس قمقًا مف وال يفكر الشاب المغامر فيما سيحصؿ لو لو اعتاق
ال أحد يستطيع أف يجدني في العالـ الرقمي. لذلؾ، ال يمكف »معرفة السمطات السعودية بمكانو. ويضيؼ: 

ويرفض االدعاءات اإلسرائيمية بأّنو عميؿ إيراني، ويؤكد أّنو شاب يعيش في مدينة «. ألحد أف يوقفني
مف أجؿ أطفاؿ فمسطيف، وأريد أف أقوؿ ليـ: قاوموا! النصر في »عمر أّنو يقاتؿ  الرياض. يرى إكس أو

 المستقبؿ القريب...
 22/7/2872االتحاد، أبو ظبي، 

 
 % من مقاعد البرلمان 77نتائج االنتخابات المصرية: فوز التيار اإلسالمي بـ  .36

، أمس، النتائج النيائية لمقوائـ الحزبية أعمنت المجنة العميا لالنتخابات: محمد السنيورى وشيماء القرنشاوى
التابع لجماعة اإلخواف المسمميف الذى « الحرية والعدالة»الفائزة فى انتخابات مجمس الشعب، وتصدرىا 

% 22عف الفردى، ما يعنى حصولو عمى نحو  020عف القوائـ، و 002مقعدا، منيا  035حصؿ عمى 
 05عف القوائـ و 22مقعدا، منيا  000السمفى الذى حصد « النور»مف جممة مقاعد البرلماف، وتاله حزب 

 32% مف جممة المقاعد. واحتؿ حزب الوفد الجديد المركز الثالث، بحصولو عمى 02عف الفردى، بنسبة 
عف القوائـ  33مقعدا منيا  35عف الفردى، وحقؽ ائتالؼ الكتمة المصرية  3عف القوائـ و 32مقعدا، منيا 

 مقاعد. 2مقاعد، وفاز حزب الثورة مستمرة بػ 02حصؿ حزب الوسط عمى واثناف عف الفردى، و 
كاف المؤتمر الصحفى لمجنة العميا لالنتخابات تأخر عف موعده المعمف مسبقا، وقالت مصادر قضائية داخؿ 

إف ممثميف عف حزبى الحرية والعدالة، التابع لجماعة اإلخواف المسمميف،  -المجنة فضمت عدـ نشر اسميا
ر السمفى، اجتمعوا بالمجنة العميا، أمس، قبيؿ انعقاد المؤتمر الصحفى الذى تـ خاللو إعالف النتائج والنو 

النيائية، وتسبب ىذا االجتماع فى تأجيؿ انعقاد المؤتمر لمدة ساعة. وأوضحت المصادر أف المقاء جاء بعد 
 تشكؾ الحزبيف فى عدد المقاعد التى حصال عمييا، عمى نظاـ القوائـ.

جانبو، أكد المستشار يسرى عبدالكريـ أف بعض األحزاب التقت المجنة بعد تشكؾ مسؤولييا فى النتائج،  مف
 رافضًا االفصاح عف أسماء ىذه األحزاب.

ىناؾ أحزاب تشككت بالفعؿ فى النتائج، لكنيـ بعد اجتماعنا «: »المصرى اليوـ»وأضاؼ فى تصريحات لػ
 وألمح إلى أف حزب الحرية والعدالة كاف ينوى الطعف عمى النتيجة.، «بيـ تأكدوا مف صحة حسابات المجنة

 22/7/2872المصري اليوم، القاىرة، 
 

 تمارس ابارتيايد بتوزيع المياه في األراضي المحتمة إسرائيلتقرير برلماني فرنسي:  .37
ارة الخارجية اثار تقرير برلماني فرنسي حوؿ المياه في الضفة الغربية، غضب إسرائيؿ بشدة فقد أعربت وز 

اإلسرائيمية الثالثاء عف "استيائيا" بعد نشر الصحافة اإلسرائيمية مقتطفات عف تقرير لنواب فرنسييف اتيموا 
 إسرائيؿ بممارسة "فصؿ عنصري جديد" في سياستيا المتعمقة بالمياه.
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في مرمى  معد التقرير جاف غالفاني، النائب االشتراكي ووزير الزراعة الفرنسي األسبؽ، الذي كاف
االنتقادات اإلسرائيمية رد عمى ىذه االنتقادات قائال "أف القناصؿ العاّميف التابعيف لالتحاد األوروبي في تؿ 

 أبيب و في األراضي الفمسطينية ينتقدوف بشدة السياسة اإلسرائيمية االستيطانية في األراضي الفمسطينية".
قوؿ: يمكف أف نكوف أصدقاء إلسرائيؿ كما ىي الحاؿ واضاؼ "إف انتقاداتي ال تخرج عف ىذا السياؽ، فأ

بالنسبة إلّي، ولكف يمكف أيضا أف نكوف أصدقاء حازميف ندافع عف حؽ إسرائيؿ في الوجود والعيش في 
 أمف، وفي الوقت ذاتو ننتقد ىذه السياسة المطبقة في األراضي الفمسطينية المحتمة".

الجمعية الوطنية، البرلماف الفرنسي، وجاء فيو أف التوسع يشار اف التقرير صدر عف لجنة الخارجية في 
ووصؼ التقرير  اإلقميمي اإلسرائيمي يبدو كاحتالؿ مياه سواء بالسيطرة عمى الجداوؿ أو عمى المياه الجوفية.

 ممارسات إسرائيؿ بأنيا "فصؿ عنصري جديد بالنسبة لقضية المياه في الضفة الغربية".
سرائيمية ايغاؿ بممور انتقد التقرير قائال إف " ىناؾ العديد مف العبارات غير الناطؽ باسـ الخارجية اإل

المقبولة و"االبرتيايد" جزء منيا. ىذه العبارة منسوخة عف وثائؽ دعائية فمسطينية. وفي الوقت نفسو فإف كؿ 
ا لو أنيا لـ تقؿ ما قدمتو إسرائيؿ لفريؽ العمؿ لدى زيارتو تـ تناسيو كما لو أف إسرائيؿ غير موجودة وكم

 شيئا ولـ تقدـ أرقاما ومعطيات.
 22/1/2012، 48عرب 

 
 

 بطريرك موسكو يؤّيد إقامة الدولة الفمسطينية .38
أّيد بطريرؾ موسكو وسائر روسيا كيريؿ، قياـ الدولة الفمسطينية المستقمة، وذلؾ خالؿ لقائو : )يو بي آي(

مت وسائؿ إعالـ روسية عف البطريرؾ كيريؿ قولو الرئيس الفمسطيني محمود عباس، أمس، في موسكو . ونق
أريد أف أىنئكـ وأىنئ الشعب الفمسطيني بالخطوات اليامة التي اتخذت والرامية لالعتراؼ بدولة فمسطيف “

واعتبر أف انضماـ فمسطيف إلى )اليونسكو( دليؿ واضح عمى أف األمور تسير ” . مف المجتمع الدولي
عمى ثقة أف فمسطيف قادرة عمى اإلسياـ بشكؿ بناء في إحالؿ السالـ بيف أنا “باالتجاه األفضؿ، وقاؿ 
 ” .األدياف في الشرؽ األوسط

ألفًا في السنة، وذلؾ  250وأشار إلى ارتفاع عدد الزوار الروس لألماكف المقدسة في فمسطيف حيث بمغ 
 بفضؿ العالقات الطيبة بيف فمسطيف وروسيا وبطريركية موسكو .

عباس فاز بجائزة الصندوؽ الدولي لوحدة الشعوب األرثوذكسية، والتي تسمميا في كاتدرائية  وذكر كيريؿ أف
نريد عبر ىذه الجائزة أف نعّبر عف احترامنا لما تقوموف بو لمحفاظ عمى “في موسكو . وقاؿ ” المسيح المنقذ“

بدوره قاؿ ” . ييف األرثوذكسالمقدسات ومساندة الحياة الدينية عمى األرض المقدسة، ومف بينيا حياة المسيح
 ”.        شرؼ لمشعب الفمسطيني أجمع“عباس إف الجائزة 

 22/1/2012الخيمج، الشارقة، 
 

 قابمية الدولة الفمسطينية لمحياة ألوروبي: االستيطان ينسفالتحاد اا .39
اضي إزاء مواصمة االستيطاف اإلسرائيمي في األر « قمقو»أبدى االتحاد األوروبي  :عيود مكـر-بوف

لحؿ الدولتيف، وفؽ ما ورد في مسودة إعالف « قابمية الحياة»عمى « الحفاظ»الفمسطينية، مطالبا بأف يتـ 
 وزاري.
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التطور »وجاء في مسودة النص المتوقع إقرارىا غدا مف جانب وزراء خارجية االتحاد األوروبي أنو نظرا إلى 
وطنات، يجدد االتحاد األوروبي تأكيد ، خصوصا في ما يتعمؽ بالمست2011المقمؽ عمى األرض عاـ 
 «.التزامو لصالح حؿ الدولتيف

وكانت تقارير داخمية أعدىا دبموماسيوف أوروبيوف وتـ تسريبيا مؤخرا عبر الصحافة اتيمت إسرائيؿ بػ 
 «.التقويض المنيجي لموجود الفمسطيني في القدس مف خالؿ التوسيع المستمر لممستوطنات»

يعتبر االتحاد األوروبي أف االستيطاف والقيود المفروضة عمى الفمسطينييف في  آخر،« سري»وفي تقرير 
 الضفة الغربية المحتمة تنسؼ قابمية الدولة الفمسطينية المستقبمية لمحياة. 

 22/1/2012عكاظ، جدة، 
 

 شبكة حقوقية دولية تدعو لموقف رادع يمنع "إسرائيل" من اعتقال النواب الفمسطينيين .48
رت شبكة حقوقية أوروبية قياـ قوات االحتالؿ اإلسرائيمي باعتقاؿ رئيس المجمس التشريعي أوسمو: اعتب

الفمسطيني ونائب آخر، في الضفة الغربية، "تصعيًدا خطيًرا ضد الشعب الفمسطيني، الذي يعمؿ جاىًدا في 
 ىذه األياـ لتحقيؽ المصالحة الداخمية".

سرى الفمسطينييف"، في بياف صحفي تمقت "قدس برس" نسخة وقالت "الشبكة األوروبية لمدفاع عف حقوؽ األ
(: "إف عبارات االستنكار واالستيجاف، في حالة االحتالؿ اإلسرائيمي، أصبحت 21/1عنو اليـو  السبت )

تافيـ مف قبؿ تؿ أبيب بطريقة خاطئة، وكأنيا تعبير عف مشاعر ليس إال، األمر الذي يستدعي تحرًكا عممًيا 
ع االحتالؿ ومنعو مف استمرار اختطاؼ النواب الفمسطينييف، حيث اعتقؿ دويؾ لممرة الثانية وفاعاًل في رد

 لنشاطو السياسي، بعد أف فشؿ االحتالؿ بتمفيؽ أي تيـٍ لو".
وأكدت الشبكة، التي تتخذ مف أوسمو بالنرويج مقًرا ليا، عمى أنو "لـ يعد مقبواًل االكتفاء بعبارات التنديد، 

بتحّرؾ عممي وضاغط مف قبؿ المنظمات الحقوقية الدولية التابعة لألمـ المتحدة والبرلمانات غير المصحوبة 
جباره عمى وقؼ اعتقاؿ النواب الفمسطينييف المختاريف  األوروبية، مف أجؿ التأثير عمى قرارات االحتالؿ وا 

 في انتخابات نزيية شيدت ليا منظمات دولية".
 21/1/2012قدس برس، 

 
 شعل.. توقيت غير مناسبغياب خالد م .47

 محمد حسف التؿ
األستاذ خالد مشعؿ رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة اإلسالمية حماس، واحد مف السياسييف العرب 

 الذيف حازوا عمى احتراـ كبير مف األصدقاء والخصوـ عمى حد سواء.
نسانيتو وذكائو وسموكو وىو بال شؾ رجؿ يتمتع بشخصية فذة مف الناحية السياسية؛ حيث استطاع بح نكتو وا 

 السياسي المتزف أف يحافظ عمى توازف الحركة بعالقتيا مع جميع األطراؼ، عمى مسافة واحدة.
وقد قاد حماس بأصعب الظروؼ وأحمكيا، خصوصا لحظة غياب إخوانو الآخريف عف القيادة الرمزية 

زيز الرنتيسي، واستطاع بذكائو الكبير أف لمحركة، وفي مقدمتيـ الشيخ الشييد أحمد ياسيف والشييد عبدالع
يفرض الحركة عمى الخريطة الدولية كالعب بارز وأساس عمى مستوى القضية الفمسطينية، وال نبالغ عندما 
نقوؿ: إف األستاذ خالد مشعؿ لعب دورًا أساسًا في تقريب الحركة مف الشارع العربي عمى المستوييف الرسمي 

 عتدؿ مع الجميع دوف التفريط بالثوابت.والشعبي؛ وذلؾ بأسموبو الم
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وخالد مشعؿ كغيره مف السياسييف تتفؽ معو وتختمؼ أحيانًا ولكف تبقى السمة الغالبة أنو يحظى باحتراـ 
حتى مف قبؿ مف يختمفوف معو، ولإلنصاؼ: إف غياب شخصية كشخصية مشعؿ عف قيادة حماس في ىذا 

لمحركة، وىنا ال بد مف التوضيح أف الحركات الكبرى كحركة الظرؼ بالذات ربما يشكؿ نوعًا مف الخسارة 
حماس ال تتأثر بغياب األشخاص، ولكننا نتحدث عف التوقيت الذي ربما ال يكوف مناسبًا، واتخاذ مثؿ ىذا 
القرار في ىذا الوقت الذي تشيد بو الساحة الفمسطينية مخاضات عسيرة ال بد وأف يكوف لو انعكاسات 

 سمبية.
ع مشعؿ مع إخوانو طيمة السنوات الماضية أف يحافظ عمى توازف الحركة إلى حد كبير في لقد استطا

عالقاتيا العربية والدولية، كحركة فمسطينية، فرضت وجودىا عمى الساحة بقوة، وأصبحت في كثير مف 
 األحياف واجية القضية بشكؿ أساس.

ف كنا مع سنة األسباب المعمنة لقرار خالد مشعؿ غير موجبة لمثؿ ىذا القر  ار ومبرراتيا غير مقنعة، وا 
التغيير والتجديد ولكف كما اشرنا؛ التوقيت ربما ال يكوف مناسبًا التخاذ قرارات جراحية لخطورة المرحمة 

 وتعقيداتيا.
مف الطبيعي جدًا أف تشيد حركة كبرى كحركة حماس بعضًا مف الخالفات في الرأي وربما المناكفات، وىذا 

غياب ىذه األمور ربما يكوف مف غير الطبيعي، ولكف ىذا ال يدعو شخصية كشخصية  أمر طبيعي، بؿ
)أبي الوليد( لالنسحاب بيذه الصورة المفاجئة؛ التي نظف بأنيا ربما تؤدي إلى نوع مف اإلرباؾ في مسيرة 

نات، الحركة، ألنو شخصية عرفيا الناس عف قرب، وخبروىا بصدقيا وتواضعيا واحترافيا في صنع التواز 
والحفاظ عمى عالقة الحركة بجميع األطراؼ عمى نفس الدرجة ولـ تتورط حماس كمعظـ الحركات 
الفمسطينية في الخالفات بيف الدوؿ العربية ومواقفيا مف القضية الفمسطينية، ونعتقد أف اقتراب حماس مف 

ف كاف لمكثيريف في الشارع العربي  ىذه الدولة أو تمؾ في الفترة السابقة كاف مف باب الضرورة ال أكثر، وا 
مالحظات عمى اقتراب حماس مف إيراف في الفترة الماضية بشكؿ الفت، األمر أثار جزءا كبيرا مف الشارع 
العربي عمى المستوى الشعبي والرسمي؛ وذلؾ لمواقؼ إيراف المتناقضة إزاء العرب، ومحاولة فرض ىيمنتيا 

مف وزره. عمى كؿ حاؿ يظؿ بقاء خالد مشعؿ أو انسحابو عمى المنطقة؛ األمر الذي تحممت حماس جزءا 
أمرا يخص حركة حماس، ولكف الكثيريف يروف أف غياب شخصية كشخصية مشعؿ عف الواجية في حماس 
وكذلؾ عف واجية القضية الفمسطينية قد يترؾ أثرًا سمبيًا عمى سير األمور ولو لفترة، لذلؾ ال بد لألستاذ 

ف أف يوازنوا األمور أكثر وأف يترووا في اتخاذ القرار وأف تكوف مصمحة الحركة خالد مشعؿ وقيادة حماس م
 التي ىـ أدرى بيا ومصمحة القضية الفمسطينية قبؿ كؿ شيء.

 22/7/2872الدستور، عمان، 
 

 أىداف التصعيد اإلسرائيمي ضد حماس .42
 عريب الرنتاوي 

س ىذه األياـ: غارات شبو يوميو وأعماؿ قتؿ مساراف متالزماف يتخذىما التصعيد اإلسرائيمي ضد حركة حما
واغتياالت متواصمة في قطاع غزة، واعتقاالت في الضفة الغربية شممت الدكتور عزيز دويؾ رئيس المجمس 
التشريعي الفمسطيني والنائب خالد طافش عف حركة حماس، وسط توقعات باتساع نطاقيا لتشمؿ قيادات 

، األمني والعسكري، واصمت تؿ أبيب مسار التصعيد السياسي ضد أخرى...وبالتوازي مع ىذيف المساريف
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الحركة الماتيمة بتخزيف ترسانة عسكرية متطورة، وتدريب جيش مف المقاتميف المحترفيف في القطاع، عمى 
 طريقة ما فعمو حزب اهلل في لبناف.

اع غزة، وآخر التقارير في والحقيقة أف إسرائيؿ ما انفكت خالؿ األشير الفائتة، تقرع طبوؿ الحرب عمى قط
ىذا الصدد تقوؿ أف رئيس أركاف حرب الجيش اإلسرائيمي أصدر تعميماتو لقواتو، باالستعداد لشف عدواف 
جديد عمى القطاع في غضوف األشير القميمة القادمة، تتخطى في أىدافيا وأدواتيا وكثافة نيرانيا، حرب 

باعتبار أف القطاع ومف خمفو شبو جزيرة سيناء، قد عمى القطاع قبؿ ثالث سنوات، ” الرصاص المصبوب“
باتا يشكالف مصدر تيديد جدي وخطير لألمف اإلسرائيمي خصوصا بعد سقوط نظاـ حسني مبارؾ، 

الممتد مف إيراف مرورا بالسوداف ومصر وانتياء بالقطاع ” شرياف اإلرىاب”وانتعاش ما تصفو إسرائيؿ بػ
 المحاصر.

وايا الكامنة وراء ىذا التصعيد األمني والعسكري اإلسرائيمي، ال يستطيع المرء في البحث عف األىداؼ والن
أف يفصؿ ما بيف ىذا التصعيد متعدد المسارات مف جية، وانتعاش جيود المصالحة الفمسطينية وتحقيقيا 
 تقدمًا ممموسًا مف جية ثانية، لكأف إسرائيؿ بخطواتيا ىذه، تريد أف تصب زيتًا عمى نار الخالفات
الفمسطينية، وأف تضيؼ إلييا خالفًا جديدًا حوؿ طبيعة الخطوة التالية التي يتعيف عمى الفمسطينييف اتخاذىا 
ردًا عمى التصعيد اإلسرائيمي، ولقد بدأنا نمحظ في الحقيقة، انعكاسات ىذا التصعيد عمى المواقؼ 

 والتصريحات الفمسطينية.
عمى التحوالت التي تجرييا حركة ” التشويش“ؽ، ويتمثؿ في وثمة ىدؼ آخر، ال يقؿ أىمية عف اليدؼ الساب

في ” الصعود اإلخواني”و” المصالحة الفمسطينية”و” ربيع العرب“حماس عمى خطابيا السياسي، تزامنًا مع 
المنطقة، وىي تحوالت ترّشح الحركة لإلنفكاؾ مف أطواؽ العزلة بعد أف بدأت عواصـ غربية عديدة باالنفتاح 

 ”.شروط الرباعية الدولية الثالث“ات مختمفة، مباشرة وغير مباشرة، عمى الحركة، متجاوزة عمى مستوي
ومما ال شؾ فيو، أف إسرائيؿ بحمالت التصعيد األمني والعسكري ضد حماس، إنما تستيدؼ عزؿ 

وتمكيف األصوات المنادية بقوة داخؿ حماس، لتسريع ىذه التحوالت واالستعداد لولوج عتبات مرحمة جديدة، 
مف فرض أجندتيا عمى الجدؿ العاـ داخؿ الحركة والساحة الفمسطينية، مستفيدة مف ” المتشددة“األصوات 

 نتنياىو، مف دوف مسّوغ أو مبرر. –مناخ التصعيد األرعف الذي تمارسو حكومة ليبرماف 
ذلؾ أف ”....بتزازاال”و” التخويؼ”و” التيويؿ“وأحسب أف التمويح بحرب جديدة عمى غزة، ما زاؿ في إطار 

جديدا عمى القطاع المحاصر، ستكوف لو تداعيات ” رصاصًا مصبوباً “إسرائيؿ تدرؾ تماـ اإلدراؾ، أف 
إلى المجازفة بمواجية  0200فمسطينية وعربية ودولية، أشد خطورة ىذه المرة، وأف إسرائيؿ ستضطر في 

، عندما تطوعت نظـ الفساد 0220العاـ مع الشوارع العربية المنتفضة، بخالؼ ما كاف عميو الحاؿ في 
التي ستمقييا إسرائيؿ ” واالستبداد لمقياـ بميمة قمع الشارع العربي وتطويعو....وسوؼ يكوف لعناقيد الغضب

عمى غزة، وقع مختمؼ عمى الرأي العاـ الدولي، الذي بات أشد حساسية ورفضًا لمثؿ ىذه الجرائـ غير 
 اإلنسانية.

، فكـ مف عدواف شنتو إسرائيؿ عمى ”التحميؿ المنطقي”أف يناـ عمى حرير الرىانات و طبعًا، ال يجوز لممرء
، وأف دوافع حزبية ”عقالنياً “الفمسطينييف والعرب، لتكتشؼ صبيحة اليـو التالي، أف القرار بشأنو لـ يكف 

ذاؾ، وليس  ضيقة ومصالح أنانية لجنراالت تؿ أبيب وسياسيييا، كانت المحرؾ الرئيس ليذا العدواف أو
حسابات نظرية اإلمف اإلسرائيمية ومندرجاتيا، األمر الذي يممي االستعداد لمواجية احتماالت حرب جديدة 

 ”.غدا“عمى غزة، وكأنيا واقعة 
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لقد تخطى مسار المصالحة الفمسطينية استحقاؽ المفاوضات الماستأنفة في عماف...والمؤكد أنو سيتخطى 
ؿ ومف الواجب أف يكوف ىذا التصعيد حافزًا إضافيًا لتسريع جيود استعادة تحديات التصعيد اإلسرائيمي، ب

تماـ المصالحة الناجزة...ىذه ىو الرد األسمـ عمى  عادة بناء المنظمة وا  اإلسرائيمية ” الماداخمة“الوحدة وا 
 ”.المافخخة”الدامية و
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 األمريكية لمتوطين!! -المؤامرة اإلخوانية  .43
 ياسر الزعاترة 

األمريكية التي تحاؾ ضد األردف واألردنييف وتيدد بسرقة الحراؾ  -ىؿ لديؾ شؾ في المؤامرة اإلخوانية 
اإلصالحي؟! انظر إذف إلى وفد الكونغرس األمريكي الذي جاء إلى األردف وتحدث عف قانوف االنتخاب 

ب الجنسيات، وال تنس الغزؿ بيف ، معطوفا عمى موقؼ الحكومة مف قضية سح”الديمغرافيا“بروحية 
 الحكومة واإلخواف الذيف لـ ييبوا لمتصدي لما طرحو الوفد األمريكي!!

نعمـ أف مف يتحدثوف بيذه الروحية ليسوا سواًء، لكف مف أسرفوا في ىذا الضخ ىـ إقميميوف وبعضيـ 
ساذجة كي يمرَّ عمييا ىذا  طائفيوف، قد ينصت إلييـ بعض الطيبيف بيذا القدر أو ذاؾ، لكف الغالبية ليست

 الكالـ.
باهلل عميكـ، كـ مف وفد أمريكي أو غربي جاء خالؿ العقود الثالثة الماضية، وتحدث عف قضية 

إياه مف ” الديمغرافي“في قانوف االنتخاب؟ ما الذي تغير منذ ذلؾ الحيف؟ ألـ ييبط تمثيؿ الثقؿ ” الديمغرافيا“
 في المئة في البرلماف األخير؟! 00والي إلى ح 02في المئة في برلماف عاـ  02

مف ذا الذي يممؾ القدرة عمى أف يفرض عمى الشعب األردني ما ال يريد، ومف ذا الذي يمكنو تقويض 
إجماع واضح حياؿ ممؼ ىوية الدولة عمى تبايف في الطرح ال يغير في حقيقة التفاىـ عمى رفض كؿ ما 

 ؿ؟!مف شأنو تثبيت مخطط التوطيف والوطف البدي
دعؾ مف الذيف يتجاىموف أف خمطة رفض التوطيف مع دعـ المفاوضات والدولة الفمسطينية بصيغتيا 
المشوىة التي كشفتيا وثائؽ التفاوض الشييرة، ىي خمطة مستحيمة، ما يعني أف مف أراد مواجية التوطيف 

 والوطف البديؿ فينبغي أف يكوف مع المقاومة ومع التحرير وضد وادي عربة.
اجة لفزعات تسيء لفئة كبيرة مف الناس وتساىـ في زيادة االنقساـ مف دوف أدنى مبرر، فقد ثبت أف ال ح

أحدا ميما كاف لف يكوف بوسعو أف يفرض عمى المجتمع األردني ما ال يريد، وقد كاف ىذا ىو الحاؿ قبؿ 
 الربيع العربي، لكف األمر بعده بات أكثر وضوحا وحسما.

دعي أف اإلخواف المسمميف يساىموف في تييئة األجواء لممخطط المذكور ال يمكف مف جية أخرى، فإف مف ي
أف ينطمؽ مف تفكير سميـ، واألرجح أف عقدا شتى يعرفيا الجميع ىي التي تدفعو في ىذا االتجاه، الميـ إال 

ونمر  إذا كاف بوسعو التشكيؾ في سالـ الفالحات وعبد المطيؼ عربيات وارحيؿ غرايبة وزكي بني ارشيد
العساؼ وكثيريف غيرىـ، وبالطبع بعد أف يفرغ مف الآخريف الذيف ينتسبوف في أصوليـ إلى غربي النير، 

 لكأنيـ جاىزوف لبيع فمسطيف التي تعد أقدس بقاع األرض بعد مكة والمدينة في ضميرىـ الديني.
خواف وسواىـ، لكنا لـ نر منذ سنيف طويمة ونحف نقرأ عف تمؾ المؤامرات والمخططات التي يندمج فييا اإل

مف نتاج تمؾ المؤامرات شيئا عمى األرض، بؿ رأينا ما يناقضيا، فكيؼ يمكف لمخططات فشمت قبؿ ربيع 
 العرب وأياـ كانت أمريكا ىي سيدة العالـ، كيؼ ليا أف تنجح ىذه األياـ؟!
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 ماذا يريد ىؤالء مف اإلخواف؟
ف خففوا منسوب نشاطيـ قالوا  إف تظاىروا قالوا عنيـ مزايديف يرفضوف اإلصالح وييربوف مف الحوار. وا 

باعوا الحراؾ وىـ عمى وشؾ عقد صفقة مع الحكومة. إف تظاىروا في المفرؽ، قالوا إنيـ يمعبوف بورقة 
ف تظاىروا في البقعة قالوا إنيـ يمعبوف بورقة الالجئيف، وكذلؾ الحاؿ في عماف!!  العشائر، وا 

في اجتيادىـ وقد يخطئوف، وقد يختمؼ المرء معيـ وقد يتفؽ، لكف التشكيؾ اإلخواف يجتيدوف، وقد يصيبوف 
 بوالئيـ لألردف ولفمسطيف ولكؿ األمة ىو تعبير عف أحقاد تتراوح في دوافعيا بيف الحزبية والفكرية والطائفية.
ة أما اإلصالح فوصفتو عندىـ معروفة، إذ أنيـ مع اإلصالح الذي يوصؿ إلى والية الشعب عبر حكوم

برلمانية يأتي بيا برلماف يفرزه قانوف انتخاب معقوؿ يأخذ في االعتبار ىواجس التوطيف والوطف البديؿ، 
 لكنو ليس برلمانا يييمف عميو نواب الخدمات.

ىي حممة ضد اإلخواف تفوح مف بعض فصوليا رائحة اإلقميمية، وأحيانا الطائفية، فضال عف الحزبية وطمب 
مف يديرونيا لف يتوقفوا عمى أية حاؿ، لكنيا أمانة الكممة التي تفرض عمينا الرد الرضا مف جيات معينة. و 

 والتوضيح بيف حيف وآخر حتى ال نكوف مف الساكتيف عمى الحؽ.
بقيت اإلشارة إلى قرار الفصائؿ الفمسطينية استثناء األردف مف انتخابات المجمس الوطني )إذا تمت بالفعؿ(، 

إال مجاممة لألوساط الرسمية ىنا، ولو خيروا الختار أكثرىـ، وفي مقدمتيـ حماس  ونعمـ أنيـ لـ يفعموا ذلؾ
إجراءىا، لكف ىذا االستثناء ال ينبغي أف يفسَّر في االتجاه المعروؼ ألف فمسطيف ليست خيارا، بؿ شرفا 

عمى عشرة  لألمة كميا، ولكنيا فمسطيف المحررة مف بحرىا لنيرىا وليست السمطة المصممة لخدمة االحتالؿ
 في المئة مف األرض.
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 فمسطين في منطقة الظل الرمادية .44
 نيمة الشياؿ
لدى إيغاؿ بالمور مشاغؿ كثيرة ىذه األياـ. الناطؽ الرسمي باسـ الخارجية اإلسرائيمية مضطر لمواجية 

وأما «. صديقة»روبية رسمية، و تقارير متعددة تديف إسرائيؿ. ومشكمتو أنيا تقارير صادرة عف ىيئات أو 
خطتو فتقوـ عمى إدانة تمؾ التقارير مف منطمؽ ديبموماسي، وىي الوسيمة الوحيدة لمتغاضي تمامًا عف 

 مضمونيا.
إسرائيؿ تنفذ سياسة منيجية لضـ القدس وتعزيز طابعيا »فماذا ىو فاعؿ حيف يقوؿ االتحاد األوروبي إف 

وتتأسس «. والمسيحييف في شكؿ يسد الطريؽ عمى حؿ الدولتيفالييودي عمى حساب مصالح المسمميف 
لرؤساء بعثات االتحاد األوروبي في القدس وراـ اهلل الذي يعتبر « 0200تقرير القدس »ىذه الخالصة عمى 

، متناواًل «تقّوض الوجود الفمسطيني بانتظاـ في القدس، مف خالؿ التوسع المستمر لممستوطنات»أف إسرائيؿ 
لمستوطنيف عمى الممتمكات داخؿ المدينة القديمة وحوليا. ويشرح التقرير الذي أارسؿ إلى الدوؿ استيالء ا

 .0200األعضاء في االتحاد، كيؼ تسارعت وتائر االستيطاف في القدس الشرقية عاـ  02الػ
اء كما تسربت أخبار عف تدارس إمكانية وضع أسماء بعض المستوطنيف اإلسرائيمييف عمى القائمة السود

الخاصة باألشخاص الممنوعيف مف الدخوؿ إلى دوؿ االتحاد األوروبي. لـ يحدث ذلؾ بعد، لكنو باِحث. 
ف لـ تنفذ أبدًا، فيي تثير جنوف إسرائيؿ، ألنيا تعني في شكؿ ما  ف كانت رمزية الحمولة، وا  وىذه سابقة وا 

الث تقرير عمني لمقناصؿ األوروبييف أف منطؽ حممة مقاطعتيا ليس تيويميًا. ولمتذكير، فيذا عمى التوالي ث
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في الضفة الغربية يحمؿ ىذه الوجية. وكانت المفوضية األوروبية سعت إلى حجب تقرير سابؽ مف بينيا 
بقائو وثيقة عمؿ داخمية، إال أنو تسرب وانتشر.  لشدة إدانتو لمسياسة اإلسرائيمية، وا 

طمب مشاركة إسرائيؿ، ما يحمؿ عمى الشؾ في  ماذا يقوؿ السيد بالمور عف التقرير؟ إنو أانجز مف دوف
 مصدر معموماتو وآليات جمعيا، عالوة عمى اعتباره التقرير ذاتو تصرفًا ديبموماسيًا غير الئؽ!

صدر الشير الفائت عف لجنة شكميا البرلماف الفرنسي لدرس « جيوستراتيجيا المياه»وكاف تقرير آخر، عف 
ف مشروع يتناوؿ موضوع المياه في مناطؽ النزاع في العالـ(. وضع الماء في الضفة الغربية )مف ضم

انتيت المجنة وفؽ مقررىا، وزير الزراعة الفرنسي السابؽ السيد غالفاني، إلى أف ىناؾ ممارسة تمييزية ضد 
ولـ ينتبو «. األبرتايد»الفمسطينييف في فرص استخداـ المياه. وقاؿ باألجنبية إف ذلؾ ىو شكؿ مف 

سرائيميوف إلى التقرير المنشور عمى موقع البرلماف الفرنسي منذ شير، إلى أف أثارت جريدة المسؤولوف اإل
، وتجرأ عمى التدخؿ في عمؿ «الكممة غير الئقة»األمر قبؿ أياـ. فصرح السيد بالمور بأف « ىآرتس»

عرفة جميع أعضاء أضيؼ إلى التقرير في المحظة األخيرة، ومف دوف م»المجنة الفرنسية مّدعيًا أف التعبير 
التعبير استفزازي لكنو يصؼ واقعًا ىو بالحد األدنى »وىو ما رد عميو الوزير بأف «... المجنة واستشارتيـ!

 «.بقسوة الكممة المستخدمة
يديف التمييز  0220اإلسرائيمية أف أصدرت تقريرًا موسعًا عاـ « بيتسمـ»ولمتذكير مجددًا، سبؽ لجمعية 

ياه في الضفة الغربية المحتمة، حيث تبمغ حصة المستوطف منيا أربعة أضعاؼ الفاضح في استخداـ الم
حصة الفمسطيني عمى األقؿ. كما أصدرت منظمة العفو الدولية تقريرًا مشابيًا العاـ الفائت، محددة أف 
حصة الفمسطيني الفرد اليومية مف المياه تقارب نصؼ ما توصي بو منظمة الصحة العالمية )وىو مئة 

(، بينما مصادر المياه تقع داخؿ أراضي الضفة الغربية، وكذلؾ أف إسرائيؿ تعمدت تدمير آبار المياه ليتر
 «.الرصاص المسكوب»أثناء قصفيا غزة في عممية 

وىذا غيض مف فيض. وال نتناولو ىنا بذاتو أو احتفااًل بو، وال مف أجؿ محاّجتو والتشديد عمى قصوره عف 
بؿ الميـ ىو مقدار تعبير كؿ ىذا عف سياؽ تتخذه المسألة الفمسطينية، وينبئ  التحوؿ إلى نتائج ممموسة.

 بدالالت.
يعتبر بعضيـ ردود بالمور المستندة إلى القواعد الشكمية )إف صحَّت، وىذا ليس الموضوع(، أو المعترضة 

. لكف أغمب الظف عمى كممات محرَّمة )باتت واسعة االستخداـ عمى كؿ حاؿ(، دلياًل عمى الحرج اإلسرائيمي
أنيا اندفاع إسرائيمي إلى أماـ مف ضمف سعي تؿ أبيب إلى المطابقة بيف الموضوع الذي تستبد بو وبيف 
التعبير عنو. أي أنيا تريد االستيالء عمى فمسطيف مف دوف اعتراض أحد، ميدانيًا وسياسيًا وال حتى كالميًا! 

منسجمة مع أصحابيا، ىو االنفصاـ بيف عناصر الواقع تمؾ لكف المثير أكثر مف تمؾ العقمية اإلسرائيمية، ال
وبيف مشاغؿ الجيات المعنية بفمسطيف، سواء كانت السمطة أو منظمات خارجة عنيا وعمى رأسيا 

 ، والتي تبدو عاجزة تمامًا عف توظيؼ ىذه التقارير أو استثمارىا.«حماس»
شئوف الجمعيات والمدارس واألندية الرياضية في الداخؿ، يقاوـ الفمسطينيوف كمواطنيف كما يمكنيـ. ين

والمراكز الطبية، وينظموف احتفاليات ثقافية وفنية، في محاولة لالستمرار عمى قيد الحياة. يقيموف القداديس 
ف سممية، كانت آخرىا محاولة  والصموات الجامعة، كإثبات وجود. ينتقموف أحيانًا إلى خطوات تصعيدية، وا 

خصصة لممستوطنيف. لكف الحمقة التي تبقى مفتقدة بشدة، تتعمؽ ببمورة استراتيجيات استخداميـ الطرؽ الم
مقاومة شعبية منظمة ومنسقة، ومنسجمة مع خطوات سياسية ال تأتي، إذ تقؼ قيادات الشعب الفمسطيني 
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مف  في منطقة الظؿ الرمادية، وتتشاجر عمى ممفات ال تيـ أحدًا، وليس أكيدًا أنيا أولويات في أي شكؿ
 األشكاؿ، ومنيا عمى سبيؿ المثاؿ موضوع بحجـ االنتخابات المقبمة وما يستجره مف توافقات أو خالفات!

ينقؿ جميع المراقبيف أف ىناؾ حالة مف االنفصاؿ عف تمؾ المشاغؿ لدى عموـ الناس، لكف ذلؾ ال يعبر 
السابقة التي ولدت مع اتفاقات عف انفكاؾ عف السياسة، بؿ ىـ ينتظروف تجاوز قواعد الممارسة السياسية 

 أوسمو، وتحكـ الفريؽ الذي صنعيا والفريؽ المناىض لو عمى السواء.
أيف المشروع الوطني الفمسطيني اليوـ؟ ما ىو التصور القائـ حولو وما ىو تعريفو؟ ما ىي عناصره؟ ومف 

ة والعالـ؟ ىذا يشبو في يحممو ويطرحو، ويعقد عمى أساسو الصمة بقوى يمكنيا المشاركة فيو، في المنطق
، بصرؼ النظر عف األدوات والوسائؿ. ليس مناشدة كالمية 0225معناه وقوتو ذلؾ اليوـ مف مطمع عاـ 

 أو عاطفية، بؿ تعبيرًا عف حاجة ممحة وممموسة: ما زالت المحظة التاريخية تنتظر أصحابيا!
 22/7/2872الحياة، لندن، 
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 د.عصاـ شاور
تأكد أخيرًا قرار السيد خالد مشعؿ رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة اإلسالمية حماس عدـ رغبتو 
بالترشح لمنصب رئاسة المكتب في دورتو التنظيمية القادمة، وبدوف شؾ فإف السيد مشعؿ لف يعتزؿ العمؿ 

ف كاف تغيير المواقع صعودًا أو نزواًل نيجًا أصياًل السياسي أو يعود إلى الصفوؼ الخمفية في الحر  كة وا 
 وظاىرًا في جماعة اإلخواف المسمميف وحركة حماس.

قرار مشعؿ أثار الكثير مف التكينات وردود األفعاؿ، ولسنا نيتـ سوى بالتوقعات المتعمقة في الدور المقبؿ 
اظو بمؤىالت عالية تمكنو مف لعب دور لمسيد خالد مشعؿ، وخاصة أف قراره جاء في قمة عطائو مع احتف

فاعؿ في ظؿ التغيرات والتحوالت عمى الساحة العربية التي أصبحت فييا جماعة اإلخواف المسمميف العبًا 
نما مف باب متابعة  أساسيًا في المنطقة، مع التأكيد بأف االىتماـ بقرار مشعؿ ال يأتي مف باب الفضوؿ وا 

 ة مقاومة في فمسطيف واستشراؼ خطواتيا المستقبمية.التطورات التي تشيدىا أكبر حرك
ىناؾ مف يعتقد بأف حركة حماس تريد إسناد رئاسة المجمس الوطني لمنظمة التحرير الفمسطينية إلى مشعؿ، 
ولكف ىذا احتماؿ غير واقعي، حيث إف انتخابات المجمس الوطني متعمقة بالمصالحة الداخمية وىي متعثرة، 

ميع الفصائؿ الفمسطينية وليست بحماس وحدىا، فضاًل عف حجـ الضغوط الدولية كما أنيا مرتبطة بج
واإلسرائيمية التي مف الممكف توقعيا حتى ال تكوف قيادة المنظمة بيد الحركات اإلسالمية _السيما 
حماس_خشية مف نسؼ اتفاقية أوسمو برمتيا وعودة الجياد والكفاح المسمح إلى أجندة منظمة التحرير 

 طينية مف جديد.الفمس
بعد اجتماع قيادات حماس مف داخؿ وخارج فمسطيف في الخرطوـ في أواخر ديسمبر الماضي قيؿ بأف 
حماس قررت تشكيؿ حزب اإلخواف المسمميف الخاص بفمسطيف، ووجدنا الحركة تعيد إحياء فكرة االندماج 

الموضوع، ومف ذلؾ نستنتج بأف  مع حركة الجياد اإلسالمي بقوة وكذلؾ تـ التأكيد عمى قرار مشعؿ محور
الحركة تسعى إلى صياغة جديدة لسياستيا في الداخؿ والخارج ترتبط بالمتغيرات عمى الساحة العربية بشكؿ 
أساسي، وربما بمشروع المقاومة السممية الذي أصبح أحد الخيارات المتبناة مف قبؿ الحركة لمواجية 

ف صحت ا لتوقعات فإف حماس تسعى إلى بناء جبية مقاومة موحدة االحتالؿ اإلسرائيمي في الداخؿ، وا 
تنخرط فييا حماس والجياد وتنظيمات أخرى بالتوازي مع وجود تنظيـ مستقؿ لجماعة اإلخواف المسمميف 
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لمعمؿ السياسي قد يتـ اإلعالف عنو في األشير القميمة القادمة وليس مستبعدًا أف يكوف السيد خالد مشعؿ 
 المراقب العاـ لمجماعة في فمسطيف.ىو رئيس التنظيـ أو 

 27/7/2872موقع فمسطين أون الين، 
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