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  "الكفاح المسلح"رفض اللجوء لـن وبنود نتنياهو عبثية و"سرائيلإ"ريد محاصرة سياسة ن :عباس .1

 الـرئيس محمـود     ، أن  موسـكو  ، من   22/1/2012وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية، وفا،       ذكرت
 :، مفتي روسيا الشيخ راوي عين الدين      22/1 في تصريحات للصحفيين بعيد لقائه، يوم األحد       قال عباس،

وار حتى نستنفذ كل األوقات من أجل الوصول إلى الحل، فإذا وافقـت إسـرائيل               نريد أن نستمر في الح    "
فهذا شيء جيد، نتعايش معهم بأمن واستقرار، وإذا لم تشأ فهي المسؤولة والمالمة أمام المجتمع الـدولي                 

سمعت أمس تصريحا مـشتركا     : "وأضاف ".وبالذات أمام اللجنة الرباعية عن تأخير وتعطيل المفاوضات       
لمستشارة األلمانية أنجيال ميركل، ورئيس الوزراء البريطاني ديفيـد كـاميرون واللـذين زرتهمـا               من ا 

متمسكون بالمفاوضـات كطريـق     "وأكد أننا    ".مؤخرا، يضعان اللوم بشكل واضح على سياسة إسرائيل       
يلي، المفاوضات تصادف عقبات كبيرة من قبل الجانب اإلسـرائ   "ولفت إلى أن    ". أوحد للوصول إلى الحل   

وأبرزها بناء المستوطنات واعتداءات المستوطنين اليومية بحق شعبنا، وآخرها حرق أربعة مساجد فـي              
وأشار إلى أنه جرى في اللقاء الحديث في الشؤون التي تهمنا نحن الفلسطينيين وإخواننا               ".الضفة الغربية 

  .المسلمون في روسيا
بقناة روسيا اليوم، إن زيارته إلـى بريطانيـا         " رارأصحاب الق "قال الرئيس عباس في لقاء مع برنامج        و

وألمانيا وروسيا، تهدف إلى بحث ما يمكن فعله في حال فشلت اللقاءات االستكشافية التي تجـري فـي                  
من حقنا القيام بحملة دبلوماسية، لكن أنا ال أقـوم          : "وأضاف .عمان بين الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي    

 إسرائيل، أو من أجل أن أنزع شرعية إسرائيل، ال، أنا أريد أن أعيش مـع                بالحملة من أجل أن أحاصر    
إسرائيل، هناك فرق بين أن أنزع شرعيتها أو أحاصرها وبين أنني أريد أن أتعايش معها، أنا فعال أريـد                 

  ...".أن أتعايش معها ولكن أريد أن أحاصر سياسة إسرائيل واالستيطان اإلسرائيلي
ـ   21هذه الواحدة والعشرون نقطة هـي عنـاوين،          " عباس  قدمها نتنياهو، أوضح    بندا التي  21وحول ال

وأنا لـيس مـن     ... نحن نتفاوض حول عنوانين، الحدود واألمن، فلماذا يضع هذه        ...  قضية 21عنوانا،  
حقي أن أكشف ألن المفروض أنها سر، أما وأنه كشفها فأنا أقول نعم هذه عبثية وال قيمة لها، وال يجوز                    

بمعنى أنه كالم ال يمكن لإلنسان      ... وزراء أن يقدم هكذا عناوين، الحدود، األمن، الدولة اليهودية        لرئيس  
  ". طلسما، وتقول ها قد قدمت لك شيئا، ما الذي قدمته؟21أن يفهم ما معناه، ماذا يعني بهذه الطالسم، 

: ري، قال الرئيس عبـاس     من الشهر الجا   24وفيما يتعلق بمناقشة عملية االستيطان في مجلس األمن في          
 -ألن أميركا هي الدولة العظمـى فـي العـالم، ال يجـوز              . آمل هذه المرة بأال تستعمل أميركا الفيتو      "

نحن نحترمها، عالقتنا معها طيبة جدا، يساعدوننا جدا، لنا         .  أن تكون بهذا االنحياز إلسرائيل     -بصراحة  
ولكـن أحيانـا    . لة رسمية من رؤساء أمريكان    تمثيل رسمي مكتب المنظمة في واشنطن، وزيارات متباد       

  ".لماذا؟ ال أعرف. نشعر أنه فيما يتعلق بهذه القضية ينحازون إلسرائيل
 عبـاس  عزيز الدويك، أشـار  رئيس المجلس التشريعي الفلسطينيوفي تعقيبه على قيام إسرائيل باعتقال     

هو اعتقل وخرج، ثم اعتقل وخرج أو       ف. إسرائيل اعتقلته أكثر من مرة، وال أدري ما هو السبب         "إلى أن   



  

  

 
 

  

            5ص                                     2389:        العدد        23/1/2012اإلثنين  :التاريخ

وليس قبل ذلك فأنا غيـر مقتنـع بـأن          ... أخرج، وال يوجد أي سبب ما بين االعتقالين ليقال إنه ارتكب          
العزيز الدويك ارتكب جرما يعاقب عليه القانون إطالقا، وأقول بصراحة هذا اعتقال تعسفي وال أسـاس                

  ".قانوني له إطالقا
 محمود عباس يوم أشـار    أن   ، غزة  من أشرف الهور  عن   ،23/1/2012،  دنالقدس العربي، لن  وأضافت  

إلى أنه هدف من وراء جلسته إلى تنسيق المواقف مع           اإلخبارية،" روسيا اليوم "أمس خالل مقابلة مع قناة      
من أجل أن يفهموا بالضبط ما هو الموقف الفلسطيني، وما هو ممكن لنـا              "روسيا ومع غيرها من الدول      

ورفض الرئيس عباس اإلفصاح عن الخطوات التي تريد القيادة الفلسطينية اتخاذها            ". ممكن وما هو غير  
 يناير سنفكر ماذا نفعل، ما هو       26نحن بعد    ":لالكن الرئيس عباس ق    . من الشهر الجاري   26بعد تاريخ   

ة واحدة أنا   البديل، هل نستمر، أم ال نستمر، وكيف نستمر وما هي الخطوات القادمة التي نقوم بها، خطو               
أنا ال أقبـل الكفـاح      "، وأضاف   "ال أفكر فيها إطالقاً، وما عدا ذلك منفتح ألي شيء، وهي الكفاح المسلح            

كل شيء وارد إال الكفاح المسلح، وهذا له قصة طويلة ال نريد أن نـدخل بهـا                 "وأضاف يقول    ".المسلح
  ".معكم هنا في روسيا اليوم ألن الحديث طويل

 شهراً، قال الرئيس عباس     16جراء لقاءات مباشرة مع اإلسرائيليين بعد انقطاع دام         وعن سبب العودة إل   
نحن ال نريد أيضا أن نضيع الفرص، نحن لم نرفض اللقاء مع اإلسرائيليين إطالقا، حتى عنـدما كـان                   "

 مـن   الوسيط األمريكي جورج ميتشل كنا نلتقي وكنا نتبادل اآلراء واألفكار من خالل المفاوضات تقريبيا             
وبصراحة اتصاالتنا مع اإلسرائيليين لـم      . خالل مفاوضات غير مباشرة بمعنى لم نكن بعيدين عن بعض         

واتهم الرئيس عباس الحكومة اإلسرائيلية بأنها ال تريد الوصول إلى أرضية للمفاوضات،             ".تنقطع إطالقا 
ت متبادلة بالقيمة والمثل لقيام      وإذا أمكن تعديال   67الفتاً إلى أن هذه األرضية تعتمد على أن تكون حدود           

  .دولة فلسطينية
 40وأشار إلى أن المفهوم األمني لدى اإلسرائيليين مفهوم ال يمكن أن نقبل به، وهو أن يستمر االحتالل                  

هذا ال يمكن أن نسميه استقالال وال يمكن أن نسميه أمنا، وإنمـا يمكـن أن نـسميه                  "سنة أخرى، مضيفاً    
  ".بهذه الصورة نحن نحاولإذا . استمرار االحتالل

ليست مفاوضات حول قضايا، بمعنى     "وأشار إلى أن المفاوضات االستكشافية هي فعال استكشافية، وتابع          
  ".أننا نريد استكشاف موقف اإلسرائيليين كما يستكشفون موقفنا لنعرف ما هي

على تمسك حركة فتح    وأصر الرئيس عباس على عدم ترشيح نفسه في االنتخابات القادمة، وقال في رده              
إذا كانت قيادات فتح لن تسمح لشخص غيري بترشيح نفـسه، فلربمـا             "به كمرشح لالنتخابات الرئاسية     

  ".شخص آخر من غير فتح أن يرشح نفسه، أنا لن أرشح نفسي
  

   مطالبة فلسطينية باإلفراج عن النّواب المختطفين:االحتالل يمدد اعتقال الدويك .2
ـ         ":وكاالت"،  "لخليجا "-رام اهللا، القاهرة     فـرانس  "ـقال المسؤول الفلسطيني المقرب من المفاوضات ل

إن كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات أعطى نظيره اإلسرائيلي اسحق مولخـو رسـالة              " برس
يطالب فيها الحكومة اإلسرائيلية باالفراج الفوري عن رئيس المجلس التشريعي عزيز الدويك وأكثر من              

جاء خطـوة لـضرب المـصالحة     "ووصفت رسالة عريقات اعتقال الدويك بأنه        . منتخباً آخرين   نائباً 23
اإلفراج عن جميع المعتقلين    "ودعا عريقات في الرسالة إلى       ".الفلسطينية الداخلية والديمقراطية الفلسطينية   



  

  

 
 

  

            6ص                                     2389:        العدد        23/1/2012اإلثنين  :التاريخ

إلـى منـدوبي    "ت  وأوضح المسؤول الفلسطيني أن رسائل مماثلة ارسل       " .الفلسطينيين قبل اتفاقية اوسلو   
  ".اللجنة الرباعية ووزير خارجية األردن ناصر جودة

، )الثالثـاء (ومددت محكمة االحتالل في عوفر اعتقال رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، إلى يوم غد              
وقال فادي القواسمي الذي يتولى الدفاع عـن         .تمهيداً لتحويله إلى االعتقال اإلداري، وفق ما أفاد محاميه        

 عزيز، لكن المحكمة أجلت البت في القضية إلى الثالثاء المقبـل،            .تقدمت بطلب إطالق سراح د    "ك  الدوي
، وأشار إلـى أن الـدويك       "فرصة إصدار أمر اعتقال إداري ضده     " اإلسرائيلية"إلعطاء النيابة العسكرية    

  .حضر جلسة المحكمة التي أعلن فيها تأجيل البت في الطلب
 23/1/2012، الخليج، الشارقة

  
  "المفاوضات االستكشافية"إذا فشلت .. عباس يفكر جدياً باالستقرار في األردن": السبيل" .3

تتواتر انباء من مناطق السلطة الفلسطينية تتحدث عن ان الرئيس محمود عباس يعـيش هـاجس      : السبيل
جـديا  حصار اسرائيلي مفاجئ يقيد حريته وتحركاته من والى االراضي الفلسطينية، وانه بـات يفكـر                

وكـشف مـسؤول     . عمان ، وإدارة شؤون العمل الفلسطيني من هناك        األردنيةباالستقرار في العاصمة    
ـ  ان السبب الرئيسي لموافقة عباس على ما يسمى بالمفاوضات االستكـشافية           "ان اليت برس    "فلسطيني ل

رصـة علـى    مع الجانب االسرائيلي في عمان، انما تندرج في اطار مخطط رئاسي فلسطيني يفـوت الف              
 .االحتالل االسرائيلي في حصار وتطويق عباس في مكتبه كما حصل مع الرئيس الراحل ياسر عرفـات               

ان الرئيس واضح في تفكيره، ولن يقبل ان يكون فـي           " وتقول مصادر فتحاوية معارضة للرئيس عباس     
النتحار الـسياسي،   الوضع الذي مر به عرفات، بل انه يعتبر ما قبله عرفات فشال سياسيا ينحى باتجاه ا               

اال ان الرئيس عباس تضيف المصادر، وبـالرغم مـن ميلـه الـشديد الـى                 ".نابع عن التمسك بالموقع   
االستقرار الجزئي في األردن، وشرائه منزال يقدره البعض بستة ماليين دوالر امريكي، فـي ضـاحية                

على مبدأ اقامته فـي عمـان،       الراقية بصفة شخصية، ال يعرف بعد ردود فعل القيادة االردنية           " عبدون"
  ."وإدارة الشؤون الفلسطينية من هناك

وتؤكد مصادر رفيعة المستوى من حركة فتح، ان الرئيس عباس طلب الى ولديه ياسر وطارق تخفيـف                 
تواجدهم في الضفة الغربية الى الحد األدنى الممكن، وتقليص حجم اعمالهم االقتصادية فـي االراضـي                

  "عليهم من االستهداف االسرائيليالفلسطينية بحجة قلقه 
وتنقل مصادر عن ابناء عباس ان ثروتهم ليست كما يحاول الخصوم السياسيين لعبـاس المبالغـة فـي                  
حجمها، وان كامل ممتلكاتهم ال تتجاوز الخمسين مليون دينار اردني في افضل األحـوال، ولـيس كمـا                

  ".ة وخمسين مليون دينار اردنييحاول خصوم والدهم أشاعته عن انهم يملكون اكثر من مائ
  22/1/2012، السبيل، عّمان

  
  قدمنا تسهيالت بانتظار مثلها بالضفة: حكومة غزة .4

أكد رئيس المكتب اإلعالمي الحكومي في غزة حسن أبو حشيش والناطق باسم الحكومـة طـاهر                : غزة
  . عجلتها لألمامالنونو أن حكومة غزة قدمت الكثير من التسهيالت من أجل إنجاح المصالحة ودفع

وقال أبو حشيش خالل برنامج لقاء مع مسئول الذي ينظمه المكتب اإلعالمي الحكومة بغزة أمس األحـد                 
منذ عودة رئيس الوزراء إسماعيل هنية من جولته الخارجية التقى قادة حركة فتح بغزة، وأعلـن عـن                  "
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أكد رئيس الوزراء أننا     ":قالو ".ركزيةإعادة منزل رئيس السلطة وفتح المقر الرئيس للجنة االنتخابات الم         
جنود مع لجنة الحريات في تذليل العقبات، وأصدرنا رسالة رسمية في المكتب اإلعالمي الحكومي إلـى                
لجنة الحريات نلتزم بموضوع حرية اإلعالم والصحف بالتزامن لسبع مطبوعات في الـضفة والقطـاع               

رة من الضفة تعمل بكامل حريتها بقطـاع غـزة          وأشار إلى أن الصحف الصاد     ".رغم اختالف الظروف  
هناك خطوات عملية اتخـذتها     "عبر مكاتبها، وأن النسخة الورقية هي فقط التي ال تدخل، مشيرا إلى أن              

وأشـار إلـى أن      ".صحيفتا الرسالة وفلسطين لنشر صحفها بالضفة ولكنها استردت تلك النقـود أمـس            
 شخـصا ممـن يعمـل فـي وزارة        26ـ  ت ومنها السماح ل   الحكومة في غزة قدمت الكثير من التسهيال      

  .الداخلية للعودة ألماكن عملهم ليتسنى للمواطن الغزي الحصول على جواز سفره
من جهته، أكد الناطق باسم الحكومة طاهر النونو أن المصالحة مازالت الخيار االستراتيجي لحكومتـه،               

  .قورنت الجهود باألعوام الماضيةمبينا أنها تسير في خطوات ايجابية لألمام إذا ما 
 23/1/2012، السبيل، عّمان

  
  ر الجاري يناي/ كانون ثاني26 ما بعد منظمة التحرير وحركة فتح تبحثان خيارات مرحلة .5

كشف مسؤول فلسطيني رفيع المستوى في      : عبد الرؤوف أرناؤوط، هاني زايد    : رام اهللا، القدس، القاهرة   
ة تضم أعضاء من منظمة التحرير وحركة فتح قد انتهت من إعـداد             أن لجنة خاص  " الوطن"تصريح إلى   

وأشار المسؤول الـذي فـضل   . توصيات للحركة السياسية لما بعد السادس والعشرين من الشهر الجاري      
حجب اسمه إلى أن القيادة ستدرس هذه التوصيات فور عودة الرئيس محمود عباس من جولته الخارجية،                

بحثها في إطار لجنة المتابعة لمبادرة السالم العربية الشهر المقبل، قبـل أن             على أن يتم في وقت الحق       
وذكـر المـسؤول الفلـسطيني أن       . يناقشها عباس مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل         

التوصيات تشدد على عدم الدخول في مفاوضات مباشرة مع إسرائيل قبل وقف االستيطان وقبولها حـل                
، إضافة لتجديد المساعي للحصول على العضوية الكاملة فـي األمـم            1967ى أساس حدود    الدولتين عل 

 مؤسسة تابعة للمنظمة الدولية على غـرار مـا تـم فـي              19المتحدة، والسعي للحصول على عضوية      
تتضمن التوصيات الدفع قدماً في عملية المصالحة الوطنية وبشكل سـريع والتأكيـد             "اليونسكو، وأضاف   

  ".ومة السلمية الشعبية ضد النشاطات االستيطانية اإلسرائيليةعلى المقا
  23/1/2012،  الين، السعوديةأونالوطن 

 
 

   الجاري26 ما بعد إلى ال يمكن استمرار اللقاءات االستكشافية عريقات يؤكد أنه": األيام" .6
ـ     : أرناؤوطعبد الرؤوف    ، عـضو   صـائب عريقـات   .ان د " األيام"كشف مصدر رفيع المستوى النقاب ل

اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أبلغ المفاوض االسرائيلي المحامي اسـحق مولخـو مـساء               
رسالة فلسطينية، في اجتماع عقد في العاصمة االردنية عمان انه ال يمكن اسـتمرار              ، حيث سلّمه    السبت

وأشـار   . لم يتوقف االستيطان   اللقاءات االستكشافية الى ما بعد السادس والعشرين من الشهر الجاري ما          
المصدر القريب من اللقاءات والذي فضل عدم الكشف عن اسمه الى ان اللقاءات ستستمر حتى الخميس                
المقبل كأقصى حد دون االشارة الى اي تقدم في اللقاءات التي عقدت حتـى االن، وان كانـت مـصادر                

ـ    رباعية تبحـث بالتنـسيق مـع االردن عـن          على ان اطراف اللجنة ال    " األيام"دبلوماسية غربية اكدت ل
تنفذها الحكومـة االسـرائيلية     " خطوات حسن نية  "محفزات الستمرار هذه اللقاءات بما في ذلك ما سمتها          
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وتوسـيع الـسيطرة االمنيـة      ) أ(على االرض بما فيها االفراج عن معتقلين ووقف االجتياحات للمناطق         
ونوهت الرسالة الـى     ).ج(لفلسطينية من العمل في المناطق    وتمكين السلطة ا  ) ب(الفلسطينية في المناطق    

استمرار االعتقاالت والنشاطات االستيطانية االسرائيلية واالجتياحات وغيرها من الممارسات االسرائيلية          "
  ".داعية الى وقفها

  23/1/2012، األيام، رام اهللا
  

  هنية يقرر مكافأة وحوافز للمعلمين بغزة .7
 تحـت   2012 رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية، فعاليات عام التعلـيم           أطلق :أدهم الشريف -غزة

، 2012-1-22، وذلك خالل حفٍل أقامته وزارة التربية بمدينة غزة مساء األحد            "نحو تعليم نوعي  "شعار  
وأعلن هنية عن بعض الميزات للمعلمـين،        .احتفاالً بيوم المعلم الفلسطيني، وإطالق فعاليات عام التعليم       

ـ      ك  مليون دوالر، ى أن يتم جدولة هذه المستحقات واالنتهـاء           12ان أولها صرف مستحقاتهم التي تقدر ب
 دوالر مكافأة لكل معلم ومعلمة في       100 الجاري، فيما أعلن عن صرف       2012من صرفها مع نهاية عام      

ام في األسبوع    أي 6وكشف رئيس الوزراء الفلسطيني عن قرار منح المعلمين بدل مواصالت            .قطاع غزة 
  . الحكومة ستتولى دفع أجرة نقابة المعلمين لسنوات طويلة أنبدالً من خمسة، فيما أشار إلى

وفيما يتعلق بالرواتب، أشار إلى أنها ال تسد حاجة المعلمين، وال تغطي مكانته، مشيراً إلى أن تم الحديث                  
 الخدمة المدنية، مؤكداً على أن الحكومة       مع الجهات المعنية في المجلس التشريعي لتعيد النظر في قانون         

 في إشارة إلى أمكانية تشكيل حكومة       -"لن تترك موقعها إال وأخذنا قراراً بتحسين رواتب جميع المعلمين         "
وبشأن عالوة غالء المعيشة، أشـار إال أن سـيتم صـرفها ضـمن               .وحدة وطنية أو غير ذلك مستقبالً     

إن االستنكافات الضخمة التـي كانـت سـتودي         : "وقال .2012يم  مستحقات والمدخرات خالل عام التعل    
بالعملية التعليمية، لوال وقوفكم وتقدمكم لحماية التعليم ومسيرة التعليم وبالتالي لم تسقط الرايـة ومـساحة    

  ".العلم والتعلم بل زادت تألقا ورفعة وسنداً لشعبنا
  22/1/2012، موقع فلسطين أون الين

 
  ويجب وقف المفاوضات.. لن نتنازل عن حقنا بالتواجد في البرلمان: النائب منى منصور .8

أكدت النائب عن كتلة التغيير واإلصالح بمدينة نابلس شمال الضفة المحتلة منى منصور تمسك              : رام اهللا 
وقالت منى منصور في     .النواب بحقهم بممارسة عملهم كنواب اختارهم الشعب لتمثيله تحت قبة البرلمان          

تعقيبا على اعتقال رئيس المجلس التشريعي الفلـسطيني        " الفلسطيني لإلعالم  المركز"راسل  تصريحات لم 
اعتقال رئيس المجلس التشريعي يعد جريمة تضاف لمسلسل الجـرائم التـي يقومبهـا              : "دويك عزيز.د

 "...نحن لن نتنازل عن حقنا بالتواجد تحت قبة البرلمـان         : "وأكدت".االحتالل ضد شعبنا وقياداته ونوابه    
وطالبت منصور رئيس السلطة محمود عباس بإيقاف المفاوضات مع الكيان الصهيوني كخطوة احتجاجية             
على اعتقال الدويك، مشيرة إلى ان المنتظر من الرئيس أيضا الدعوة النعقاد المجلس التشريعي فورا كرد             

  .على اعتقال دويك
  22/1/2012، المركز الفلسطيني لإلعالم
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  فصائل متواجدة بدمشق بتغيير أسمائها تحضيراً النتخابات المجلس الوطنيالزعنون يطالب  .9
 نفى رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون عقـد أي اجتمـاع            : معا ، الحياة الجديدة  - رام اهللا    ،بيت لحم 

إن «وقال الزعنون لصوت فلسطين     . للجنة تفعيل منظمة التحرير قبل الثاني من شباط المقبل في القاهرة          
النضال الشعبي في سوريا غيرت اسمها إلى جبهة النضال الوطني لتشارك في انتخابات المجلـس               لجنة  
مطالبا في ذات الوقت بضرورة تغيير أسماء الفصائل المتواجدة في دمشق التـي تحمـل ذات                » الوطني

  .أسماء الفصائل الموجودة في أرض الوطن لتتمكن من المشاركة في انتخابات المجلس
ون الى انه لن يتم اعتماد أي فصيل على الساحة الفلسطينية اال اذا كان مقرا بشكل رسـمي                  واشار الزعن 

من المجلس الوطني موضحا انه فات األوان العتماد هذه الفصائل الضعيرة المستجدة كـون انتخابـات                
  .المجلس ستجرى في الرابع من أيار المقبل

لى اتحاد البرلمان الدولي للمطالبة بإرسـال وفـد         من جهة ثانية قال الزعنون إن المجلس بعث برسالة إ         
 .لألراضي الفلسطينية للتحقيق في االنتهاكات اإلسرائيلية ضد نواب المجلس التشريعي

  23/1/2012، الحياة الجديدة، رام اهللا
 

  على مائدة الحوار الوطنيفي قطاع غزة  قضية الرسوم والضرائب بإدراجالصالحي يطالب  .10
 دعا أمين عام حزب الشعب، وعضو المجلس التشريعي بـسام           : نائل موسى  -الجديدة   الحياة   -رام اهللا   

الصالحي أمس الى حوار جدي من أجل اعادة النظر في السياسة المالية واالجتماعية واالقتصادية للسلطة               
. وفيما رحب الصالحي بدعوة رئـيس الـوزراء د        . برمتها بحيث يتم الحفاظ على مصالح الفئات الفقيرة       

للحوار حول قانون الضريبة المعدل دعا الى تعليق العمل بالقانون الذي قال ان الكتـل               » المتأخرة«م  سال
  .البرلمانية والقوى أوصت بعدم اجازته قبل ان يمرر

وطالب الصالحي خالل مؤتمر صحفي برام اهللا أمس بإدراج قضية الرسوم والـضرائب التـي تجبيهـا                 
ن ان تحولها الى الموازنة العامة للسلطة الوطنية على مائدة الحوار           حكومة قطاع غزة بخالف القانون دو     

  .الوطني اليجاد حل جذري بانتظار انهاء االنقسام وتحقيق المصالحة
  23/1/2012، الحياة الجديدة، رام اهللا

 
   قتل اليهودإلى يدعو  نبوياً تنتقد مفتي القدس لتالوته حديثاً"سرائيلإ" .11

دت اسرائيل مفتي القدس يوم االحد لتالوته حديثا نبويا يدعو الى قتـل اليهـود                انتق : دان وليامز  -القدس  
  .خالل كلمة ألقاها في احتفال لحركة فتح الفلسطينية

وخالل احتفال اقيم في التاسع من يناير كانون الثاني بمناسبة الذكرى السابعة واالربعين لتأسيس حركـة                
ال تقوم الساعة حتـى تقـاتلوا       "لحديث النبوي الذي يقول     فتح استشهد مفتي القدس الشيخ محمد حسين با       

اليهود فيختبيء اليهودي وراء الحجر او الشجر فينادي الحجر او الشجر يا مسلم يا عبد اهللا هذا يهـودي                   
ورائي تعال فاقتله اال شجر الغرقد ولذلك ليس عجيبا ان تروا الغرقـد يحـيط بالمـستوطنات ويحـيط                   

  .طة الفلسطينية ان تكون كلمة مفتي القدس دعوة للقتالونفت السل ."بالمستعمرات
وقال رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي اعتبر ان عملية السالم تضررت نتيجة التحـريض               

جريمة خطيرة للغاية يتعين على كـل       "ضد اسرائيل من بعض المسؤولين الفلسطينيين ان ما قاله المفتي           
ولـم  . ال انه طلب من المستشار القضائي للحكومة االسرائيلية فتح تحقيق جنـائي           وق ."الدول ان تندد بها   

  .تدل وزارة العدل االسرائيلية بأي تعليق فوري
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الحديث يتحدث عن شـيء يحـصل قبـل قيـام           "وقال مفتي القدس في تصريحات لتلفزيون رويترز ان         
لما نشر مـع    ..م يدعو للقتل او يدعو      قبل نهاية الزمن ولكن ال يوجد من كل حديثي انا اي كال           .. الساعة

كنا نتحدث عن شعبنا وعن صمود شعبنا وعن اثـر شـعبنا وان             " واضاف  ." االسف في وسائل االعالم   
  ."شعبنا باق ومستمر في هذه االرض الى قيام الساعة

وفي تسجيل مصور وزعته منظمة مراقبة االعالم الفلسطيني االسرائيلية الحتفال حركة فـتح بـذكرى               
حربنا مع ابناء القردة والخنازير هي حـرب دينيـة          "أسيسها ظهر رجل اثناء تقديمه للمفتي وهو يقول         ت

  ."عقائدية
وأكد وزير الشؤون الدينية الفلسطيني محمود الهباش تفاصيل االجتماع كما ظهر في التسجيل المـصور               

 ومن اليهود ومن االسـرائيليين      موقف السلطة من السالم   "لمنظمة مراقبة االعالم الفلسطيني لكنه قال ان        
حال قائما على اساس دولتين يضمن للـشعب  .. موقف واضح نحن نريد حال سلميا للصراع مع اسرائيل     

وأضاف ان ما قاله المفتي هو مجرد اقتباس عـن          ." الفلسطيني السالم ويضمن للشعب االسرائيلي السالم     
  .حديث يتحدث عما سيحدث في المستقبل

  22/1/2012، نباءوكالة رويترز لأل
 

  المصالحة خيار استراتيجي: النونو .12
أكد الناطق باسم الحكومة المقالة طاهر النونـو أن المـصالحة بالنـسبة لحكومتـه خيـار                 - الغد -غزة

استراتيجي ال رجعة عنها، مبينا أن المصالحة تخطو خطوات ايجابية إلى األمام مقارنة باألعوام الماضية               
  .هرة واالجتماعاتما بعد توقيع اتفاق القا

 23/1/2012، الغد، عّمان
  

  إنها محفزة لمواصلة ثقافة السالم:  يتسلم جائزة ألكسي الثانيعباس .13
تسلم الرئيس محمود عباس، مساء اليوم السبت، جائزة الراحـل ألكـسي الثـاني، مـن                :  وفا –موسكو  

رسـمية إلـى روسـيا      بطريرك موسكو وعموم روسيا البطريرك كيريل األول، وذلك أثناء زيارتـه ال           
لجائزة محفزا لمواصلة الجهد الدؤوب لنشر ثقافة السالم في العالم، وأعلن أنـه              عباس   واعتبر .االتحادية

  .قرر تخصيص قيمتها المادية لمساعدة الطلبة الفلسطينيين في الجامعات الروسية
  21/1/2012، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

  
   في القاهرة ويبحث معه المصالحة الفلسطينيةإلخوانايلتقي مرشد مشعل  .14

التقى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل، المرشد العام لإلخوان المسلمين في مصر محمد 
وأشاد مشعل بما وصفه باألداء  .بديع، وأعضاء مكتب اإلرشاد بمقر المركز العام لإلخوان في القاهرة

ته المتميزة في العملية االنتخابية، والتي تعبر عن مدى وعيه وتحضره، الرائع للشعب المصري وممارس
  . أن العالم العربي كله ينتظر أن تقدم مصر أنموذجا يحتذى به في الوحدة والحرية والديمقراطيةمؤكداً

واستعرض مشعل آخر مستجدات عملية المصالحة الفلسطينية والجهود المبذولة لسرعة تحقيقها، وأنها 
 ملحة لكل الفلسطينيين، كما أشاد بالدور المصري المميز في إتمام المصالحة، وشكر القيادة ضرورة

كما هنأ مشعل، خالل زيارته، رئيس حزب الحرية  .المصرية على جهودها الكبيرة في هذا الجانب
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 والعدالة محمد مرسي بمناسبة فوز الحزب في االنتخابات التشريعية، وتمنى مشعل للحزب استمرار
وأكد مشعل أهمية الدور الذي لعبته مصر في دعم القضية الفلسطينية،  .التقدم لما فيه مصلحة مصر

سواء كان دعما شعبيا بدأ منذ االحتالل، أو سياسيا تجسد في إنهاء االنقسام الفلسطيني وفك الحصار 
  .المفروض على قطاع غزة

 دعم القضية الفلسطينية وملفاتها العالقة من جانبه، أكد مرسي أن الحزب سيعمل في كل المجاالت على
الخاصة بإقامة الدولة الفلسطينية على كامل األراضي المحتلة وعاصمتها القدس الشريف، وكذلك حق 

  .العودة لالجئين، وقبل ذلك كله دعم الخطوات المصرية لتعزيز المصالحة الفلسطينية، وإنهاء االنقسام
  22/1/2012موقع فلسطين أون الين، 

  
  مشعل ينوي زيارة غزة برفقة عباس: الحياة .15

إن رئيس المكتب السياسي لحركة » الحياة«قالت مصادر فلسطينية موثوقة لـ:  فتحي صباح-غزة 
حماس ينوي زيارة قطاع غزة برفقة الرئيس محمود عباس، موضحة أن مشعل مصمم على الزيارة لكن 

لحساسية الزيارة من كل النواحي األمنية واللوجستية في اللحظة المناسبة التي تسنح فيها الظروف نظراً 
وأشارت المصادر إلى أن مشعل طلب من القيادة المصرية مراراً وتكراراً العمل على تسهيل  .وغيرها

وأكدت المصادر أن مشعل يرغب بزيارة غزة  .زيارته لغزة، آخرها أثناء زيارته األخيرة إلى القاهرة
ه إلظهار الجدية المطلوبة تجاه المصالحة الفلسطينية ودفع تنفيذ بنودها برفقة الرئيس عباس وليس وحد

وقالت المصادر  .إلى أمام، ومن أجل تعزيز مظاهر الوحدة الوطنية وإنهاء االنقسام على أرض الواقع
التي التقت مشعل أخيراً إنها لمست لديه درجة عالية من الجدية في المضي قدماً في المصالحة، 

 اإلسرائيلي، والمناخ الدولي، والحريات العامة -طنية عالية إزاء قضايا الصراع الفلسطيني ومسؤولية و
وأضافت أن مشعل مصمم على ضرورة تشكيل حكومة . وحقوق المواطنين في األراضي الفلسطينية

توافق وطني تكون بديالً من حكومتي الضفة برئاسة سالم فياض، وغزة برئاسة إسماعيل هنية، كون 
  .صالحة ال تستقيم من دون حكومة موحدة وإعادة توحيد الجهاز البيروقراطي للسلطة الفلسطينيةالم

 23/1/2012الحياة، لندن، 
  

   وبدأت بمفاوضات سرية مع االحتاللالمصالحةفتح تعطل : البردويل .16
صالحة تنفيذ أوامر عليا لنسف الم"صالح البردويل حركة فتح بـ. اتهم القيادي في حركة حماس د: غزة

وقال . ، قال بأنها تجري بين السلطة واالحتالل اإلسرائيلي"الوطنية الفلسطينية لصالح مفاوضات سرية
واضح أن حركة فتح في األيام األخيرة اتفقت مع االحتالل ": "قدس برس"في تصريحات خاصة لـ

ت سرية جارية، اإلسرائيلي لشن هجوم على قيادات حماس ومبادراتهم من أجل تهيئة المناخ لمفاوضا
ولذلك كلما قدمت حماس . والمطلوب من فتح من أجل استمرار هذه المفاوضات نسف عملية المصالحة

مبادرة هاجمتها من خالل بث مجموعة من االتهامات، ألنه من المحرج لفتح أن حماس تنفذ خطوات 
  ".ر حماس في الضفةالمصالحة بينما هي تستمر في ذات سياسات االنقسام من اعتقال ومتابعة لكواد

  22/1/2012قدس برس، 
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  %2 ولن نقبل بدولة مساحتها ... الخارجقياداتال خالفات مع  :الزهار .17
أكد القيادي البارز في حركة حماس، وعضو المكتب السياسي : القادر فارس، ردينة فارس  عبد-غزة

موحدة، وأن االدعاءات ، أن الحركة تعمل بقيادة واحدة و»عكاظ«محمود الزهار في حوار اجرته لـ
من يروج لمثل هذه «وزاد . بوجود خالفات بين الداخل والخارج في حركة حماس عارية عن الصحة

األقاويل يحاول التهرب من استحقاقات المصالحة التي نؤكد استعدادنا التام لتنفيذها رغم أن هناك أطرافا 
وأكد مطالبة حماس بدولة فلسطينية من النهر . »إسرائيلفي فتح تعوقها، وتدخلنا في مفاوضات فاشلة مع 

من مساحة فلسطين، وال يمكن أن نقبل أبدا أن تنفصل % 2إلى البحر، وال يمكن أن نقبل بدولة مساحتها 
، ال جغرافيا وال سياسيا وال سكانيا، وال مع 1948الضفة عن غزة أو القدس أو األراضي المحتلة عام 

 إلى أن التطرف والعنصرية الصهيونية وأشارقف حماس واضح، شعبنا الفلسطيني في الخارج، ومو
، فال يوجد يمين إسرائيل، فهي تمتد لعقود طويلة منذ إنشاء دولة اإلسرائيليليست جديدة في المجتمع 

  . متطرف ويسار معتدل، فكل المجتمع االسرائيلي يعيش حالة التطرف
  23/1/2012عكاظ، جدة، 

  
  اجرة بقضية اعتقال الدويكفتح تتهم حماس في غزة بالمت .18

قال احمد عساف الناطق اإلعالمي باسم حركة فتح االحد ان قيادة حماس في   :وليد عوض -رام اهللا 
 االنقسام عزيز الدويك لتكريس .قطاع غزة تتاجر بقضية اعتقال رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني د

تعزيز مكانة البعض اآلخر داخل حركة  بالنسبة للبعض ولةوجوهريوأدامته ولتحقيق مكاسب حزبية 
لو أن هذه القيادة تكترث لمعاناة نواب الضفة : االحد' موطني'وقال عساف في حديث إلذاعة  .حماس

ليط ولكانت أصرت على اطالق سراحهم االمختطفين في السجون اإلسرائيلية لما تجاوزتهم في صفقة ش
  . الموجودين خارج السجون اإلسرائيليةوحصلت على ضمانات في الصفقة بعدم التعرض للنواب

واستغرب عساف من افتعال حماس لهذه األزمة بعد اعتقال دويك ومطالبتها بعقد جلسة للمجلس 
التشريعي بالرغم من أنها تدرك أن موعداً لهذه الجلسة قد تم تحديده في لقاءات القاهرة األخيرة وأن هذا 

  لجلسة وبهذه المزايدات سيحرر الدويك من سجنه؟وتساءل هل بعقد هذه ا. الموعد لم يحن بعد
وشدد عساف على أن من عطل المجلس التشريعي هي حركة حماس عندما قامت بالسيطرة على غزة 

  .2007بقوة السالح ورفضت دعوة الرئيس محمود عباس لعقد دورة جديدة في العام 
أبو سمهدانة االحد بأن حركة حماس ال وأكد أمين سر الهيئة القيادية لحركة فتح في قطاع غزة عبداهللا 

 فهي ال تزال تعتقل وتستدعي كوادر من حركة فتح - حسب قوله -تزال تعطل المصالحة على األرض 
  .في قطاع غزة وتمنعهم من السفر أو الدخول إلى غزة

 23/1/2012القدس العربي، لندن، 
  

  األداء المالي لحكومتي الضفة وغزةبسام الصالحي ينتقد  .19
 دعا بسام الصالحي أمين عام حزب الشعب الفلسطيني، السلطة الفلسطينية الى مراجعة سياساتها :اهللارام 

وقال الصالحي  .المالية واالجتماعية، وطالب الصالحي السلطة بتعليق القانون االخير حول الضرائب
هة الداخلية من المطلوب تعزيز الجب:  برام اهللالإلعالمخالل مؤتمر صحفي عقده أمس، في مركز وطن 

ورفض الصالحي شعار الحكومة  .خالل تطوير الحقوق االجتماعية والديمقراطية للمواطنين الفلسطينيين
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سالم فياض المتعلق بتغطية النقص الناتج عن تقليص الدول المانحة مساعداتها . الفلسطينية برئاسة د
وطالب الحكومة بخفض . ابر والحدودللسلطة من خالل الموارد الداخلية في ظل عدم سيطرتها على المع

 سلعة من ضمنها المحروقات والكهرباء والمياه واالتصاالت 14الضرائب على السلع االساسية وعددها 
ودعا الصالحي الحكومة في قطاع غزة الى دفع االموال  .والمواصالت واالدوية والمواد الموينية الرئيسة

  ...عامةالتي تجبيها من المواطنين الى الخزينة ال
 23/1/2012الغد، عمان، 

  
  عدم ترشح مشعل لن يؤثر على موازين القوى بين الداخل والخارج: يحيى موسى .20

اعتبر يحيى موسى، نائب رئيس كتلة حركة حماس البرلمانية، أن اتخاذ رئيس :  صالح النعامي- غزة
 في رئاسة المكتب المكتب السياسي لحركة حماس، خالد مشعل، قرارا بعدم الترشح لوالية جديدة

. »على أن حركة حماس معنية بتجديد الدماء في عروقها« دليال - فيما لو حصل ذلك فعال -السياسي 
ال نريد أن نكون نسخة مكررة للنظام الرسمي «: ، قال موسى»الشرق األوسط«وفي تصريحات لـ

يف أو حركات شعبية كما العربي القديم، الذي ال يتغير إال في حال غيب الرؤساء موت أو انقالب عن
وأوضح موسى أن أي قرار من هذا القبيل سيفسح المجال أمام طاقات جديدة لمباشرة . »حدث مؤخرا

العمل ومواجهة التحديات، مع كل ما يعنيه ذلك من توظيف قدرات وإبداعات أخرى لخدمة األهداف 
ر موسى إلى أن هناك سوابق حديثة وأشا. الوطنية، منوها بأن هذا ما تفترضه أصول اللعبة الديمقراطية

في العمل اإلسالمي، تدلل على أن هذا يمثل نهجا لدى جماعة اإلخوان المسلمين، مشيرا إلى تنحي 
  .المرشد العام لإلخوان المسلمين السابق، محمد مهدي عاكف، الذي حل محله المرشد الحالي، محمد بديع

ادات حماس في الداخل والخارج، قال موسى إن وعن تأثير هذه الخطوة على موازين القوى بين قي
على اعتبار أن حركة حماس حركة لها «االهتمام بموازين القوى بين الداخل والخارج في غير مكانه، 

أعراف وتقاليد عمل، تحكمها مؤسسات دستورية شورية هي صاحبة القول الفصل، في حين تنفذ الجهات 
 االحتكام للمؤسسة الشورية نفسها، ال يسمح بوجود صراعات وشدد موسى على أن. »التنفيذية توجهاتها

. ومراكز قوى، مشيرا إلى أن االجتهادات المختلفة هي أمر طبيعي وصحي، وال تعكس وجود خلل ما
وأكد موسى أن حركة حماس تجري كل أربعة أعوام انتخابات لتجديد الدماء في عروقها، مشددا على أنه 

 .بوجوه جديدة إلى ساحل الفعلفي كل انتخابات يتم الدفع 
 23/1/2012الشرق األوسط، لندن، 

  
   تحتفل بذكرى حبش واليماني:الجبهة الشعبية .21

مركز «في  ،»لكم ننتمي وعلى دربكم نسير«تحت شعار » الجبهة الشّعبية لتحرير فلسطين«أحيت : صيدا
، »أبي ماهر اليمانيمهرجان الوفاء للقائدين جورج حبش و«في صيدا أمس » معروف سعد الثقافي

  .بحضور قادة فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، واألحزاب السياسية الفلسطينية واللبنانية
 23/1/2012السفير، بيروت، 
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   سيطرة حماس على الضفة الغربيةأو مع عباس وفياض التفاوض يخير نتنياهو بين زبيري .22
 رئيس الـوزراء اإلسـرائيلي بنيـامين        ز بيري خير رئيس دولة إسرائيل شمعون    : وليد عوض  - رام اهللا 

 سالم فياض للوصول    .نتنياهو االحد بين التفاوض مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس وزرائه د           
إن أمام إسرائيل خيارين للعملية السلمية       'بيريزقال   و .لسالم معهما او سيطرة حماس على الضفة الغربية       

 -ول هو المفاوضات المباشرة مع الجانب الفلسطيني والخيـار الثـاني    وللتعامل مع الملف الفلسطيني األ    
  .' هو إغالق أعينها أمام ما يحدث من تطورات-والذي اعتبره األسوأ 

إن الرئيس الفلسطيني محمـود عبـاس ورئـيس     ':زاإلسرائيلية االحد عن بيري' معاريف'ونقلت صحيفة  
ان ويريدان السالم وينبغي انتهاز الفرصـة الـسانحة         الوزراء في رام اهللا سالم فياض هما زعيمان جيد        

يجب اختيار المفاوضات المباشرة والتحـدث علـى جميـع          'بيريزوأضاف   .'وإجراء المفاوضات معهما  
، مشيراً إلى أنه إذا     'النقاط الجوهرية دون تأخير مع أبو مازن وفياض اللذين هما القاعدة الجيدة إلسرائيل            

راء مفاوضات جدية مع عباس فانها ستكون اختـارت إغـالق اعينهـا عـن               لم تقم حكومة نتنياهو باج    
  .التطورات الجارية في المنطقة والتي ستقود في النهاية النهيار حركة فتح التي يتزعمها عباس

وحينهـا سنـضطر للقيـام      ' أنه في هذه الحالة ستسيطر حركة حماس على الضفة الغربيـة             بيريزوأكد  
 بعد ان تكون إسرائيل خسرت فرصة وامكانية الوصول لسالم مع عباس            'بالمفاوضات مع حركة حماس   

  .الذي لم تقم إسرائيل باجراء مفاوضات جادة معه
  23/1/2012، القدس العربي، لندن

  
  الشعب اليهودي لن يسمح بتكرار الهولوكوست : إيران ضد اًصعدمنتنياهو  .23

بنيامين نتنياهو، أمس األحد لهجته ضـد        صعد رئيس الوزراء اإلسرائيلي،      : زهير أندراوس  - الناصرة
إيران وبرنامجها النووي، ملمحا إلى قيام الدولة العبرية بتوجيه ضـربة عـسكرية للبرنـامج النـووي                 

اإلسرائيلي عن نتنياهو قوله إن لحكومة إسرائيل الحق، والواجب والقدرة          ' هآرتس'اإليراني، ونقل موقع    
المس بالدولة اليهودية، ولفتت المصادر السياسية في تل أبيب         على منع هولوكوست أخر ضد اليهود، أو        

إلى أن أقوال نتنياهو جاءت متزامنة مع ازدياد القلق في الغرب، وتحديدا في الواليات المتحدة األمريكية،                
من قيام دولة االحتالل بتنفيذ ضربة عسكرية ضد البرنامج النووي اإليراني، دون أن تُكلف نفسها عنـاء                 

  .اإلدارة األمريكية مسبقًا بموعد تنفيذ الضربةإبالغ 
  22/1/2012، القدس العربي، لندن

  
  حلول رأس السنةل رسالة التهنئة إلينا األردنية أعادت الحكومة :الخارجية اإلسرائيلية .24

 الحكومة األردنية أعادت إلى تل أبيـب        أنأعلنت الخارجية اإلسرائيلية يوم أمس      :  أشرف الهور  -غزة  
تهنئة التي بعث بها رئيس الكنيست إلى رئيس مجلس األعيان األردني، بمناسـبة حلـول رأس                رسالة ال 

  .السنة الميالدية
وبحسب تقارير أردنية فقد ذكرت أن سبب الرفض يعود إلى أن ريفلين كتب في مقدمتها أنها ترسل مـن                 

  .'مدينة القدس المباركة عاصمة إسرائيل'
  23/1/2012، القدس العربي، لندن
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  "روابي" توافق على شق طريق لمدينة "إسرائيل" .25
وافقت السلطات اإلسرائيلية، مؤخراً، على شق طريق يؤدي مباشرةً لمدينة روابي، بعد مـضي              : رام اهللا 

أكثر من أربع سنوات من االنتظار والمتابعة المكثفة والجهود الحثيثة المبذولة من أجل الحـصول علـى                 
  . الذي سيصل بين المدينة والطريق الرئيس القريبالموافقة على شق الطريق المذكور

 22/1/2012، األيام، رام اهللا
 

   اعتماد اللغة العربية بحجة إزعاج المسافرينترفض "إسرائيل"قطارات  .26
رفض مدير شركة القطار في إسرائيل، بوعز تسفرير، هذا األسبوع طلبا تقدم بـه تحـالف منظمـات                  

خاطبة الجمهور باللغة العربية داخل القطار ومحطـات القطـار،          ، والذي يقضي بتثبيت نظام م     "شراكة"
التي تعمـل علـى     " شراكة"وجاء في طلب تحالف منظمات       .حسب أقول تسفرير  " اإلزعاج"وذلك بحجة   

إحقاق المساواة بين المواطنين اليهود والعرب في إسرائيل، أن اللغة العربية في إسرائيل هي لغة رسمية،                
 .لعرب يتنقلون في القطارات، خصوصا في مدن اللد والرملة ويافا وحيفـا وعكـا             كما وأن المواطنين ا   

في طلبها أن مؤسسة شركة القطار في إسرائيل هي مؤسسة عامـة ويجـب أن تكـون                 " شراكة"وأكدت  
  . لجميع الركاب بما فيهم المواطنين العرب

 23/1/2012، 48موقع عرب
  

  يون شيقل لحماية المستوطنات مل500 إسرائيلية بـ خطة ":جيروزاليم بوست" .27
 500ذكرت صحيفة جيروزاليم بوست اإلسرائيلية، أن وزارة الجيش اإلسرائيلي أعلنت عن خطة بتكلفة              

 .مليون شيكل، لمضاعفة التدابير األمنية حول المستوطنات اإلسرائيلية المقامة في مناطق الضفة الغربية            
رادار متقدمة، وأنظمة مراقبـة متطـورة لتـأمين         وبحسب الصحيفة فمن المقرر أن يتم تركيب أجهزة         

  .المستوطنات، إضافة إلى وضع حواجز وموانع صناعية وطبيعية حول المستوطنات اإلسرائيلية
ال يوجد هناك مال مخصص لهذه الخطة من        : "وفي السياق؛ قال ضابط رفيع المستوى في جيش االحتالل        

  ".عام وال في العام الماضيميزانية وزارة الجيش اإلسرائيلي، ال في هذا ال
إن الخطة ال تزال قيد االستعراض والتدقيق، ولكنها        : "ول كبير في الوزارة قوله    ؤونقلت الصحيفة عن مس   

  ".ستقع بالتأكيد ضحية لخفض ميزانية وزارة الجيش
  22/1/2012موقع فلسطين أون الين، 

  
   العنصري عاماً آخر"قانون المواطنة" تمدد "إسرائيل" .28

الموقت الـذي   » قانون المواطنة «صادقت الحكومة اإلسرائيلية أمس على تمديد       :  أسعد تلحمي  – الناصرة
وسيتم التمديد لعام آخر إلى حين انتهاء       . »الخط األخضر «يمنع لم شمل العائالت الفلسطينية على جانبي        

ين، متبنية ادعـاءات    الكنيست من تشريع قانون دائم أتاحت المحكمة اإلسرائيلية العليا تشريعه قبل أسبوع           
، وأن الفلسطينيين يريدون من خالله تطبيق حق العـودة          »يهودية الدولة «أذرع األمن بأن لم الشمل يهدد       

  .1948لديارهم المسلوبة عام 
  23/1/2012، الحياة، لندن
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   مرشح لرئاسة الدولة"إسرائيل"محافظ بنك : "يةاإلسرائيلصحيفة كالكاليست " .29
م إسرائيلية يوم االحد ان محافظ بنك إسرائيل المركزي ستانلي فيشر يتـصدر              ذكرت وسائل اعال   :القدس

 .2014قائمة المرشحين لخالفة شمعون بيريز في رئاسة الدولة عندما تنتهي فترة والية كل منهما فـي                 
وذكرت صحيفة كالكاليست االقتصادية اليومية ان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يضغط من اجل ترشيح              

وقـال   . لهذا المنصب الشرفي وانه يناقش المسألة مع مسؤولين كبار في حزب ليكود المنتمي لـه               فيشر
وعلـق  " ال نعرف اي شيء عن ذلـك      "متحدث باسم بنك إسرائيل المركزي معلقا على تقرير كالكاليست          

  ."قطعا ليس له اساس من الصحة"ايضا على ما نشرته صحيفة جلوبز بالقول 
فيشر قد يواجه صعوبات في انتخابه كرئيس النه لم ينتقل إلسرائيل اال فـي عـام                وقالت كالكاليست ان    

  . ويعتبر امريكيا وليس إسرائيليا2005
  23/1/2012، وكالة رويترز لألنباء

  
  "إسرائيل" مليون شيكل من 5.5 يتقدم بدعوى تعويضات بقيمة "جورجالكابتن " "الديراني"محقق  .30

كابتن جورج والذي حقق مع القيادي في حزب اهللا مصطفى الـديراني            الذي عرف ب  " الشاباك"تقدم محقق   
واتهم بممارسة التعذيب ضده، بل واغتصابه خالل التحقيق، تقدم بدعوى تعويضات ضد دولة إسـرائيل               

  . مليون شيكل عن األضرار التي سببتها له5.5بقيمة 
حفية ايالنة ديان في القناة الثانية،      الذي تقدمه الص  " عوفداة"الدعوى جاءت على خلفية الكشف في برنامج        

 في  504حقيق مع الديراني وهدده هو قائد وحدة        تالكشف عن شريط فيديو والتي يظهر فيه ان من قام بال          
وليس هو، ما يشكل دليال على براءته من كل التهم التي وجهت لـه              " امان"جهاز االستخبارات العسكرية    

  .اإلسرائيلي الديراني نفسه ما زالت عالقة في القضاء على مدى سنوات وبينها دعوى تعويضات من
  23/1/2012، 48موقع عرب

  
  أسرى فلسطينيون يتعرضون للتعذيب خالل االعتقال: نادي األسير .31

 رصد نادي األسير الفلسطيني أمس، تفاصيل االعتداءات وأساليب التعذيب التي استخدمت بحق :رام اهللا
وروى بعض األسرى في معتقل  .نحاء متفرقة من الضفة الغربيةعدد من األسرى خالل اعتقالهم في أ

عتصيون لمحامية نادي األسير بعض هذه االعتداءات، إذ قام أكثر من عشرين جندياً باالعتداء المبرح 
 من بيت أمر أثناء اقتحام منزله في ساعات الفجر ) عاما21(على األسير فراس إبراهيم حميد أبو ماريا 

  .داء عليه بالضرب بأعقاب البنادق على رأسه وكافة أنحاء جسمهواقتياده واالعت
  23/1/2012، االتحاد، أبو ظبي

  
  االحتالل يجدد اعتقال رأفت ناصيف القيادي في الحركة األسيرة للمرة الثامنة: التضامن الدولي .32

بتت اعتقال أفادت مؤسسة التضامن الدولي لحقوق اإلنسان، أن المحكمة اإلسرائيلية ث: الضفة الغربية
وذكر احمد البيتاوي الباحث في مؤسسة  .إدارية)  شهور6(القيادي رأفت ناصيف للمرة الثامنة لمدة 

التضامن، أن ما يسمى القائد العسكري لمنطقة الضفة الغربية اصدرا قرارا بتجديد اعتقال الشيخ رأفت 
  .19/3/2009 تاريخ اعتقاله في ناصيف القيادي في الحركة األسيرة، للمرة الثامنة على التوالي منذ

  23/1/2012، السبيل، عّمان
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   عين الحلوة تطالب بوقف العبث بأمن المخيم مخيممسيرة في .33

انطلقت داخل أزقة واحياء مخيم عين الحلوة أمس، مسيرة سلمية طالبت بوضع حد : محمد صالح
 المطر الشديد وانخفاض فعلى الرغم من. لالستخدام العبثي للسالح ووضع حد النتشاره في المخيم

درجات الحرارة، سلكت المسيرة معظم طرق المخيم، ومرت بجانب المقرات العسكرية، وتوقفت أمام 
  .ورفعت الفتات تندد بانتشار السالح ودعت إلى تنظيمه. ، مطالبة بإنهائها"المربعات األمنية"

في المخيم قد تبنى النقاط التي طرحتها  "قاعة ناجي العلي" الذي عقد في "اللقاء الشعبي الفلسطيني"وكان 
لوقف العبث األمني في عين الحلوة، "، وفعاليات المخيم، "لجان القواطع" و"المبادرة الشعبية الفلسطينية"

ومنع استخدام السالح ووضع حد للفوضى األمنية المستشرية، ووقف ظاهرة المقنعين، والتعويض عن 
  . "النار في المخيماألضرار التي يتسبب بها كل من يطلق 

  23/1/2012، السفير، بيروت
  

  احتجاجات طالبية واسعة في جامعة بيرزيت .34
هدد طالب جامعة بير زيت المعتصمين داخل مقر الجامعة، لليوم الخامس :  يوسف الشايب-رام اهللا 

د أن دخل على التوالي، ببدء اإلضراب المفتوح عن الطعام في حال لم تتم االستجابة لمطالبهم، خاصة بع
وقال هيثم أبو رضوان ممثل الكتل الطالبية في الجامعة إن الطالب  .ثالثة طالب في إضراب منذ يومين

  .المعتصمين سيعلنون عن بدء إضراب مفتوح عن الطعام في حال لم تتم االستجابة لمطالبهم
  23/1/2012، الغد، عّمان

  
  رة عسكرية  وإطالق نار على سيا إسرائيليفلسطيني يحاول طعن حارس .35

فلسطينياً وصل الى حاجز " أن ميكي روزنفيلد اإلسرائيلية قال الناطق باسم الشرطة : أ ف ب-القدس 
الحراس اآلخرين أطلقوا النار على ساقيه لمنعه " أن، موضحاً "قلنديا وهاجم حارس أمن بفأس كانت معه

  ."نتم عالجه والتحقيق معه في المكا"، مضيفاً انه "من تنفيذ اعتدائه
خالل جولة روتينية خالل الليل ُأطلقت نيران " انه "فرانس برس"الى ذلك، قالت ناطقة عسكرية لوكالة 

  ." طفيفة بالسيارةأضرار ولحقت إصاباتباتجاه سيارة عسكرية قرب رام اهللا من دون وقوع 
  23/1/2012، الحياة، لندن

  
  "األراضي المحتلّة"بـمة لحقوق اإلنسان  شهد تواصل االنتهاكات الجسي2011العام ": هيومان رايتس" .36

 شهد تواصل االنتهاكات الجسيمة لحقوق 2011إن العام : قالت منظمة هيومن رايت ووتش: القدس
استعمل الجنود اإلسرائيليون القوة القاتلة وغير " اإلنسان في األراضي الفلسطينية المحتلّة، مشيرة الى انه

ن المحتلة وعبر الحدود مع لبنان، كما أدت الهجمات العسكرية المبررة ضد متظاهرين في هضبة الجوال
  ". مدنيا37وعمليات الشرطة في قطاع غزة والضفة الغربية إلى مقتل ما ال يقل عن 

 منزال فلسطينيا في الضفة الغربية والقدس الشرقية حتى 467إن إسرائيل قامت بهدم نحو : وقال التقرير
  . شخصا، وهو أكبر عدد في خمسة أعوام869أول تشرين ثان، لتشرد بذلك 
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 قاصرا فلسطينيا، ولفت كذلك إلى أعمال العنف 164كما انتقد التقرير بشدة إسرائيل لقيامها باعتقال 
 هجوما على أيدي المستوطنين 377وقد ذكرت األمم المتحدة وقوع . والتخريب من جانب المستوطنين

  .طينية، بما في ذلك نحو عشرة آالف شجرة زيتونالعام الماضي أدى إلى تدمير ممتلكات فلس
واصلت إسرائيل حظر الصادرات والعديد من أنواع الواردات على غزة، فمنعت "وأشار التقرير الى انه 

أما في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، فقد قامت إسرائيل . إعادة بناء اقتصاد القطاع المنهار
سطينيين بشكل ينطوي على التمييز، وفرضت قيودا على حرية تنقل الفلسطينيين، بهدم عدد من منازل الفل

  ".وواصلت بناء المستوطنات غير القانونية، واعتقلت المتظاهرين السلميين واألطفال بشكل تعسفي
 أيضا، أطلقت المجموعات المسلحة في غزة مئات الصواريخ على تجمعات سكانية 2011وفي "وأضاف 
وأدى هجوم . ، فقتلت مدنيين اثنين وأصابت بجروح بليغة ما ال يقل عن تسعة أشخاص آخرينإسرائيلية

كما تسلل مهاجمون مصريون، زعمت . آخر إلى إصابة شاب إسرائيلي كان على متن حافلة مدرسية
ن إسرائيل أنهم عملوا بالتنسيق مع المجموعات المسلحة في غزة، عبر الحدود المصرية وقتلوا ستة مدنيي

  .".إسرائيليين
 بعد محاكمات عسكرية غير عادلة، ويزعم 2011ونفذت سلطات حماس ثالثة عمليات إعدام سنة "وتابع 

  ".أنها قامت بتعذيب مئات المعتقلين الذين توفي بعضهم وهم رهن االحتجاز
 غير كما قامت قوات السلطة الفلسطينية باعتقال المئات من مساندي حماس ومن المتظاهرين"واضاف 

المنتمين الذين دعموا حركات الربيع العربي المطالبة بالديمقراطية والمصالحة بين حماس وفتح، وعمدت 
قوات السلطة الوطنية إلى إيقاف عدد من الصحافيين المنتقدين لسياساتها، وتواصلت المزاعم بارتكاب 

  ".قوات األمن التابعة لها للتعذيب
  23/1/2012، األيام، رام اهللا

  
  للخروج من عقلية القلعة المأسورة في المفاوضات" إسرائيل"يدعو " االتحاد الوطني: "ردناأل .37

أكد حزب االتحاد الوطني األردني في بيان له إيمانه بأن قيادة الهاشميين للـدور األردنـي فـي                  : عمان
طقـة  سيساهم في تحقيق سالم عادل ومشرف ويجنب المن       " إسرائيل"تقريب وجهات النظر بين فلسطين و     

كوارث إنسانية والعالم من حرب عالمية ثالثة، محذراً في الوقت ذاته اإلسـرائيليين مـن تبعـات عـدم               
ودعا الجانب اإلسرائيلي للخروج من عقلية القلعة المأسـورة بأسـاطير           . استغالل هذه الفرصة التاريخية   

ناك صراع إيراني غربي    واهمة إلى واقع الحال الذي تنشده شعوب المنطقة، حيث أنه وبذلك لن يكون ه             
ولن يكون هناك صراعات مذهبية أو أيديولوجية، مما يؤسس الستقرار سياسي يعيد شعوب المنطقة إلى               

  .االلتفاف إلى اإلصالحات االقتصادية وصوالً إلى العدالة االجتماعية المنشودة والتنمية المستدامة
23/1/2012الدستور، عّمان،   

  
  اعتقال الدويك ب تنددالعربيةجامعة الدول  .38

اإلسرائيلي  العربية باعتقال جيش االحتالل  الدولأدانت جامعة :وكاالتال الخليج، -رام اهللا، القاهرة 
، وطالبت الهيئات "الجريمة النكراء"ـووصفته ب،  عزيز الدويك الفلسطينيرئيس المجلس التشريعي

جلس التشريعي في معتقالت البرلمانية الدولية بضرورة التدخل إلطالق سراح جميع أعضاء الم
وقال األمين العام المساعد لشؤون فلسطين واألراضي العربية المحتلة محمد صبيح إن . االحتالل
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 أقدمت على جريمة جديدة تضاف إلى سجلها الحافل بالعبث بالقانون الدولي، وعملية السالم "إسرائيل"
  .إال االستهانةباعتقال عزيز الدويك بطريقة عدوانية ومن دون أدنى سبب، 

  23/1/2012الخليج، الشارقة، 
  

  اعتقال الدويك ب تندداإلسالميمنظمة التعاون  .39
 بشدة باعتقال جيش االحتالل اإلسالميمنظمة التعاون  أدانت :وكاالتال الخليج، -رام اهللا، القاهرة 

 أمين عام ،أوغلووقال أكمل الدين إحسان .  عزيز الدويكالفلسطينيرئيس المجلس التشريعي اإلسرائيلي 
 للقانون الدولي ومبادئ  صارخاًخرقاً"منظمة التعاون اإلسالمي في بيان، أمس، إن اعتقال الدويك يعد 

  ."حقوق اإلنسان
  23/1/2012الخليج، الشارقة، 

  
   إلى القاهرة لدفع عجلة المصالحة المتعثرة الفلسطينيةالفصائلمصر تدعو  .40

طينية في رام اهللا ياسر عثمان، أمس، أن مصر ستدعو حركتي أعلن سفير مصر لدى السلطة الفلس :غزة
فتح وحماس وجميع األطراف الفلسطينية للقاهرة في األول من الشهر المقبل، من أجل بحث العقبات 
. ووضع خطة مفصلة لتجاوزها والتغلب عليها بغية سرعة إنجاز المصالحة وإنهاء االنقسام الفلسطيني

افية إن هناك توجهاً مصرياً لتكثيف االتصاالت على مستوى القيادات وقال عثمان في تصريحات صح
الفلسطينية واللجان، بعدما تأكد لديها أن إجراءات تطبيق المصالحة لم ترق حتى اآلن لمستوى طموحات 

وذكر أن اللجان المنبثقة عن اتفاق المصالحة في القاهرة اصطدمت بعقبات لم  .الشعب الفلسطيني
  .تساعدها على إنجاز المهام المنوطة بها

  23/1/2012الخليج، الشارقة، 
  

  ولكن األزمة أكبر...  سأفعل"إسرائيل"مقابلة رئيس وزراء ل اضطررتإذا : أبو الفتوح .41
المنعم أبو الفتوح في   عبد. د المصريةلرئاسة الجمهوريةالمرشح المحتمل  يعتقد:  محمد صالح–القاهرة 

الحياة ضمن سلسلة حوارات مع المرشحين المحتملين لرئاسة الجمهورية، أن نتيجة جريدة حوار مع 
إن أصبح رئيس  وقال عندما سئل عن موقفه ."ليست معبرة عن واقع ثوري"انتخابات مجلس الشعب 

إذا اضطررت لذلك سأفعل، أتصور أن : "فعليء إسرائيل، ماذا سضطر إلى مقابلة رئيس وزراوامصر، 
كأن أزمة مصر مع إسرائيل هي إن التقى رئيس مصر رئيس إسرائيل فهل . اإلشكال أكبر من ذلك

اإلشكال الحقيقي بين مصر وإسرائيل أن إسرائيل لم تحترم المعاهدة ولم . يصافحه أم ال؟ هذا ليس إشكاالً
ال أرى أن مسألة مصافحة رئيس . ين، لم تحترم القرارات الدولية بإقامة دولتينتحترم حقوق الفلسطيني

المشكلة في التعامل مع طرف ال يحترم . مصر، بغض النظر عمن هو، رئيس إسرائيل مشكلة أصالً
 إلىالقرارات الدولية وال يحترم حقوق اإلنسان وال يحترم المعاهدة التي كانت معاهدة إذعان بالنسبة 

  ."هذه هي المشكلة الحقيقية وإن أصبحت مصر قوية إن شاء اهللا فستحل هذه المشكلة. يينالمصر
  23/1/2012الحياة، لندن، 
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  قطرية في مؤتمر هرتسليالبنانية ومشاركة : اللبنانية" السفير" .42
 المقبل، في فبراير/  شباط2يشارك مدير مكتب معهد بروكينغز لألبحاث في الدوحة سلمان الشيخ في 

اإلسرائيلية،   يقام في مدينة هرتسليا"إسرائيل والشرق األوسط: في عين العاصفة"تمر إسرائيلي بعنوان مؤ
وسيشارك الشيخ الذي كان مديراً لألبحاث  .حسبما يؤكد برنامج المؤتمر المنشور على الشبكة العنكبوتية

صعود اإلسالم " بعنوان في مكتب الشيخة موزة بنت ناصر المسند، عقيلة األمير القطري، في ندوة
ويفتتح هذه الندوة رئيس االستخبارات . "الربيع العربي أم الشتاء اإلسالمي؟: السياسي في الشرق األوسط

  .العسكرية اإلسرائيلية اللواء افيف كوخافي
، يشارك الباحث اللبناني األميركي "ماذا سيأتي لسوريا ولبنان؟: ما بعد األسد"وفي ندوة أخرى بعنوان 

  ."المؤسسة للدفاع عن الديموقراطيات"ني بدران بصفته باحثاً في طو
  23/1/2012السفير، بيروت، 

  
   وسيزول من تلقاء نفسه...زوال الكيان الصهيوني ال يحتاج إلى القنبلة النووية: نجاد .43

 "كاعقالء في أمير"قال الرئيس اإليراني محمود أحمدي نجاد أمس، إنه يعتقد بوجود : الوكاالتالسفير، 
قال و للبعض وذلك في سياق الحديث عن هجوم عسكري ضد إيران، "اإلجراءات الجنونية"يحولون دون 

زوال الكيان الصهيوني ال يحتاج إلى القنبلة النووية وحتى " إن :نجاد في تصريح للتلفزيون المكسيكي
  ."الحرب ألن الكيان الذي تشكل على أساس الظلم والقتل سيزول من تلقاء نفسه
  23/1/2012لسفير، بيروت، ا

  
   إليرانضرب ترفض التعهد بأخذ موافقة واشنطن قبل "إسرائيل" :"صاندي تايمز" .44

 إسرائيل رفضت التعهد للواليـات      أن أمسالبريطانية في عددها الصادر     " صاندي تايمز "كشفت صحيفة   
وقالـت  . يرانيـة اإل هجوم محتمل ضد المنـشآت النوويـة         أيالمتحدة ان تطلب موافقتها المسبقة على       

 مارتن دمبسي أنها لـن تقـوم        األميركي العامة للجيش    األركان رئيس هيئة    أبلغت إسرائيل أن"الصحيفة  
 المسؤول  أبلغت، لكنها   إليران الضربة العسكرية    توجيه بشكل مسبق عن موعد      األميركية اإلدارة بإبالغ

وبحـسب   ". ساعة من تنفيـذها    12 قبل    ستحيط الواليات المتحدة علماً عن موعد الضربة       أنها األميركي
، وثمة  أوباما باراك   األميركي ورئيس حكومتها بنيامين نتنياهو ال يثقان بالرئيس         "إسرائيل"الصحيفة، فان   

 بمنع تنفيذ هذه الـضربة حـال معرفتـه المـسبقة            األميركي يقوم الرئيس    أن من   "إسرائيل"تخوف لدى   
 الـنفط فـي   أسـعار  وكذلك رفع األميركيةعلى االنتخابات بموعدها وذلك خشية من تأثير نتائج الحرب        

  . العالميةاألسواق
23/1/2012، المستقبل، بيروت  

  
  سندعم جهودكم في إنشاء دولة مستقلة عاصمتها القدس: عباس للرئيس مفتي روسيا .45

 فلـسطين   عباس  الفلسطيني محمود   الرئيس خالل لقائه  هنأ مفتي روسيا الشيخ راوي عين الدين         :موسكو
مسلمو روسيا يتوجهون لكم باالحترام والتقدير ومن هنا كان تقليدكم          ': على انضمامها إلى اليونسكو، وقال    

وسام الفخر وهو من أعلى األوسمة في روسيا دليال على تقدير مسلمي روسيا لكونكم رجال له باع طويل                 
ت أخوة وصداقة مع الـشعب      سنعمل مستقبال على بناء عالقا    ': وتابع .'في أعمال التواصل بين الشعوب    



  

  

 
 

  

            21ص                                     2389:        العدد        23/1/2012اإلثنين  :التاريخ

الفلسطيني وسندعم جهودكم في إنشاء دولة مستقلة عاصمتها القدس، هذا أمر نؤكده دائما حتـى عنـدما                 
  .' مليون وأكثر من الناس150تنقل الصلوات والخدمات الدينية عبر األقمار الصناعية إلى 

22/1/2012، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية   
  

  صحيفة أميركية يهودية تطرح فكرة قتل أوباما تدين  أمريكا في ت اليهوديةالمنظما .46
، عاصـفة إعالميـة     "أطلنطا جويش "أثارت الصحيفة اليهودية الدينية األميركية      :  نظير مجلي  - تل أبيب 

وسياسية وصلت إلى القضاء، عندما نشر محررها، أندرو إدلر، مقاال عن إمكانية اغتيال الرئيس بـاراك         
  .ما كتسوية للخالفات اإلسرائيلية األميركية في موضوع التسلح النووي اإليراني وكيفية مواجهتهأوبا

إيـران، أو أن    ) إسرائيل(أن تهاجم   ": فقد كتب إدلر أن هنالك ثالث طرق يقترحها لمجابهة الوضع، هي          
) ئيلية الخارجيـة جهاز المخابرات اإلسـرا   (تهاجم قيادات حماس وحزب اهللا، أو أن تأمر عمالء الموساد           

فإذا تولى نائب الرئيس جو بايدن الحكم، فإنه سيؤيد سياسة تساعد إسـرائيل             . بأن يصفوا الرئيس أوباما   
 اإلسرائيلية، فقد أزعـج هـذا المقـال قـادة           "يديعوت أحرونوت "وحسب صحيفة   . "على تدمير أعدائها  

إلى ردود فعل خطيرة ضـد اليهـود        المنظمات اليهودية في الواليات المتحدة، التي خشيت من أن يؤدي           
جنونـا  "وقالت إن هذه المنظمات هاجمت الصحيفة المذكورة واعتبرت مقال محررهـا            . "إسرائيل"وضد  
لقد غرقت في المبالغة فـي      ": فكتب مقاال آخر اعتذر فيه قائال     .  واضطرت إدلر إلى التراجع عنه     "وحشيا
  ."ا وأعتبر نفسي من أنصارهوأنا أعتذر، وأؤكد بأنني أحب أوباما شخصي. الخيال

23/1/2012، الشرق األوسط، لندن  
  

  "إسرائيل" على تصريحات منافسيه الذين يتهمونه بالتنكر لـفيهأوباما يعّد شريطاً يرد  .47
:  أوبامـا تحـت عنـوان       األمريكي باراك  كشف في واشنطن، عن شريط فيديو جديد أعده طاقم الرئيس         

يه على تصريحات المتنافسين الجمهوريين الذين يبنون كثيـرا علـى           ، يرد ف  "الواليات المتحدة وإسرائيل  "
ويظهر نتنياهو   ."ألنه يتنكر إلسرائيل ويعاقب رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو        "مهاجمة أوباما   

كما يظهر الرئيس اإلسرائيلي    . في هذا الشريط من خالل أحد التصريحات التي يمتدح فيها الرئيس أوباما           
 األسبق، أفرايم هليفي، ونائـب وزيـر الخارجيـة، دانـي أيلـون،              "الموساد"ون بيريس ورئيس    شيمع

  . بتصريحات مماثلة
23/1/2012، الشرق األوسط، لندن  

  
  "إسرائيل" مناطق حدودية بين مصر وغزة ويتفقدوفد عسكري أميركي  .48

انون الثاني، قـام وفـد       ك / يناير 25في زيارة تعد األولى منذ ثورة       :  يسري محمد  -) شرق مصر (رفح  
عسكري أميركي أمس، بزيارة معبر رفح على الحدود بين مصر وقطاع غزة، وتفقد الوفد منطقة الحدود                

وقالـت  . الدولية بين مصر وإسرائيل، وخاصة المناطق الواقعة جنوب معبر رفح ومعبر كرم أبو سـالم              
كي خالل زيارته، حيث اطلع علـى       مصادر أمنية، إن مسؤولين عسكريين مصريين رافقوا الوفد األمير        

  . "إسـرائيل "اإلجراءات المتبعة من جانب مصر في ضبط الحدود الدولية ومنع التهريب والتـسلل إلـى                
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العاملة في ) M F O(وأضافت المصادر، أن الوفد األميركي زار أيضا معسكر القوات متعددة الجنسيات 
  .سيناء بمنطقة الجورة

23/1/2012، الشرق األوسط، لندن  
  

  ضغوط إلجهاض زيارة مشعل األردن واتفاق مبدئي على شكل العالقة بين عمان وحماس .49
الحرص على التقارب بين األردن وحركة حماس، قضية تثار منذ أشهر في :  تامر الصمادي-عمان 

تصريحات وتعليقات صدرت عن شخصيات رفيعة المستوى في مطبخ القرار األردني، وعن قيادات في 
  .1999لفلسطينية التي طُرِد قادتها من المملكة عام الحركة ا

ويبدو أن النيات وحدها ال تكفي لتكلّل مساعي االنفتاح بين الطرفين بفتح صفحة جديدة بعد قطيعة دامت 
إذ اصطدمت محاوالت التقارب وفق مصادر مقربة من الديوان الملكي األردني، بضغوط . أكثر من عقد

ق تحفّظ الواليات المتحدة وإسرائيل زيارة كان مرتقباً أن يقوم بها خالد مشعل أميركية وإسرائيلية، وأعا
  .إلى عمان، على رغم تأكيدات األردن الرسمية أنها باقية، وأن تأجيلها ناتج عن أسباب فنية فقط

هذه الضغوط دفعت األردن، إلى إيصال رسالة غير معلنة إلى الدوحة، صاحبة الوساطة، بين عمان و 
وكذلك إلى الحركة تطلب تأجيل الزيارة إلى ما بعد زيارة الملك عبداهللا الثاني واشنطن، والتي حماس 

  .التقى خاللها الرئيس باراك أوباما وعدداً من المسؤولين في البيت األبيض
وتلك كانت المرة األولى التي تطلب فيها المملكة تأجيل زيارة مشعل، بعد اعتذار متكرر من جانب 

وكشفت .  وفق تصريحات المسؤولين األردنيين"لوجيستية" مرات، ألسباب 4زاد على القطريين 
 اتصاالت أجراها السفير األميركي في عمان ستيورت جونز برئيس الوزراء عون "الحياة"المصادر لـ
 أكدت تحفظ واشنطن عن إقامة - الذي ال يخفي حماسة لالنفتاح على الحركة اإلسالمية -الخصاونة 

  ."تشكل عامل عداء للتسوية الديبلوماسية"بين عمان وحماس، معتبراً أن قيادة الحركة عالقات 
ويرى الباحث في مركز الدراسات االستراتيجية في الجامعة األردنية الدكتور محمد أبو رمان، أن مطبخ 

لتاريخية يعلم أين يبدأ وأين ينتهي في عالقته مع حماس، بما ال يؤثر في عالقته ا"القرار األردني 
  ."واالستراتيجية مع األميركيين واإلسرائيليين

الضغوط التي تمارس على األردن إلبقاء " إن "الحيـاة"سياسي بارز مقرب من العاهل األردني قال لـ
وأكد أن األردن يصر هذه المرة على استقبال الحركة مهما . »القطيعة مع حماس، رخوة وغير مؤثرة

  .كانت النتائج
توافقاً بين األردن والحركة على إنجاح " باسم حماس في غزة سامي أبو زهري، أن هنالك ويرى الناطق

  ."حماس معنية بإعادة ترتيب العالقة مع اإلخوة في عمان" أن "الحياة"ويؤكد لـ.  خالد مشعل"زيارة
تراف إبعاد قادة حماس من األردن كان خطأ باع"وعن المساعي الرامية إلى إفشال الزيارة، يقول إن 

  ."الساسة األردنيين، والمطلوب تصحيحه بصرف النظر عن الضغوط
ويشدد الناطق باسم الحكومة األردنية الوزير راكان المجالي الذي تربطه عالقات إيجابية بالكثير من قادة 

الدولة لن  " إن"الحياة"ويقول لـ. "جزء من السيادة األردنية"حماس، على أن قرار االنفتاح على الحركة 
ويحرص المسؤولون في عمان وقادة الحركة في دمشق على . "تعمل تحت الضغوط، ولن تتأثر بالخارج

  .إبقاء اتصاالتهم طي الكتمان إلى حين إنضاج العالقة، التي يتوقع مراقبون أن تشهد تطوراً ملحوظاً
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 ستمثل عودة قادة حماس من دمشق إلى عمان"وكان عدد من وسائل اإلعالم األميركية تساءل هل 
 األميركية عن الخصاونة دفاعه عن قرار األردن "تايم"ونقلت مجلة . "تراجعاً للنفوذ األميركي في المنطقة
  .السماح لقادة حماس بالعودة كأفراد

ورجحت مصادر مطلعة في الحركة أن تشهد األيام القليلة المقبلة انفراجاً غير مسبوق في طبيعة العالقة 
اتفاقاً مبدئياً تحقق بين الديوان الملكي األردني وقيادة الحركة، يتضمن " إن "الحياة"وقالت لـ. بين الطرفين

  ."زيارة مشعل عمان في التاسع والعشرين من الشهر الجاري
 بأن قيادة حماس تفكر هذه المرة بالذهاب إلى األردن، ولو تعذّرت مشاركة "الحياة"وتفيد معلومات 

 لقاء جمع أخيراً ولي العهد القطري تميم بن حمد آل ثاني بخالد مشعل وتشير إلى. القطريين في الزيارة
 وعلم أن اعتذار القطريين عن عدم "ةاستياء القيادة األردنية من التأجيل المتكرر للزيار"الذي تحدث عن 

الذهاب إلى عمان تسبب في تأجيل لقاء بين العاهل األردني وحماس كان يفترض أن يتم في الخامس من 
ر الجاري، ما دفع مسؤوالً بارزاً في التشريفات الملكية األردنية إلى االتصال هاتفياً بمشعل، الشه

  ."األردن منزعج من أسباب التأجيل"وإبالغه رسالة شفهية تقول إن 
ويكشف هذا االتصال سلسلة من االتصاالت واللقاءات بين الساسة األردنيين وقادة الحركة، تجرى بعيداً 

  .من األضواء
وكشف مصدر رفيع المستوى في حماس، لقاءات بين قيادات في الحركة وضباط كبار في جهاز 
المخابرات، آخرها الشهر الماضي، حضرها محمد نزال الذي يقيم في عمان منذ رمضان، ويعد أحد 

 أرسلتها "ورقة سرية"وتشير معلومات إلى تفاصيل . أبرز مسؤولي الحركة في ملف العالقة مع األردن
ادات في الحركة إلى القصر األردني عبر وسطاء، تشرح فيها طبيعة تصورها للعالقة التي تسعى قي

  .إليها
، حين كانت تدير 1999وتؤكد الورقة أن حماس تعي صعوبة عودة العالقة إلى ما كانت عليه قبل عام 

قيادة ووجهت ال. نشاطات متعددة على األراضي األردنية، وتمتلك مكاتب مرخصة من السلطات
ما نأمله أن نحظى بالمعاملة التي ": الحمساوية عبر ورقتها رسالة واضحة إلى صاحب القرار، جاء فيها

كما طالبت بمنحها حرية . "تنالها حركة فتح والكثير من مسؤولي السلطة الفلسطينية حين يزورون األردن
االجتماعات واللقاءات الصحافية، من االلتقاء بمن تريد على الساحة األردنية، وأن يكون بمقدورها تنظيم 

  .غير أن تنقل مقارها إلى المملكة
الجلوس " إن "الحياة"ويبدو أن هذا التصور لقي قبوالً مبدئياً، كما يؤكد مسؤول بارز في الدولة، قال لـ

رفان ال بد من التدرج في العالقة، ليصل الط": وتابع. "المرتقب على الطاولة سيحدد طبيعة االتفاق الجديد
  ."إلى توافق يضمن مصلحة الجميع، في ظل ما يشهده اإلقليم من متغيرات

ويفتقر مطبخ القرار األردني صيغة توافقية في ما يتعلق في شكل االتصاالت بين الدولة وحماس، وهو 
. اهللا بكبار المسؤولين األردنيين، وتضمنت وجهات نظر متباينة ما تكشف عنه لقاءات جمعت الملك عبد

نما اقترح بعض المسؤولين أن تتسلم وزارة الخارجية ملف الحوار مع حماس، طالبت قيادات أمنية فبي
  .بإبقاء الملف تحت جناح دائرة المخابرات العامة، لكن الملك فضل أن يكون الملف في يد الديوان الملكي

دد في التعبير عن قلقه من  داخل الدولة ال يتر"تقليدي"وما يهدد العالقة في رأي مراقبين هو وجود تيار 
بل تذهب إلى . تطبيع العالقات مع حماس، تسانده نخبة سياسية تحذّر من عودة قادة الحركة إلى األردن
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حد القول إن مثل هذه الخطوة يهيئ األجواء إلعالن المملكة وطناً بديالً للفلسطينيين، ويدعم هذا التوجه 
  .تيار داخل جهاز المخابرات واسع النفوذ

ن إسماعيل هنية، رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة في غزة، سعى من خالل زياراته المتكررة لك
المستشفى الميداني األردني في القطاع، إلى توجيه رسائل تطمينية لمن يهمه األمر، تؤكد رفض حماس 

المناوئ لعودة  إلى أن التيار "الحياة"وخلص سياسيون التقتهم . كل المشاريع التي تمس األردن وكيانه
  ."قد ينجح في تحجيم نتائج الزيارة التي سيقوم بها مشعل إلى عمان"حماس 

ويقول . ويهاجم الكاتب الصحافي سامي الزبيدي، المطالبين بوجود مباشر لحماس على األرض األردنية
اء الهوية الحركة اإلسالمية األردنية وحركة حماس متداخلتان تنظيمياً، لذلك هما األقدر على إلغ"إن 

األردنية والفلسطينية لمصلحة هوية إسالمية جوهرها فلسطيني، يؤدي في المحصلة إلى إعالن الوطن 
 بين األردن وحماس، لكنه يطالب قيادة الحركة بالتخلي عن "ودية" و"صحية"ويدعو إلى عالقة . "البديل

  ."ال يجوز أن تحاور الدولة مواطنيها"جنسيتها األردنية، إذ 
الكثير من قادة الحركة بالجنسية األردنية، بمن فيهم خالد مشعل الذي عاش سنوات طويلة في بلد ويتمتع 

ويعتقد رئيس مركز القدس للدراسات عريب الرنتاوي، أن تباين . نصف سكانه من أصول فلسطينية
ن ويشير إلى أ. األولويات بين األردن والحركة، كان أحد األسباب التي أخرت زيارة مشعل عمان

إطالق مسار التفاوض شكّل األولوية األولى لدى صانع القرار األردني خالل الفترة الماضية، في حين "
ويذهب إلى أن حاجة األردن إلى الحركة يؤكدها صعود . "ركزت حماس على إنجاز ملف المصالحة

تسارعة التي ويرى سياسيون أن التغييرات الم. "الربيع العربي"الحركات اإلسالمية في عدد من دول 
  .شهدتها المنطقة، تملي على األردن وحماس تدشين قنوات اتصال، إلعادة ما انقطع بينهما

وتمهد اتصاالت الطرفين إلى استيعاب المعارضة اإلسالمية التي ال تؤمن بجدوى عملية السالم مع 
لقاءات سابقة مع  في - وفق مصادر مطلعة -إسرائيل، وتعزيز العالقات مع الدوحة التي عبر قادتها 

 حين نقل مشعل ورفاقه 1999الملك األردني عن استيائهم من طريقة إبعاد قادة حماس إلى قطر عام 
  .مقيدين إلى الطائرة التي أقلتهم إلى الدوحة

وعلى رغم كل المعوقات، تبرهن مؤشرات إلى تقدم العالقة بين األردن وحماس، إذ إن معظم عائالت 
  .عائلة مشعل التي كانت مقيمة في دمشق، عادت إلى األردن لإلقامة في شكل دائمقادة الحركة بمن فيها 

وسيساعد االنفتاح على الحركة، في استعادة دور عمان المتراجع في الملف الفلسطيني، كما يرى 
  .مطلعون على توجهات مركز القرار األردني

ائيلية، الساعية إلى حل القضية الفلسطينية واألهم، أن بناء التحالف الجديد من شأنه مواجهة النيات اإلسر
  .على حساب األردن
من العالقة الجديدة مع األردن فهو إعادة وجودها المحظور على ساحة طالما اعتبرت  أما هدف حماس

مجاالً حيوياً ال غنى عنه للتنظيمات الفلسطينية، خصوصاً أن المقر الدافئ للحركة في دمشق يتعرض 
  .مفتوحة على كل االحتماالتلتصدعات واضطرابات 

وتدرك حماس أن العالقة مع المملكة ليست من باب الترف والعالقات العامة، إذ إن بلداً نصف سكانه 
  .من أصول فلسطينية، ال بد أن يكون فيه للحركة موطئ قدم، يمكّنها من استشراف ما يحدث غرب النهر

ت، التي سيطرت عليها القطيعة، وتخللتها ومرت العالقة بين األردن وحماس بالكثير من المحطا
  .2006اتصاالت سرية عام 
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 عدداً من الشبان بتهمة االنتماء إلى حركة حماس 2008وبلغ التوتر مداه، بعد أن اعتقل األردن عام 
وعادت االتصاالت األردنية مع الحركة في . والتجسس لمصلحتها، والتخطيط لتنفيذ عمليات على أراضيه

  .والتقى المدير السابق للمخابرات األردنية محمد الذهبي وفداً من حماسالعام ذاته، 
. ثم تكررت اللقاءات بين الطرفين، ومع إزاحة الجنرال الذهبي عن منصبه، عاد البرود سيد الموقف

وشكلت الوساطة القطرية عامل دفع مهماً في عودة العالقات بين األردن وحماس، في انتظار أن تلتقي 
  .رفين على وجهة واحدة، تنهي جفاء دام سنواتبوصلة الط

  22/1/2012الحياة، لندن، 
  

  قراءة في نتائج االنتخابات المصرية .50
علي محمد  و ،سعاد طنطاوي و ،ممدوح شعبان نقالً عن مراسليها    ،  22/1/2012األهرام، القاهرة،   رت  نش
النتائج النهائية  ،  21/1السبت  أعلن  المعز إبراهيم رئيس اللجنة العليا لالنتخابات         أن المستشار عبد   ،علي

 الـدوائر التـي أعيـدت فيهـا         ى باإلضافة إل  ،بمراحلها الثالث قوائم  المصري  النتخابات مجلس الشعب    
المعز أن األحزاب التي أصبح لها تمثيل فـي أول          وأوضح عبد  . ألحكام قضائية  االنتخابات الفردية تنفيذاً  

  بعدد أصـوات    مقعداً 127ى  حزب الحرية والعدالة وحصل عل    : برلمان بعد الثورة من خالل القوائم هي      
مـن مقاعـد    % 47.2  بنـسبة  ، فرديـاً   مقعداً 108  يضاف إليها  ، صوتاً 134 ألفا و    138 ماليين و    10

ـ   ،البرلمان ـ  مقعداً 96  يليه النور ب  ، فردياً  مقعداً 27  يضاف إليها  ، صوتاً 266 و   ألفاً 534 ماليين و  7  ب
 وتحالف الكتلة   ، مقعدين فرديين  ى إل ، باإلضافة  صوتاً 591 و  ألفاً 480 و ين بمليون اً مقعد 36 والوفد الجديد 
ـ  ـ   ، إلي مقعد فردي   باإلضافة ، صوتاً 232 و  ألفاً 402 بمليونين و   مقعداً 33 المصرية ب   والوسط الجديد ب

ـ  10 ـ    ، أصوات 4 ألفا و    998  مقاعد ب ئتالف  ثم ا  ، ومقعد فردي واحد   ، مقاعد 8  ثم اإلصالح والتنمية ب
ـ   ـ   ، صوتاً 863 و  ألفاً 745بـ   مقاعد   7 الثورة مستمرة ب  ثـم   ، ألف صوت  514،   مقاعد 4  ثم الحرية ب

ـ  4،  مصر القومي  ـ   3،   والمواطن المصري  ، إضافة لمقعد فردي   ، ألف صوت  425  مقاعد ب   مقاعد بـ
ـ   ، إضافة لمقعد فردي   ، ألف صوت  235 لعربي  واالتحاد المصري ا، ألف صوت 141  واالتحاد مقعدان ب
ـ   ىعل ـ    ى والسالم الديمقراطي عل   ، ألف صوت  149  مقعد واحد ب  ، ألـف صـوت    248  مقعد واحد بـ

  وبذلك يصبح عدد األحزاب الممثلة في البرلمان    ، والعدل مقعد فردي واحد    ،والمحافظين مقعد فردي واحد   
  . حزبا15ً

ـ   الحسم،,0  نسبة ىل من التمثيل في انتخابات القوائم لعدم حصولها ع         حزباً 21 وقد تم استبعاد    ى إضافة إل
  . مستقالً نائبا23ً وجود

إعالن النتـائج النهائيـة     ، أن   22/1/2012،  موقع الجزيرة نت، الدوحة    في   عبد الرحمن أبو العال   وكتب  
ألول انتخابات برلمانية في مصر بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير، ينسدل الستار على أطول وأنزه                

ا مصر في عصرها الحديث، وربما القديم أيضا، بتفوق واضح للتيار اإلسـالمي             وأشمل انتخابات تشهده  
  .وتراجع للتيارات األخرى

 هي األطـول    -الذي من المنتظر أن تعقد أولى جلساته غدا االثنين        -فانتخابات مجلس الشعب المصري     
 باعتراف المشاركين   ، وهي األنزه  )نحو شهرين (من حيث الفترة الزمنية التي استغرقتها مراحلها الثالث         

  .فيها والمراقبين إلجراءاتها سواء من داخل مصر أو من خارجها
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على حـد تعبيـر     (كما أن االنتخابات شهدت إقباال جماهيريا للتصويت غير مسبوق منذ عصر الفراعنة             
% 60، إذ صوت فيها أكثر من ثالثين مليونا من المصريين بنسبة تفـوق              )رئيس اللجنة العليا لالنتخابات   

لكـن   . في التصويت االنتخـابي    -وللمرة األولى -كما شارك مصريو الخارج     . ممن لهم حق التصويت   
الالفت أكثر من كل ما سبق هو ما تمخضت عنه االنتخابات في نتائجها من تقدم واضح للتيار اإلسالمي                  

  .فون بأنهم شباب الثورةبجميع مكوناته وأطيافه، والتراجع الكبير للتيار الليبرالي، باإلضافة إلى من يوص
  تفوق إسالمي

فحزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة اإلخوان المسلمين أحرز المركز األول بتفوق واضح بنـسبة               
 أن يشكل الحكومة المقبلة، بعـد       -إن أراد -من إجمالي مقاعد مجلس الشعب، األمر الذي يمكّنه         % 47.2

  .ى أو حتى من المستقليناالستعانة بعدد قليل من كتل برلمانية أخر
 مقاعد أخـرى مـن المقاعـد        108 مقعدا من مقاعد القوائم، باإلضافة إلى        127الذي أحرز   -والحزب  

 أكـد أن جماعـة      - ناخبا 134 ألفا و  138 مقعدا، وصوت له نحو عشرة ماليين و       235الفردية، بإجمالي   
خلوع حسني مبارك، لم تكـن بمعـزل   اإلخوان المسلمين التي لطالما عانت األمرين من نظام الرئيس الم  

  .عن الشارع المصري في وقت من األوقات
الذي تزعمه حزب النور وضم حزب األصالة وحزب البناء والتنمية المنبثق عن            -وحّل التحالف السلفي    

  .في أكبر مفاجأة شهدتها االنتخابات البرلمانية% 24 ثانياً بنسبة -الجماعة اإلسالمية
 مقعدا، في حين تراجـع أداؤه كثيـرا أمـام           96ي مقاعد القائمة التي حصد منها       وظهر تفوق التحالف ف   

وصوت لتحـالف النـور     .  مقعدا 121 مقعدا فقط بإجمالي     25الحرية والعدالة في مقاعد الفردي، فحصد       
  . ناخبا266 ألفا و534سبعة ماليين و

 نتائج مرضية، إذ حصل علـى       أما ثالث األحزاب ذات المرجعية اإلسالمية وهو حزب الوسط فلم يحقق          
وجاءت مفاجأته الكبرى في    . عشرة مقاعد بنظام القائمة، فيما فشل مرشحوه الفرديون في الفوز بأي مقعد           
  .فشل رئيس الحزب أبو العال ماضي في حجز مقعد له داخل مجلس الشعب

  تراجع ليبرالي
% 15طاعت مجتمعة أن تحقق أقل مـن         است -القديم منها والجديد  -وفي المقابل، فإن األحزاب الليبرالية      

  .من مقاعد المجلس
وجاء حزب الوفد في مقدمة هذه األحزاب، إذ حّل في المرتبة الثالثة بعد حزبي الحرية والعدالة والنـور                  

  . ألف صوت480، وصوت له مليونان و%8 مقعدا بنسبة 38بـ
حـرار والمـصري الـديمقراطي      أما تحالف الكتلة المصرية الذي ضم ثالثة أحزاب هي المصريون األ          

  . ألف صوت402، وصوت له مليونان و%7 مقعدا بنسبة أقل من 34 فحصل على -االجتماعي والتجمع
 على سبعة مقاعـد، وحـزب       -التي ضمت عددا من االئتالفات الشبابية     -وحصلت قائمة الثورة مستمرة     

  .اإلصالح والتنمية على ثمانية مقاعد
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  دالالت النتائج

الدالالت التي تُشير إليها نتائج االنتخابات تتمثل في الشعبية الكاسحة التي تتمتع بها األحزاب              ولعل أولى   
  .اإلسالمية في الشارع المصري

 نبعت من الشارع وتتواصل مع احتياجات الجماهير اليوميـة، بعيـدا            -كما يقول أصحابها  -فهي أحزاب   
  .عن برجوازية النخبة وانفصالها عن الشارع

م من النتائج المتقدمة التي حصل عليها حزب الحرية والعدالة، فإنه أعلن سابقا أنه لن يخوض                وعلى الرغ 
االنتخابات على كافة مقاعد مجلس الشعب، داعيا في الوقت ذاته إلى تحالف موسع مع بـاقي األحـزاب                  

ـ (المصرية    22 حزبا، خاضت منها االنتخابات على قوائمه تسعة أحـزاب، وحـصلت علـى               34بدأ ب
  ).مقعدا

ولم يكن حصول حزب الحرية والعدالة على هذه األغلبية المريحة أمرا مفاجئا، فجماعة اإلخوان سبق أن                
خاضت غمار العمل السياسي واالنتخابات منذ عشرات السنين، ولها خبرة تنظيمية وسياسـية وخدميـة               

  .كبيرة حققت لها قاعدة جماهيرية واسعة
  . النور السلفي من نتائج متقدمة على حداثة عمله بالسياسةلكن الالفت للنظر هو ما حققه حزب

فالحزب الذي ُأنشئ بعد الثورة المصرية بعد أن كان أصحابه يبتعدون أو باألحرى يحرمون المـشاركة                
في العملية السياسية، اعتمد على الشعبية الكبيرة لعدد من رموز الدعوة السلفية في الـشارع المـصري،                 

  .الطبقة الفقيرة في طول مصر وعرضهافضال عن قربه من 
تمـوز  /وهو أحد أقدم األحزاب في الساحة المصرية، وسبق أن حصد األغلبية قبل ثورة يوليو             -أما الوفد   

  . فيبدو أن قربه من نظام الرئيس المخلوع أثر سلبا على نتائجه في االنتخابات-1952
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ر نجيب ساويرس التي تصادم فيهـا مـع         كما أن التصريحات المتتالية لمؤسس حزب المصريين األحرا       
األغلبية المسلمة، باإلضافة إلى ما قيل من أنه حشد الكنيسة للتصويت لصالح الكتلة، أتيا بـردود فعـل                  

  .معاكسة تماما لرغبتيهما في تحقيق نتائج مقبولة في االنتخابات
شبابية في تحقيق نتيجة مرضية      كانت فشل عدد من االئتالفات ال      -بعد مفاجأة النور  -لكن المفاجأة الثانية    

  .في أول انتخابات تأتي بعد ثورة أشعل شرارتها األولى الشباب على اختالف توجهاته
ويرى البعض أن السبب في ذلك يرجع إلى الرغبة الشعبية في تحقيق استقرار سريع قد ال يستطيع شباب                  

ك سحبت من رصيد هذا الشباب لصالح       حديثو السن أن يحققوه، كما أن األحداث المتتالية بعد تنحي مبار          
من هم أكثر خبرة وأقدم ممارسة، أضف إلى ذلك الخطاب االستعالئي من عدد غير قليل مـن هـؤالء                   

  .الشباب بدعوى أنهم من صنع الثورة

  
  ماذا بعد؟

ي وبعد أن آذنت االنتخابات بنهايتها، وذهبت السكرة وجاءت الفكرة، ماذا تخبئ األيام للمشهد السياسي ف              
  مصر؟

ترشيح أمينه العام سـعد الكتـاتني لرئاسـة مجلـس           ) الحرية والعدالة (من ناحيته، أعلن حزب األغلبية      
  ).النور والوفد(الشعب، وترك منصبي الوكيلين للوصيفين الثاني والثالث 

عن وتواصلت اجتماعاته مع عدد من األحزاب والكتل البرلمانية لتشكيل لجان المجلس المختلفة بما يعبر               
وأرسل الحزب رسائل عدة مفادها أنـه ال يرغـب فـي االسـتئثار              . كافة التوجهات والكيانات السياسية   
  .بالمناصب المختلفة داخل المجلس
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لكن األكثر إشغاال للرأي العام المصري هو لجنة المائة التي سيشكلها مجلس الـشعب لكتابـة الدسـتور                  
لمتتالية بأن اللجنة لن تشكلها األغلبية وأن كافة شرائح         المقبل، ورغم تصريحات قادة الحزب المطمئنة وا      

المجتمع ستمثل فيها لكتابة دستور توافقي، فإن البعض ما زال متخوفا من سيطرة اإلسالميين على كتابة                
  .الدستور

أمر آخر ينتظر الحزب االنتهاء من كتابة الدستور للدخول فيه؛ وهو تشكيل الحكومة المقبلة، وإن سـبق                 
  .دات الحزب الدعوة إلى تشكيل حكومة ائتالفية يشارك فيها الجميعلقيا

 
  

  )2(فضح عملية السالم : مسيرة تاريخ مضطرب .51
  ايالن بابه

إن أكبر حجر عثرة يقف حالياً في طريق المضي قدماً في حل الدولة الواحدة، كخيار ممكن التحقيق، هو 
. ربعين الماضية، والمبني على رؤية حل الدولتين طوال السنوات األ"عملية السالم"السبب الكامن وراء 

في الحقيقة، إن هذا العامل على درجة كبيرة من القوة، بحيث دفع بعض أكثر الزمالء شجاعة في مجال 
  .الصراع من أجل فلسطين، وأكثرهم التزاماً به، إلى تبني مشروع الدولتين باسم السياسة الواقعية

طيها بنجاح، بالرغم من اإلمكانات المتواضعة المتاحة أو التي سوف وفي سبيل مواجهة هذه العقبة وتخ
تتاح لتيار الدولة الواحدة، من الضروري تبيان الفرضيات التي تقوم على أساسها عملية السالم، بما أنها 

 في إسرائيل، وعدداً كبيراً "معسكر السالم"ما زالت تحكم إدارة أوباما والسلطة الفلسطينية، وما يسمى 
  .ن النخب السياسية واإلعالمية في العالم الغربي اليومم

وفي حين كان الفرنسيون . 1967يونيو / بدأت عملية السالم فوراً بعد انتهاء حرب حزيران
والبريطانيون والروس أول من استهل هذه المبادرة، سرعان ما تحولت إلى محاولة لفرض سالم 

اسي الذي تقوم عليه عملية السالم اعتمادا مطلقا، على لقد اعتمد االفتراض األميركي األس. أميركي
وبما أن إسرائيل . ميزان القوى باعتباره العامل الرئيسي الذي من خالله يمكن تفحص الحلول المتاحة

 اإلسرائيليونكانت صاحبة اليد العليا بعد الحرب، فإن أي اقتراح للسالم صاغه السياسيون والجنراالت 
  .س المتبع في العملية بأكملهاسرعان ما أصبح األسا

 على عاتقها، باستمرار، صياغة عملية السالم وتحديد توجيهاتها اإلسرائيليةوبهذا أخذت النخب السياسية 
 األميركية خالل -ولقد صيغت هذه التوجيهات االسرائيلية .  واهتماماتهاإسرائيلبما يفيد مصالح 

 سياسية جديدة -ثم تبلورت رؤية لوقائع جيولوجية ، ومن 1967السنوات األولى بعيد احتالل عام 
الشق : وبناء على ذلك، أقرت الصهيونية البراغماتية بتقسيم األرض إلى شقين. ألرض فلسطين التاريخية

 ذات السيادة إسرائيل الكاملة والمباشرة، الذي سوف يؤلف دولة اإلسرائيليةاألول يقع تحت السيطرة 
 بصورة غير مباشرة، في الوقت الذي سوف يكون إسرائيلي ستحكمه المطلقة، والشق الثاني الذ

  .للفلسطينيين حكم ذاتي محدود عليه
 إلى العالم إيجابا، وذلك اإلسرائيليةكان دور أميركا الرئيسي في هذه المعادلة هو تقديم االمالءات 

وم، تبنّت الحكومات األميركية إلى الي. "مواقف مرنة" و"تصرفاً عقالنياً" و"إسرائيليةتنازالت "باعتبارها 
المتعاقبة موقفاً من هذا الصراع، سواء من باب الجهل بالقضية أو لمصالحها الخاصة، همه التقرب إلى 

  . حصراً، ويتجاهل تماماً وجهة النظر الفلسطينية، مهما كانت طبيعتها وتوجهاتهااإلسرائيليالداخل 
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أفرز خمس خطوات توجيهية لم يعترض عليها سياسيا أو  األميركي المهيمن - اإلسرائيليهذا الوجود 
 ال من قبل اللجنة الرباعية، وال من أي طرف يدير عملية السالم هذه - إلى اآلن -دبلوماسيا 

  .والمسرحيات التي تدور حولها
، 1967 قد بدأ عام "الصراع"يتعلق التوجيه األول مباشرة بالصراع حول الذاكرة، حيث يشير إلى أن 

 جوهر حل المشكلة هو التوصل إلى تسوية يتقرر بموجبها المصير المستقبلي لكل من الضفة الغربية وأن
  . من األراضي الفلسطينيةةبالمائ 22وقطاع غزة فقط، ووجهة النظر هذه تحصر التسوية في 

مكانية أما التوجيه الثاني، فمناطه أن كل شيء ظاهر للعيان في هذه المناطق هو قابل للتقسيم، وأن إ
 المتبقية من فلسطين يجب أن تُقسم في ةبالمائ 22إذاً، حتى الـ. التقسيم هذه هي المفتاح لعملية السالم

باإلضافة إلى ذلك، ترمي أجندة السالم هذه إلى تقسيم الثروات الطبيعية والبشرية . سبيل تحقيق السالم
  .، وليس فقط التقسيم الجغرافي1967لألراضي المحتلة في عام 

، بما في ذلك انعكاسات النكبة والتطهير 1967يحدد التوجيه الثالث أن كل األحداث التي وقعت قبل عام 
  .العرقي، غير قابلة للتفاوض، وبهذا أسقطت مسألة الالجئين من االعتبار، وال تزال كذلك إلى اليوم

مع نهاية االحتالل االسرائيلي، أما بالنسبة إلى التوجيه الرابع، فهو عبارة عن معادلة تربط نهاية الصراع 
أي انه في حال حدوث نوع من اإلخالء أو السيطرة على أراض يتم االتفاق عليها، سيتم عندئذ اإلعالن 

  .عن حل النزاع نهائياً
التوجيه الخامس واألخير يقر بأن إسرائيل غير ملزمة بأية تنازالت إلى أن ينتهي الكفاح الفلسطيني 

  .المسلح
 عندما بدا الشريك الفلسطيني بمظهر 1993ن هذه التوجيهات الخمسة في اتفاق أوسلو عام ولقد تم تضمي

وبعد . 2000وُأعيد حزم هذه التوجيهات في رزمة كامب ديفيد عام . الموافق عليها من حيث المبدأ
 أنها محاوالت عدة ومعاناة طويلة، رفضتها كل من منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية، إال

  .بقيت المبادئ المتفق عليها في عملية السالم
األول هو تقديم الواقع الحالي، الذي يعترف به كل المراقبين : إذاً، فالمهمة الرئيسية هنا تقع في شقين

الدوليين على أنه كارثة إنسانية ذات أبعاد ال يمكن تخيلها، إال أنه النتيجة الحتمية التي آلت إليها عملية 
مبادئها، وعليه تقديم عملية السالم هذه إلى العالم على أنها عمل سياسي هدفه توفير حصانة السالم و

وال شك في أن هذه السياسة شهدت تصاعداً في وتيرتها، بشكل كبير، منذ . دولية لسياسة استعمار وسلب
  . هذه العملية أصال، إال أن هذا التصاعد ال يعود سببه إلى انهيار عملية السالم، بل إلى ماهية2000عام 

، من أكاديميين اإلمكاناتوباعتبارها حركة أو شيئاً من هذا القبيل، فإن تيار الدولة الواحدة لديه 
وصحافيين وناشطين ممن لديهم القدرة على نشر هذا الفكر من خالل كتب وصحف ولقاءات عامة، متى 

 جارية اإلعالماك عملية رصد لوسائل كما أن هن. ما تسنت له الفرصة لمناقشة شؤون فلسطين وإسرائيل
يجب االعتراف هنا بأن الخوف والتهيب . اآلن، برغم كونها غير محترفة أو منظمة ومنهجية إلى حد ما

وبذلك . أكثر منه الجهل هما اللذان يدفعان بالصحافيين والسياسيين المثقفين إلى عدم فضح عملية السالم
، يهدف إلى تطويق الفلسطينيين 1967لتنـظيم وضع منذ عام يوفرون الغطاء لمخطط إسرائيلي عالي ا

فلم تكن الصهيونية البراغماتية ترغب في ممارسة السيطرة المباشرة على . في داخل بانتوستانات ضيقة
األرضي الفلسطينية ذات الكثافة البشرية المرتفعة في الضفة الغربية وقطاع غزة، كما أنها لم تتجرأ على 

  .م ترغب في منحهم أكثر من حكم ذاتي محدودطرد السكان، ول
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أما المهمة الثانية، فهي العمل على إظهار صوت الضحايا الفلسطينيين، الذين وقعوا ضحية السياسة 
 ألكثر من أربعين عاماً إلى الصدارة، ووضعها في إطار نموذج تحليلي للكشف عن الرابط اإلسرائيلية

بشكل آخر، إن الجدلية هنا ال تكمن فقط في السؤال عما إذا كان و. بين معاناتهم ومهزلة عملية السالم
هذا الطريق الذي سلكناه صحيحاً أم ال، بل في توجيه االتهام إلى هؤالء الذين قادونا إلى هذا الطريق 

هذا يعني أيضا مساءلة . بأنهم يساهمون مباشرة في قمع الفلسطينيين في األراضي المحتلة باستمرار
 تتبناها السلطة الفلسطينية، التي تعتبر ان السالم مع إسرائيل القائم على هذه الفرضيات األجندة التي

القديمة قادر على إنهاء معاناة الشعب المحتل، بينما تقول الحجة المضادة عكس ذلك تماما، أي ان 
  .التشبث بهذه الفرضيات عمق من هذا القمع وساهم في إدامته

 يجب أال يبقى مجرد ممارسة أكاديمية، بل يجب ان تكون له آثار عملية إن هذا الفضح لعملية السالم
 في اإلعالماألولى، كما أشرنا سابقا، كونها تمثل تحدياً منهجياً للتغطية التي تقوم بها وسائل : مباشرة

ثانيا، كونها قادرة على المساهمة في تحويل طبيعة نشاط السالم في مجتمعات . الغرب لعملية السالم
عالم الغربي المدنية، وكذلك في الجماعات الناشطة حتى اآلن داخل إسرائيل، حيث كان هؤالء ال

وبهذا .  موالين لنموذج الفصل ومنطق حل الدولتين كمنطلق لعملية السالم- إلى وقت قريب -الناشطون 
أن هناك طرفين، كان النشاط من أجل السالم، كما كان الحال مع عملية السالم، مبنياً على نموذج مفاده 

في ضوء ذلك، يعمل . لكل منهما قضيته، وان القضيتين متساويتان وبحاجة إلى التوسط والتقريب بينهما
تبادل «كل من االتحاد األوروبي والهيئات الكبرى الممولة لعملية السالم في الغرب بدعم وتشجيع ظاهرة 

الناشطون الغربيون بأن هدفهم الرئيسي هو وعلى المنوال نفسه، آمن . بين الطرفين» أبناء العم للقبل
  .جمع الطرفين على أرض محايدة، أي في بالد الغرب

إن هذا الهدف النبيل أعطى دفعاً غير مقصود لعملية السالم الرسمية، وقدمها إلى المجتمعات الغربية 
  .على أنها انعكاس لرغبة واسعة في أوساطه
القيادة وتوجيه الرغبة الموجودة في أوساط مجتمعات العالم إن تيار الدولة الواحدة قادر على استالم 

وبدال من تضييع الوقت في ترتيب لقاءات عقيمة وغير . الغربي المدنية بضرورة تبديل واقع فلسطين
ضرورية، إلمكانية حصولها في أي وقت كان داخل فلسطين، يتوجب على هذه الحركة توفير المحافل 

عالة لحملة هدفها تغيير سياسات الحكومات الغربية، إضافة إلى تطوير من أجل تطوير استراتيجيات ف
  .معالم حل شامل وحقيقي لهذا الصراع

، إلنجاح إسرائيلمن الضروري توحيد النشاط المتوافر في مجتمعات العالم الغربي المدنية، وكذلك داخل 
 أنفي هذا المجال، يتوجب . ينيحل الدولة الواحدة في الوقت الذي ما زالت فيه هذه الحركة في طور جن

يتمحور نشاط حركة الدولة الواحدة حول القضايا والعناوين الرئيسية، ال حول االنتماءات القومية أو 
ويجب التذكير هنا بأن . ولعل مثل هذا العمل، إن نجح، سيشكل مساهمة كبيرة للحركة. الدينية أو العرقية

ر مجردة وفضفاضة بالنسبة إلى تيار يسعى بشتى الوسائل إلى هذه القضايا والعناوين الرئيسية قد تعتب
 تم تكييفه لسنوات عدة على أساس رواية تاريخية محرفة، وبالتالعب في أنتغيير دفة الفكر العام بعد 

لذا، وجب على هذه العناوين أن تؤدي إلى نتائج . ، ونشر وتعميم رؤية مستقبلية قاتلةاإلعالميةالتغطية 
  .ملموسة
  ذ التاريخ في جامعة اكستر البريطانيةأستا

  .من كتاب يصدر حديثاً عن مركز دراسات الوحدة العربية
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  " بلد واحد لكل مواطنيه- اإلسرائيلي -حل الدولة الواحدة للصراع العربي "
  23/1/2012السفير، بيروت، 

 
  ولكن..  مرتاحة"إسرائيل" .52

  بالل الحسن
فال ضغوط تتعرض لها، وال تهديدات على األرض . ةال بأس أن نكرر ونؤكد، أن إسرائيل مرتاح
  .ألمنها، وحتى المفاوضات معها لم تعد موجودة

وكان هناك نضال فلسطيني ).. 1967(، واغتصاب األرض )1948(إسرائيل هي احتالل األرض 
مسلح، دفعها ودفع العالم للضغط عليها من أجل التفاوض حول االنسحاب من األرض التي احتلتها عام 

أما اآلن، فقد تالشى الكفاح المسلح، وتالشت حتى الضغوط الدبلوماسية من أجل الجلوس إلى . 1967
  فما هي األسباب وراء ذلك، وهل يمكن لهذا الوضع أن يستمر؟. طاولة المفاوضات

ولذلك فإن السؤال . بالنسبة إلى إسرائيل، فهذا أفضل وضع يمكن أن تمارس فيه سياستها واحتاللها
  .فلسطينيا، وال بد من جواب فلسطيني عليه، وهو حتى اآلن جواب ضائعمطروح 

لقد تم إيقاف الكفاح المسلح من أجل الدبلوماسية، وها هي الدبلوماسية تتوقف اآلن ولكن من أجل ال 
فهي تستنكر الكفاح . هنا تلعب الواليات المتحدة األميركية دورا أساسيا في تعطيل حركة األمر كله. شيء
طيني المسلح، وهي ترفض أن يصل الفلسطينيون إلى مجلس األمن لطرح الموضوع على المجتمع الفلس

الدولي، والفلسطينيون من ناحيتهم مصرون على البقاء ضمن دائرة العمل الدبلوماسي وال شيء غير 
  .ذلك
أما في يحاول الدبلوماسيون سياسة ما، وحين تفشل تلك السياسة يجلسون الستخالص الدروس، .. عادة

وأحيانا يتم وضع نظريات . الوضع الفلسطيني، فإن السياسة تفشل، وال يقدم أحد على استخالص الدروس
يمكن قبول هذه .. حسنا. نريد التفاوض وال نريد العودة للسالح: لتبرير هذه الحالة، على غرار القول

ي القول، حين يخفت حديث النظرية حين يكون التفاوض قائما ونشطا، ولكن ما هو مبرر االستمرار ف
  التفاوض، وحين يضعف النشاط السياسي، بل وحين يصل إلى درجة التالشي؟

السؤال مطروح طبعا على القيادة الفلسطينية، وهو مطروح بعد تجربة تفاوضية طويلة، ولكن هل يمكن 
  أن يبقى مطروحا إلى األبد؟

، وهي التي وصلت إلى الوضع الذي "لفلسطينيةالسلطة ا"هناك مؤسسة تقود العمل الفلسطيني اآلن اسمها 
ولكن هناك مؤسسة أخرى أكبر وأشمل، هي منظمة التحرير الفلسطينية، وهي نظريا قيادة . نعيشه

السلطة الفلسطينية، ولكن ما نجده على األرض هو العكس، تكبر السلطة الفلسطينية، وتصغر منظمة 
  .نتائجالتحرير الفلسطينية، ومن دون الحصول على أي 

ومركز األصول هنا هو منظمة التحرير . في كل قضية من هذا النوع، ال بد من العودة إلى األصول
الفلسطينية، والتي يجب تحريكها حتى تعود إلى حجمها الطبيعي األكبر من السلطة الفلسطينية، لكي 

  .تمارس دورها القيادي والموجه
تحرير الفلسطينية، وأولها المجلس الوطني الفلسطيني، بكلمات أخرى، ال بد من إحياء مؤسسات منظمة ال

لكي يصبح أساسيا في بحث األوضاع وفي اتخاذ القرارات، فإذا كان التفاوض قد تعطل، فال بد من دعوة 
فإذا ضعفت السلطة . المجلس الوطني الفلسطيني لالجتماع وبحث األوضاع وتقرير خطة العمل المستقبلي
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 يجوز مد هذا الضعف إلى منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها، بل يجب الفلسطينية أو فشلت، فال
  .العمل في اتجاه معاكس، يؤكد على إحياء منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها

ماذا بعد فشل التفاوض؟ : أول األسئلة. إن فشل التفاوض الفلسطيني مع إسرائيل، يطرح أسئلة عديدة
ما هو دور النضال المسلح ضد : طوات البديلة؟ ومن األسئلة أيضا وأيضاما هي الخ: ومن األسئلة أيضا

  االحتالل، داخل هذه الصورة الكئيبة؟
غياب . ولكن أبأس ما تواجهه القيادات أن ال تكون لديها أسئلة. أحيانا تجد القيادات نفسها دون أجوبة

  . الحالة الفلسطينيةاألسئلة يعني الجمود واالستكانة للفشل، وهذا ما ال يجوز أبدا في
لقد نجح الشعب الفلسطيني رغم الشتات، أن يبني مؤسسة جامعة، هي منظمة التحرير الفلسطينية، ونجح 
في أن يكون لهذه المنظمة مجلسها الوطني الذي أصبح عنوانا على وحدة الشعب الفلسطيني السياسية، 

لمؤسسة األم إلى االجتماع، وإلى وحين نواجه فشال سياسيا ما، فإن أبسط اإلجراءات هي دعوة ا
  .التشاور، وإلى اتخاذ القرارات الجديدة المناسبة

 اإلسرائيلية من فشل واضح وكبير، فإن الحاجة ملحة -وبسبب ما وصلت إليه المفاوضات الفلسطينية 
ع، إلى بحث األمر في مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، ومن أجل اتخاذ قرار فلسطيني يحترمه الجمي

  .ويلتزم به الجميع، ويكون تعبيرا عن أفق جديد لعمل جديد
، ألن كل صيغ العمل القديمة لم تنجح مع إسرائيل، وال بد من صيغ جديدة تحرك الماء "عمل جديد"نقول 

وفي حالة االحتالل لشعب ما، فإن مقاومة االحتالل هي الورقة الوحيدة التي . الراكد حتى ال يصبح آسنا
  وهذه مسؤولية كبيرة يتحمل فيها العرب دورا كبيرا. اآلسنتحرك الماء 

وكما في كل تجربة مشابهة، فإن أصحاب القضية المباشرين هم المحرك األول، وحين يتحرك .. ولكن
تتحرك الضغوط، ويتحرك الحلفاء، وتنشط : أصحاب القضية تتحرك كل العوامل األخرى المساعدة

ة إلى العمل السياسي وجربوه، وها هو العمل السياسي يتمخض عن وقد لجأ أصحاب القضي. الدبلوماسية
بل وعلى العكس، أخذ يتمخض عن رضا إسرائيلي، وعن وجهة نظر إسرائيلية تقول، إذا كان . ال شيء

هذا هو الضغط الذي نواجهه، فإننا قادرون على التعايش مع هذا الضغط، ونكسب من خالل هذا التعايش 
رؤية تعود . ال بد من رؤية فلسطينية جديدة. هذا ال بد من تحرك فلسطيني جديدول. استمرار االحتالل

إلى أوليات الصراع، وتقول أبرز آليات الصراع إنه في ظل حالة االحتالل ال بد من مقاومة االحتالل، 
أما وضع مقاومة االحتالل جانبا، . وفي ظل مقاومة االحتالل فقط، يمكن البحث عن الحلول األخرى

  .ها حالة ال تؤدي إال إلى استمرار االحتالل والتعود عليهفإن
تقف في وجه هذه المسألة، وجهة النظر التي تدعو إلى التفاوض، ولكن الالفت للنظر أن أصحاب .. طبعا

فالواليات المتحدة األميركية مثال ترفض . نظرية التفاوض، أصبحوا من أشد المقاومين لهذا التفاوض
تريد إبعاد . ية أو فلسطينية لطرح الموضوع للنقاش سياسيا في مجلس األمنوتقاوم كل دعوة عرب

وتريد تفاوضا ثنائيا فقط بين إسرائيل والفلسطينيين ومن دون . الضغط الدولي عن االحتالل اإلسرائيلي
أي أفق دولي، حتى يكون هذا التفاوض انعكاسا لتوازن القوى على األرض، فيكسب اإلسرائيليون 

  .ويخسر الفلسطينيونالمحتلون 
وها نحن نشهد القيادة اإلسرائيلية تريد تفاوضا حول الحدود، أي إنها ترفض التفاوض حول مبدأ 

وبذلك يصبح التفاوض مدخال لتأجيج . االنسحاب، وتريد تفاوضا حول حدود جديدة، لتكسب أرضا جديدة
  .الصراع بدال من أن يكون مدخال لحله
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وفي وقت أصبحت فيه الصواريخ السالح الجديد . اع جديد بدال من الحلتنذر بصر. إنها مرحلة جديدة
الفعال، الذي سيسيطر على أجواء المرحلة المقبلة، مع ما تعنيه الصواريخ من مواجهة ال يستطيع أحد أن 

  .يهرب من نتائجها التدميرية
  23/1/2012الشرق األوسط، لندن، 

  
  ؟"إسرائيل"ـة لالقوة االستراتيجي" تضعضع"كيف تبدو معالم  .53

  عدنان أبو عامر. د
آخذ " إسرائيل"تتفق أوساط بحثية وأكاديمية إسرائيلية على أن ما تصفه بالمحيط االستراتيجي لـ

بالتضعضع في السنوات األخيرة، إلى درجة التهديد، من خالل انهيار أجزاء كبيرة من المنظومة التي 
ة أمامها، من خالل افتقارها للغالف االستراتيجي، على اعتمدت سياستها عليها، ما قد يراكم صعابا جديد

  :النحو التالي
ألنه سيحدث شروطا لتضعضع توازن القوى، وجعل إيران العامل :  االنسحاب األمريكي من العراق-1

من العراق وسوريا إلى جنوب لبنان، " امتدادا شيعيا"المهيمن عليه، وقد تصل باب األردن، وتنشئ بهذا 
  .تبلغ البحر المتوسط" رة وصول استراتيجيةقد"وتطور 

من المبكر جدا اليوم تقدير اتجاهها السياسي، وما هي مكانة الحركات :  عدم االستقرار المصري-2
اإلسالمية، وهل ستبقى العبة إقليمية فعالة، أم تنطوي على نفسها، ما يعني نشوء حالة من عدم اليقين في 

لتحمي عالقتها " إسرائيل"والشراكة االستراتيجية، وهو ما يحتم على مستقبل اتفاق السالم، : مستويين
بمصر ضبط نفسها لمواجهة حماس، ألن عملية عسكرية كبيرة بغزة، قد تفضي الحتكاك دبلوماسي مع 

  .مصر يصعب التنبؤ بتطوره
دتها الرغبة ، لكن لدى قا"إسرائيل"فرغم أنه ليس لها عداوة استراتيجية حقيقية مع :  التغير التركي-3

باستغالل العداوة معها للدفع لألمام بمصالحها مع أطراف ثالثة، وفي ضوء سياستها الجديدة، قد تضائل 
أنقرة زيادة أثرها االستراتيجي في المنطقة، وتصبح جزءا من جملة التقديرات االستراتيجية، بل 

  . أن تُصنف على أنها عدو ببساطةالعملياتية، ما يعني أن موقفها الجغرافي السياسي أكثر تعقيدا من
 عقود هادئة، لكن األحداث الدائرة هناك تضع عالمات 4" إسرائيل"الذي منح :  غياب النظام السوري-4

، ويبدو األفضل "عدم يقين وضعضعة"سؤال على مستقبله، ألنه إذا سقط فستكون النتيجة المباشرة 
غط عليها معروفة جيدا، من خطر تحويل سوريا عدو في دولة متسقة، ونقاط الض"وجود " إسرائيل"لـ

، "إسرائيل"، كما أن سورية جديدة تابعة لتركيا غير نافعة لـ"إلى شبه عراق، وانحاللها لدولة شبه فاشلة
  .ألنه سيزيد بشدة احتكاكهما، ويزيد سوريا قوة

ية تتضعضع، وباتت أقل ألن مكانتها الجغرافية السياسية اإلقليم:  فقدان الواليات المتحدة الفاعلية-5
لملء الفراغ االستراتيجي بمواجهة إيران، ولهذا " الملكيات السنية"جدوى في صد أعدائها، ما يعني تقدم 

  .القلق من تضعضع الثقة اإلستراتيجية بالواليات المتحدة" إسرائيل"يجب على 
  :تناقضة باديةاالستراتيجية له معان عسكرية م" إسرائيل"في المقابل، فإن تضعضع منظومة 

  . غياب عوامل استقرار الوضع، أو ضعفها يزيد في خطر اشتعال عسكري-1
 الرغبة بحماية اتفاقات السالم القائمة، واالمتناع عن ورطات ال داعي لها يصعب التنبؤ بآثارها، مما -2

جية المتواضعة يقيد حرية عملها العسكرية، ما يعني نشوء عدم تناسب بين اإلنجازات السياسية االستراتي
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الممكنة في معارك عسكرية كما الحال مع قطاع غزة، وبين طاقة الضرر الكامنة اإلقليمية الكبيرة 
المقرونة بها، ولهذا توجد حاجة للتعجيل بزيادة القوة العسكرية، وبناء قوة مناسبة للتحديات الجديدة، 

  .بجانب ضبط أكبر الستعمال القوة
بإنذار استراتيجي " إسرائيل"هل تكفي الحقائق المعلومة اليوم لتزويد في سياق متصل، ينبغي الفحص 

بإمكان تحول في سياسة مصر، أو تبلور جبهة شرقية من دول في المستقبل، وينبغي التحقق من أن 
الجيش لن يفاجئه إمكان عودة العدو من الدول، وهناك حاجة لتطوير القدرة اللوجستية، والقدرات التي 

  .ستغالل إمكانات العمل في خطوط داخليةتُمكّنه من ا
من الطراز األول، ولهذا توجب اإلجراءات التي " كنزاً"مع العلم أن العالقات مع مصر واألردن، تعتبر 

تجري في المنطقة على الجيش أن يخطط لمعارك في المستقبل مع أطراف ثالثة تحت تقديرات تختلف 
في " إسرائيل"يقبل فرض عمل يقول إن مصر ستدعم عن تلك التي كانت في الماضي، وينبغي أال 

، وبدالً منها يجب أن تكون فرضية العمل أن إدارة مصر 2008 و2006المستقبل كما دعمها مبارك في 
في المستقبل، مهما تكن صبغتها الدقيقة، ستستصعب أن تتنحى جانبا في الوقت الذي يعمل فيه الجيش 

  .أسابيع طويلة
 محدودة، وأال – إذا كانت محتومة –داد لواقع تكون فيه المعارك مع طرف ثالث ولهذا ينبغي االستع

تستمر أكثر من أيام قليلة تستطيع فيها اإلدارة المصرية ضبط نفسها، وتوجد حاجة أكثر مما كان في 
الماضي لمضاءلة الضرر المحيطي، وأن يتم وزن البديل الدفاعي بحسب الظروف، وقد تنشأ هذه 

  .ن التقدير االستراتيجي في مواجهة تركياالضرورات ع
  22/1/2012موقع فلسطين أون الين، 

  
  حماس بدون مشعل .54

  عميت كوهين
 في  عضوا59ً. لحماس في الخرطوم، عاصمة السودان" مجلس الشورى"في نهاية الشهر الماضي اجتمع 

 القيادة األعلى  وصلوا إلجراء مباحثات على مستوى– مسؤولون كبار من غزة ومن سورية –المجلس 
أما ". حزب اإلخوان المسلمين"هدف اللقاء، كما علم، كان البحث في إقامة الفرع الفلسطيني لـ. لحماس

اآلن فيتبين أنه في هذا المحفل تقرر أال يتنافس خالد مشعل، الذي يقف على رئاسة المكتب السياسي 
  . سنة، على منصب القيادة مرة أخرى16لحماس منذ 
في البيان الرسمي لحماس، الذي نشر أمس جاء أن .  كم هو قرار مشعل نهائيليس واضحاًواآلن أيضا 

ولكن هذا البيان نشره المعسكر السياسي داخل ".  يغير مشعل قرارهأنزعماء حماس ورموزه يأملون "
وأغلب الظن، فإن مقربيه .  أولئك الذين سيخسرون مع مغادرته–حماس والمتماثل مع رجال مشعل 

.  عن تسريبات األيام األخيرة، والتي أدت إلى االنشغال العلني بمستقبل مشعل السياسيلون أيضاًمسؤو
ومن غير المستبعد أن يكون رجال مشعل، وربما هو نفسه، فجروا الموضوع لخلق معمعان يبقيه في 

دأ في فهي تب. في هذه األثناء، أسباب االعتزال المخطط له من جانب مشعل ليست معروفة. المنصب
كي يثبت أن " الربيع العربي" العاطفي وبموجبه، يعتزل مشعل بناء على روح –المستوى األيديولوجي 

زعماء حماس ال يتمسكون بالكرسي، وتنتهي بالبرغماتية السياسية التي تفيد بأن مشعل يعتزل قيادة 
تحرير الفلسطينية، حماس كي يتنافس على رئاسة المجلس الوطني الفلسطيني كي يسيطر على منظمة ال
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السبب األكثر معقولية هو أن مشعل خشي من أن خصومه السياسيين، في غزة وفي دمشق، كفيلون 
. إذا ما اعتزل بالفعل، فإنه ال يترك وراءه خليفة طبيعياً. بعرقلة انتخابه ولهذا فقد قرر االعتزال بكرامة

مال ممكن في ضوء تعزيز قوة غزة االحتمال في أن يعين رئيس مكتب سياسي من قطاع غزة هو احت
فقد . فمثل هذا التعيين سيتناقض والمنطق األساس للقيادة في الخارج. داخل حماس، ولكنه ليس معقوالً

عندما تكون غزة تحت الهجوم، في سيناريو . تشكل المكتب السياسي كي يزيد قدرة حماس على البقاء
وهو سيضطر إلى . ب السياسي أن يؤدي دوره، ال يمكن لرئيس المكت، مثالً"رصاص مصبوب"يشبه 

لن يتمكن من الخروج إلى اللقاءات . ولن يتمكن من التحرك بحرية وإجراء المقابالت الصحفية. االختباء
وهذه مهمة . رئيس المكتب السياسي يفترض أن يكون السياسي رقم واحد في حماس. مع الزعماء العرب

مستمرة من إسرائيل والطائرات الصغيرة بدون طيار تحلق صعبة، وال سيما عندما توجد تحت رقابة 
  .فوق رأسه

داخل القيادة في الخارج ستكون حاجة إلى إيجاد شخصية قوية وكاريزماتية بما فيه الكفاية كي تتمكن من 
مرشح محتمل هو بالذات عماد العلمي، . موسى أبو مرزوق ليس هكذا. فرض قيادتها على قطاع غزة

في حماس، والذي يوجد على اتصال وثيق مع الذراع العسكرية للقطاع ومقرب من " خلالدا"رئيس لجنة 
  .أيضاًإيران 

  معاريف
  23/1/2012الغد، عّمان، 
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  لياس حرفوشإ
من السهل ان توضع رغبة خالد مشعل في االعتكاف عن قيادة حركة حماس، في خانة العدوى 

العالم العربي حالياً، والتيارات االسالمية فيه بوجه خاص، والتي تُعتبر حركة الديموقراطية التي تصيب 
فهذه العدوى التي اصابت المواقف السياسية لحماس منذ بداية فصل الربيع السياسي . حماس ابنتها المدللة

 الى " الوليدأبو"عند العرب، فصار ما كان محرماً في الماضي حالالً اليوم، هي ذاتها كما يبدو التي تدفع 
 16سلوك خيار العودة الى مؤسسات الحركة، اي الى الخيار الديموقراطي، وهو الذي يدير حماس منذ 

إنها في اقل االفتراضات دعوة لمؤسسات الحركة . سنة من غير ان يسأل او يسأله احد عن هذا الخيار
، في مقابل التجديد السري الى استفتاء داخلي علني على تجديد واليته، بهدف الحصول على اإلجماع

  .اآللي الذي كان يحصل في السابق
انه نقاش على التوجه . غير ان ما تمر به حماس هو اكثر من نقاش على شخصية القيادة الجديدة

المستقبلي والخيارات المتاحة تحت ضغط التغييرات الحاصلة على الساحة العربية، والتي تمثل الساحة 
فما كان متاحاً لحماس في الماضي، في الفترة التي ميزت قيادة خالد مشعل لها، . الفلسطينية انعكاساً لها

 عندما تولى مشعل رئاسة المكتب السياسي في 1996ال دمشق اليوم هي دمشق عام . لم يعد متاحاً اليوم
، بات 2009حماس، وال غزة هي نفسها بعدما فرضت عليها اسرائيل هدنة في اعقاب عدوان العام 

وال لغة الصراع هي اللغة التي كانت رائجة ايام كانت المقاومة االسالمية تجاهر .  بالغ الكلفةخرقها
  .بالممانعة والمقاومة سبيالً وحيداً للتحرير
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اللغة اليوم هي لغة اتجاه الى المصالحة مع حركة فتح بعد سقوط كل مبررات الخالفات السابقة على 
، وهي "االستسالم"د في ظروفها الحالية قادرة ان تعير ابو مازن بـفحماس لم تع. التوجهات االستراتيجية

التي تنأى قيادتها في غزة بنفسها عن اي صاروخ يتم توجيهه ضد االحتالل، ولو ادى الى خدوش بسيطة 
  .في رمال الحدود

شعبية المقاومة ال"على ضوء ذلك، يمكن فهم المواقف االخيرة لخالد مشعل التي يدعو فيها الى تأييد 
 للمفاوضات مع اسرائيل، وهي مواقف اقل ما يقال فيها انها تمثل "منح فرصة" واالستعداد لـ"السلمية

انقالباً جذرياً في نهج الحركة التي كانت تعتبر كالم قيادة فتح عن فرص المفاوضات بمثابة خيانة 
  .وطنية

ي دارت أخيراً داخل حماس ان اكثر من ذلك، تنقل مصادر فلسطينية في قطاع غزة عن النقاشات الت
مشعل كان من الذين أشادوا ببراغماتية االحزاب االسالمية في تعاطيها مع التغييرات في المنطقة، وعلى 
االخص في تجربتي تونس ومصر، ومن الداعين الى خطوات اكثر جدية لتحقيق المصالحة مع فتح ومع 

س في غزة على المحافظة على مكاسب حالة ابو مازن، وهي المصالحة التي يبدو ان حرص قادة حما
  .االنقسام الراهنة هو ما يعطلها، ال اكثر وال أقل

 في االعتكاف من غير االشارة الى ما تتداوله األنباء عن "ابو الوليد"غير انه ال يمكن الحديث عن رغبة 
وما ينقل ايضاً عن . خالفات بينه وبين القيادة السورية في اآلونة االخيرة، تحت تأثير االحداث فيها

حتى ان هناك من يتحدث عن ابواب . محاوالت ونصائح من جانبه الى هذه القيادة لم تلقَ آذاناً صاغية
وإذا اضيف كل ذلك الى اشادات مشعل بنجاح الثورات في . قيادية مغلقة في وجهه في العاصمة السورية

عتكاف في هذه اآلونة هي اكثر من ميل العواصم االخرى، يصبح منطقياً االستنتاج ان رغبته في اال
  .طارئ الى اعتماد النهج الديموقراطي داخل حماس

  23/1/2012الحياة، لندن، 
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