
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
   

  
  

    
  
  

  
  
  
  
  
  القدساس في مقر الصليب األحمر في تعتقل نائبين من حم" إسرائيل"

   أشهر ستةاالحتالل يحول دويك لالعتقال اإلداري 
  اعا شبه كارثية نتيجة الستمرار الحصار قطاع غزة يعيش أوض: مؤسسة الضمير

  صراع بين نتنياهو وغانتس حول هوية قائد سالح الجو المقبل
    في معظم دول العالم والثورات العربية"اسرائيل"لـتنامي العداء : "جيروزاليم بوست"
 تب يهودى يدعو الموساد الغتيال أوباما كا

تمارس"الرباعية "":معاريف"
للعمل " إسرائيل"ضغوطاً على 
   على إنقاذ عباس

 ٤ص ... 

  ٢٣٩٠  ٢٤/١/٢٠١٢الثالثاء 



  

  

 
 

  

            ٢ص                                     ٢٣٩٠:                العدد٢٤/١/٢٠١٢الثالثاء  :التاريخ

    :السلطة
    مليون دوالر إلعمار غزة٦٠: هنية.٢
   تعتقل نائبين من حماس في مقر الصليب األحمر في القدس " إسرائيل".٣
    أشهر ستةداري االحتالل يحول دويك لالعتقال اإل.٤
   يناير/  كانون الثاني٢٦ على وقف اللقاءات االستكشافية بعد السلطة الفلسطينية مصممة.٥
    لعزل السفير اإلسرائيلي في عّمان وإسناد دولي للنواب األسرىودع يبحر.٦
   فلسطينية تطالب باإلفراج الفوري عن كل النوابالسلطة ال.٧
   اختطاف النواب لتعطيل المصالحة وضرب المقاومة: أبو السبح.٨
   المصري يطالب البرلمانات في العالم بوضع حد الستهداف النواب الفلسطينيينمشير .٩
   تراجع الدعم المالي الخارجي يتسبب بأزمة خانقة للسلطة الفلسطينية.١٠
   مايو المقبل/ االنتخابات الفلسطينية في أيار البرغوثي يؤكد استحالة إجراء.١١
    

    :المقاومة
    والوزير أبو عرفةالنائب طوطح تدين اعتقال االحتالل اإلسرائيلي حماس.١٢
    زيارة مشعل لعَمان يوم األحد القادم: المركز الفلسطيني لإلعالم.١٣
   "إسرائيل"اعتقال النائب طوطح والوزير أبو عرفة جريمة جديدة تؤكد عدوانية : الرشق.١٤
   "إسرائيل" التمسك بالمقاومة المسلحة ضد الزهار يؤكد.١٥
   لمشعل وعباس إلى غزة ال نعلم عن زيارة قريبة: برهوم.١٦
    االنقسامإلدارة االنقسام إنهاء يتحول موضوع المصالحة من أناخشى : رباح مهنا.١٧
    االحتالل اإلسرائيلي يستهدف من اعتقال الدويك تقويض المصالحة الفلسطينية: الهندي.١٨
   فتح رفضت استالم منزل عباس في غزة: عضو في لجنة الحريات.١٩
   لتزيارة الوفد األمني المصري لغزة والضفة مازالت قائمة لكنها تأج: صخر بسيسو.٢٠
   الشعبية وحزب اهللا يناقشان سبل دعم المقاومة ضد االحتالل اإلسرائيليالجبهة .٢١
    

    :اإلسرائيليالكيان 
   لحظر النفطي والمصرفي على إيرانلاالتحاد األوروبي نتنياهو يرحب بقرار .٢٢
   راع بين نتنياهو وغانتس حول هوية قائد سالح الجو المقبلص.٢٣
   بسبب كتابة مقدمة كاتب بريطاني مناهض للصهيونيةتحرض على الزعبي " يديعوت".٢٤
    تهدد استقرار حكومة نتنياهو"شاس"قضية فساد في حزب .٢٥
     يطالب مجددا بفتح حوار مع اإلخوان والسلفيين  في مصر السابق"إسرائيل" سفير ":يديعوت".٢٦
   المؤتمر األول للسالم على فيسبوك بمشاركة عباس ومدرب فريق برشلونة.٢٧
   أعدها اليمين المتطرف شخصية إسرائيلية خائنة على قائمة سوداء ٢٨.١٠٠٠
     في معظم دول العالم والثورات العربية"اسرائيل"لـتنامي العداء : "جيروزاليم بوست".٢٩
   "مشبوهة" ست ممثليات إسرائيلية في أوروبا وأمريكا تسلّمت ظروفاً ":معاريف".٣٠
     مليون دوالر سنويا إلجراء أبحاث على المصريين٧٧تنفق " إسرائيل".٣١



  

  

 
 

  

            ٣ص                                     ٢٣٩٠:                العدد٢٤/١/٢٠١٢الثالثاء  :التاريخ

    
    :األرض، الشعب

    دونماً من أراضيها١٣٦٧صادر ت و بالقدس وحدة استيطانية٧٣٤ بناء تقرر" إسرائيل".٣٢
   ٢٠١٢خالل عام ت المنازل  بهدم مئاات إسرائيليةتهديد: القدس.٣٣
    حقوق األطفال الفلسطينيين المعتقلين بوحشيةتنتهك "إسرائيل" :الغارديان.٣٤
     بغزة ألف معاق فلسطيني في مخيمات الالجئين٥٠: االنروا.٣٥
    يعيش أوضاعا شبه كارثية نتيجة الستمرار الحصار قطاع غزة: مؤسسة الضمير.٣٦
   "إسرائيل" السلطة و بينلجنة أهالي المعتقلين تدعو الى اعتصام احتجاجاً على استمرار المفاوضات.٣٧
   فيي غزةاختراق السلفيين في انتخابات مصر يعطي دفعا لسل: محللون سياسيون.٣٨
   لألوضاع داخل سجون االحتالل" انفجار وشيك"هيئة حقوقية تحذّر من .٣٩
    سنوات١٠ ألف طالب من الالجئين في لبنان تسربوا من المدارس خالل ١١": ثابت".٤٠
   يشن سلسلة غارات على قطاع غزةالطيران الحربي اإلسرائيلي .٤١
   

   :ثقافة
    قلبت موازين القوى في الشرق االوسط١٩٦٧حرب : نبيل العربي.٤٢
   

   : األردن
  ٢٠١٢ في عمان تجسيد حل الدولتين نهاية المفاوضاتهدف : وزير الخارجية األردني.٤٣
   

   : لبنان
  تدعو للقاء تضامني مع عزيز الدويك" الوطنية للدفاع عن األسرى: "لبنان.٤٤
   

   :عربي، إسالمي
   هموقف االنتهاكات اإلسرائيلية بحق نواب القدس وتدعو لاإلفراج عنب "إسرائيل"مصر تطالب .٤٥
   تدين اعتقال نواب القدسلجامعة العربية ا.٤٦
   تركيا تدين اعتقال الدويك وطافش.٤٧
    وكافة األراضي الفلسطينية"األقصى"نتعهد بتحرير : وكيل البرلمان المصري.٤٨
    المحتلةاألراضيسنقيم دولة فلسطين على جميع : شعلمخاطباً خالد ممحمد مرسى .٤٩
    مرتبط بالمؤسسات وليس بأفراد الدوليةتفاقياتالكل األمور المتعلقة با: "اإلخوان"نائب مرشد .٥٠
   القاهرة ترفض استقبال وزراء إسرائيليين": المصريون".٥١
    حماس من قيادات سبعالقاهرة تدرس استقبال أسر": المصريون".٥٢
    الحملة الضارية التي تتعرض لها القدسإحسان أوغلو يدين.٥٣
   "الهولوكست"عن  اً وثائقياًبث فيلميالتركي الرسمي التليفزيون .٥٤
   يرصد كارثة صحية في غزة المحاصرة" األطباء العرب".٥٥
   وصول عشرات األكاديميين العرب إلى غزة للمشاركة في مؤتمر دولي.٥٦



  

  

 
 

  

            ٤ص                                     ٢٣٩٠:                العدد٢٤/١/٢٠١٢الثالثاء  :التاريخ

   
   :دولي
    تجاوزت كافة الخطوط الحمراء"إسرائيل:"ينيين الفلسطالشبكة األوروبية للدفاع عن حقوق المعتقلين.٥٧
   الإذا استمّر بناء المستوطنات فسيكون حل الدولتين مستحي: بعّمانالسفير البريطاني .٥٨
   سطينيينمن الجديد غير مواتية للفل مجلس األ"ديناميات": سفيرة واشنطن لدى األمم المتحدة.٥٩
   ممثال خاصاً لعملية السالم في الشرق األوسطأندرياس رينيشيه االتحاد األوروبي يعّين .٦٠
    كاتب يهودى يدعو الموساد الغتيال أوباما .٦١
    

   :تقارير
  أميركي... ا لضرب إيران عبر إجماع  تستأنف استعداداته"إسرائيل".٦٢
    

    :حوارات ومقاالت
   ابراهيم غوشة... قراءة في تطورات المصالحة الفلسطينية.٦٣
   نقوال ناصر... ..!!وساطة يعرف راعيها األردني أنها فاشلة.٦٤
   عريب الرنتاوي... !هل يغيبان معاً ؟ ... عباس ومشعل.٦٥
   بالل جاد اهللا... لماذا أبدى خالد مشعل رغبته بعدم الترشح لرئاسة المكتب السياسي؟.٦٦
    

    :كاريكاتير
***  

  
  عباس على إنقاذ للعمل" إسرائيل"تمارس ضغوطاً على " اللجنة الرباعية": "معاريف" .١

 غربية أن االقتراح المطروح حالياً لتفادي تفجر دبلوماسيةذكرت مصادر :  أسعد تلحمي-الناصرة 
المحادثات بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، التي بدأت في العاصمة األردنية قبل نحو شهر برعاية 

، "من العيار الثقيل"عن أسرى فلسطينيين اللجنة الرباعية الدولية واألردن، يقضي بقيام إسرائيل باإلفراج 
في مقابل تخلي السلطة عن شرطها السابق تجميد البناء في المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية 

  .والقدس المحتلتين، والكفّ عن محاوالت التوجه لألمم المتحدة لنيل موافقتها على إقامة دولة فلسطينية
 أمس عن هذه المصادر أن السلطة الفلسطينية قدمت إلسرائيل خالل  اإلسرائيلية"معاريف"ونقلت صحيفة 

اللقاء في عمان السبت بين رئيس المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات وموفد رئيس الحكومة 
اإلسرائيلية إسحاق مولخو، قائمة تشمل أسماء األسرى الذين تطالب بإطالق سراحهم في مقدمهم القيادي 

 أحمد سعدات باإلضافة إلى "لجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"وثي واألمين العام لـ  مروان البرغ"فتح"في 
 نائباً في ٢٣ يقبعون في السجون اإلسرائيلية قبل اتفاقات أوسلو، و"فتح" أسيراً آخر من حركة ١٢٣

 ورئيسه عزيز دويك الذي اعتقلته إسرائيل األسبوع "حماس"المجلس التشريعي الفلسطيني من حركة 
  . "تشجيع اإلرهاب"اضي بتهمة الم
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وقالت مصادر سياسية رفيعة المستوى للصحيفة إن إسرائيل ستقدم ردها على االقتراح الفلسطيني في 
 ومسألة اإلفراج "اإلرهابيين"المقبل، لكنها أكدت أن البرغوثي وسعدات هما من كبار ) مارس(أوائل آذار 

  .عنهما ليست واردة البتة
 تجاه الفلسطينيين "لفتات طيبة"بأن الواليات المتحدة طلبت من إسرائيل القيام بـوكانت أنباء أفادت 

 الشهر الجاري، وهو الموعد الذي حددته الرباعية ٢٦إلقناعهم بمواصلة المحادثات في عمان إلى ما بعد 
 أن يكون كل الدولية النطالق محادثات رسمية بين الجانبين تتناول مسألتي الحدود والترتيبات األمنية بعد

وبينما تريد إسرائيل مواصلة المحادثات للحيلولة دون تقدم . منهما قدم للثاني موقفه من هاتين المسألتين
الرباعية الدولية بخطة سياسية لحل الصراع، يهدد الفلسطينيون بتفجير المفاوضات ألنها ال تحقق أي 

  .تقدم، وبالعودة إلى مؤسسات األمم المتحدة لنيل االعتراف
 "الرباعية" قولهم إن "الرباعية الدولية" أوروبيين التقوا ممثلين عن دبلوماسيين عن "معاريف"ونقلت 

ألنه لن "تمارس ضغطاً على إسرائيل من أجل العمل على إنقاذ رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس 
حال سقوط أبو أنه في "وأعرب هؤالء عن خشيتهم من . "يكون إلسرائيل شريك للتفاوض أفضل منه

  . "مازن فإن حماس ستسيطر على الضفة الغربية أيضاً
الماضي والمحاولة الفلسطينية لنيل اعتراف بالدولة تراجعت مكانة ) سبتمبر(منذ أيلول "وأشاروا إلى أنه 

كما أن أحداث الربيع العربي وتعاظم نفوذ الحركات الراديكالية في المنطقة . أبو مازن في أوساط شعبه
  ."ته أكثر، يضاف إليها صفقة تبادل األسرى بين إسرائيل وحماسأضعف

 أن مكتب نتانياهو أحبط األسبوع الماضي لقاء بين أبو مازن "هآرتس"على صلة، أفادت صحيفة 
  . ورؤساء الجالية اليهودية في بريطانيا خالل زيارة رئيس السلطة لها

 أبو مازن على رفضه المتواصل "لتعاقب" اللقاء وأضافت أن أوساط نتانياهو أقدمت على تدخلها إلحباط
إذ ال يجوز أن تمنح الجالية اليهودية الشرعية لمن يرفض لقاء "للقاء رئيس الحكومة اإلسرائيلية 

وأشارت الصحيفة إلى أن الحكومة البريطانية وعباس عمال على ترتيب لقاء مع رؤساء الجالية . "نتانياهو
  .هؤالء ضغطاً على إسرائيل لتحريك العملية السياسيةاليهودية على أمل بأن يمارس 

  ٢٤/١/٢٠١٢الحياة، لندن، 
  

   مليون دوالر إلعمار غزة٦٠: هنية .٢
هناك قراراً من مجلس إدارة البنك " هنية أن إسماعيلفي قطاع غزة  أعلن رئيس الحكومة: ةغز

  . "عمار قطاع غزة مليون دوالر، ووعوداً قطرية وتركية إلعادة إ٦٠اإلسالمي للتنمية بضخ 
وقال هنية أثناء اجتماع عقده مع عدد من ممثلي ومسؤولي القطاع الخاص في القطاع في مقر مجلس 

لبناء مستشفيات ومدارس وتشييد البنية "الوزراء مساء أول من أمس إن ضخ هذه األموال والوعود تأتي 
قطاعين العام والخاص للبحث في جميع تشكيل لجنة عليا من ال"وقرر هنية  . المدمرة في القطاع"التحتية

وستعقد هذه اللجنة اجتماعها األول بعد غد الخميس، فيما وعد هنية . "المشاكل التي تواجه القطاع الخاص
بعقد اجتماع موسع مع ممثلي القطاع الخاص األحد المقبل ودرس الطلبات والمشاكل التي تواجه هذا 

دفع المصالحة " ممثلي القطاع الخاص قضايا عدة تركزت على وناقش هنية مع. القطاع وإيجاد حلول لها
  ."الفلسطينية وتطبيقها، والبدء في إعادة إعمار قطاع غزة الذي طالما تحمل ظلم الحصار

  ٢٤/١/٢٠١٢الحياة، لندن، 
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  ستعتقل نائبين من حماس في مقر الصليب األحمر في القد" إسرائيل" .٣

صة إسرائيلية ظهر أمس مقر اللجنة الدولية للصليب األحمر في اقتحمت قوة خا:  وليد عوض-رام اهللا 
مدينة القدس المحتلة واعتقلت النائب المقدسي عن حركة حماس محمد طوطح ووزير شؤون القدس 

   . يوما٥٧٢ًالسابق في حكومة حماس خالد أبو عرفة اللذين كانا يعتصمان في مقر المنظمة منذ 
 واإلصالح التابعة لحركة حماس في المجلس التشريعي أن اختطاف  اعتبرت كتلة التغييراومن جانبه

   ."بالجريمة الصهيونية الجديدة والمركبة"طوطح وابو عرفة 
وحملت الكتلة االحتالل اإلسرائيلي مسؤولية اقتحام المؤسسات الدولية في إشارة إلى اقتحام مقر الصليب 

عربدة االحتالل وضربه بعرض الحائط لكل " األحمر في القدس المحتلة، مؤكدةً أن ذلك دليل على
  ."القوانين الدولية، وهي دليل واضح على استهتار االحتالل بكل المواثيق والمعاهدات الدولية

وطالبت الكتلة كل المؤسسات الحقوقية والدولية والبرلمانات العربية واإلسالمية والدولية بالعمل على 
 بحق نواب الشعب الفلسطيني وممثليه "صهيونية المتواصلةالعربدة ال"وضع حد وفوري وعاجل لهذه 

  .دون وجود أي مسوغ أو مبرر قانوني لعملية االختطاف واإلبعاد القسري
 تضامنياً مع الدويك االثنين أمام مقر المجلس اعتصاما نظم النواب في الضفة الغربية، اإلطاروفي ذلك 

الكتل البرلمانية في المجلس ومؤسسات المجتمع التشريعي في مدينة رام اهللا وبحضور ممثلين عن 
  .المدني

وشدد النواب خالل اعتصامهم على أن الرد الوحيد واألقوى على اعتقال االحتالل لرئيس المجلس يكون 
 االحتالل بحق رموز الشرعية الفلسطينية كرد اعتداءات لمناقشة باالنعقادبالسماح للمجلس التشريعي 
  .االحتالل التعسفية بحق الشرعية الفلسطينيةفعلي طبيعي على تصرفات 

وطالب النواب السلطة الفلسطينية ورئيسها محمود عباس بالوقف الفوري للمفاوضات التي أقر أصحابها 
  .أنها عبثية والعودة ألحضان الشعب الفلسطيني وإطالق سراح المعتقلين السياسيين في سجون السلطة

 اعتقال الدويك، مؤكدة في كلمات لها خالل االعتصام على ضرورة من جهتها استنكرت الكتل البرلمانية
تطبيق تفاهمات المصالحة الوطنية فعالً على أرض الواقع وتوحيد الصف الفلسطيني الداخلي لمواجهة 

  . بحق الشعب الفلسطيني ورموزه وقياداتهاإلسرائيلية االعتداءات
  ٢٤/١/٢٠١٢القدس العربي، لندن، 

  
   أشهر ستةيك لالعتقال اإلداري االحتالل يحول دو .٤

أصدرت محكمة االحتالل العسكرية في عوفر الثالثاء حكما بالسجن اإلداري لمدة ستة أشهر : رام اهللا
  .بحق رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني عزيز الدويك

عتقال وكانت المحكمة العسكرية قد أجلت يوم األحد الماضي محاكمة دويك للنظر في إمكانية تحويله لال
  .اإلداري

وبحسب المحامي فادي قواسمي، الذي تواجد في جلسة المحكمة اليوم، فإن المحكمة أصدرت حكمها بحق 
  .رئيس التشريعي، دون توجيه أي اتهام له
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وأدان مكتب رئيس المجلس التشريعي هذا الحكم التعسفي، دون وجود أي تهم أو مسوغات قانونية 
  .العتقاله

 اإلجراء محاولة من االحتالل لتعطيل الحياة السياسية في الساحة الفلسطينية، بعد وعد مكتب الدويك هذا
اتفاق داخلي لعقد جلسة للتشريعي في شهر شباط القادم، ومحاولة لضرب الجهود الرامية لتحقيق 

  .المصالحة الداخلية
 وأعضاء المجلس وطالب المجتمع الدولي بأخذ مسئوليته بالتحرك العاجل لإلفراج عن رئيس التشريعي

  .المختطفين لدى سلطات االحتالل
  ٢٤/١/٢٠١٢، )صفا(وكالة الصحافة الفلسطينية 

  
  يناير/  كانون الثاني٢٦ على وقف اللقاءات االستكشافية بعد السلطة الفلسطينية مصممة .٥

 إن االثنين إسرائيل مسؤول فلسطيني كبير مقرب من المفاوضات مع أعلن: رام اهللا ـ ا ف ب
 إسرائيل لم توقف إذا) يناير( كانون الثاني ٢٦ينيين مصممون على وقف اللقاءات االستكشافية بعد الفلسط

  .االستيطان
اللقاءات االستكشافية تنتهي " إنوقال المسؤول الفلسطيني الذي فضل عدم ذكر اسمه لوكالة فرانس برس 

 األراضيالستيطان في عموم  اإسرائيلحسب الموعد المتفق عليه مع اللجنة الرباعية ما لم توقف 
  ."الفلسطينية بما فيها في القدس الشرقية

  ." تقدمأي لم تحدث وبأنهابالصعبة " اإلسرائيليووصف مسؤول فلسطيني االجتماعات مع الجانب 
)  واالمم المتحدةاألوروبيالواليات المتحدة وروسيا واالتحاد  (األوسطوحددت اللجنة الرباعية للشرق 

موعدا لمهلة للجانبين لعرض مقترحاتهما المفصلة لرسم ) يناير(ين من كانون الثاني السادس والعشر
  . السالمإلى من اجل التوصل األمنحدود دولة فلسطينية مستقبلية وحول 

ابرز نقاط " إن يوسف لفرانس برس أبومن جهته، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل 
تي ستناقشها القيادة الفلسطينية في حال فشل المفاوضات هو التقدم بطلب عقد  الفلسطينية الاإلستراتيجية

وذكر  ."اجتماع الدول الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة والتقدم بطلب العضوية في المنظمات الدولية
 محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية وتفعيل طلب عضوية دولة فلسطين"من هذه المنظمات 

  ." وتفعيل المقاومة الشعبية السلمية ضد االحتاللاألمن المتحدة من خالل مجلس األممفي 
  ٢٤/١/٢٠١٢القدس العربي، لندن، 

  
   اإلسرائيلي في عّمان وإسناد دولي للنواب األسرىالسفير لعزل ودع يبحر .٦

ني باإلنابة، بموقف أشاد الدكتور أحمد بحر، رئيس المجلس التشريعي الفلسطي: عبد الغني الشامي -غزة 
" الكنيست"رئيس مجلس األعيان األردني، طاهر المصري الذي رفض استقبال رسالة تهنئة من رئيس 

اإلسرائيلي، رؤوفين ريفلين، بمناسبة حلول العام الميالدي الجديد، مطالباً في الوقت ذاته المجتمع الدولي 
  .بات على الدولة العبرية لردعهابوقفة جادة تجاه اختطاف النواب الفلسطينيين، وفرض عقو

المصري للدفع باتجاه مقاطعة السفير اإلسرائيلي في " قدس برس"ودعا بحر في حوار أجرته معه وكالة 
  .األردن، والعمل على عزله بكل الوسائل تمهيداً لطرده من األرض العربية األردنية

  ٢٣/١/٢٠١٢قدس برس، 
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  ري عن كل النوابالسلطة الفلسطينية تطالب باإلفراج الفو .٧

وحث صائب . طالبت السلطة الفلسطينية أمس باإلفراج الفوري عن كل النواب:  كفاح زبون- رام اهللا
عريقات، رئيس الوفد الفلسطيني لمفاوضات الوضع النهائي، المجتمع الدولي على التدخل الفوري 

 إضافة إلى اإلفراج عن واإلفراج عن األسرى الفلسطينيين، وعلى رأسهم أعضاء المجلس التشريعي،
وطلب عريقات في لقاء مع  .، والنساء واألطفال والمرضى وكبار السن١٩٩٤-٥-٤المعتقلين قبل 

مبعوث اللجنة الرباعية الدولية، توني بلير، وممثل السكرتير العام لألمم المتحدة، روبرت سيري، 
سرى والمعتقلين على اعتبار ذلك والقنصل األميركي العام، دانيال روبنستين، العمل إلغالق ملف األ

مسألة ال تقل أهمية عن تنفيذ التزامات الحكومة اإلسرائيلية األخرى بوقف االستيطان، بما يشمل القدس، 
  .١٩٦٧وقبول مبدأ الدولتين على حدود 

  ٢٤/١/٢٠١٢الشرق األوسط، لندن، 
  
  اختطاف النواب لتعطيل المصالحة وضرب المقاومة: أبو السبح .٨

إن إسرائيل رغم جبروتها " قال وزير األسرى لدى الحكومة المقالة عطا اهللا أبو السبح :مد جاد حا-غزة 
وغطرستها تسعى لوقف سير المصالحة الفلسطينية وضرب المقاومة الفلسطينية وذلك من خالل اختطاف 

وشدد  ".باً نائ٢٥و النواب اآلخرين الذين بلغ عددهم  زيز دويك، رئيس المجلس التشريعي الفلسطينيع
إن اختطاف الدويك ال يمكن أن يسكت صوت الشعب "على ضرورة أن تترجم المصالحة على األرض 
  ".الفلسطيني الذي يدعو للم الشمل وإنهاء االنقسام

  ٢٤/١/٢٠١٢الغد، عمان، 
  
   في العالم بوضع حد الستهداف النواب الفلسطينيينالبرلماناتالمصري يطالب مشير  .٩

في المجلس التشريعي الفلسطيني مشير المصري، الناطق باسم كتلة التغيير طالب النائب : غزة
واإلصالح التابعة لحركة حماس، كافة المؤسسات الحقوقية والدولية والبرلمانات العربية واإلسالمية 

المتواصلة بحق نواب " العربدة الصهيونية"والدولية بالعمل على وضع حد عاجل وفوري لما اسماه 
سطيني وممثليه دون وجود أي مسوغ أو مبرر قانوني لعمليات االختطاف واإلبعاد القسري الشعب الفل

  .التي يتعرضون لها
إن : "، وقال"جريمة صهيونية جديدة ومركبة"واعتبر المصري في تصريح مكتوب له ما جرى بأنه 

ابها في الضفة االحتالل يواصل حربه المسعورة بكافة أشكالها على ممثلي الشرعية الفلسطينية ونو
عزيز دويك .الغربية ومدينة القدس المحتلة، والتي كان آخرها اختطافه لرأس الشرعية الفلسطينية د

والنائب عن مدينة بيت لحم خالد طافش، ها هو اليوم يمعن في جرائمه بحق النواب الفلسطينيين وقادة 
ب األحمر بمدينة القدس وتختطف الشعب الحقيقيين ، تقدم قوة صهيونية خاصة على اقتحام مقر الصلي

يوماً في قرصنة ) ٥٥٠(النائب محمد طوطح والوزير السابق خالد أبو عرفة بعد اعتصام دام ألكثر من 
  ". صهيونية واضحة واختراق لحصانتهم كبرلمانيين واختراق الحصانة لمؤسسة دولية محايدة
  ٢٣/١/٢٠١٢قدس برس، 
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  زمة خانقة للسلطة الفلسطينيةتراجع الدعم المالي الخارجي يتسبب بأ .١٠
أدى تراجع الدعم المالي الخارجي للسلطة الفلسطينية بصورة كبيرة في العامين :  محمد يونس–رام اهللا 

 اتخاذ خطوات طارئة أثارت الكثير من إلىالماضيين الى تفاقم أزمتها المالية على نحو دفعها أخيراً 
  .للفئات العليا، وتقليص النفقاتالجدل واالعتراضات مثل مضاعفة ضريبة الدخل 

 الحكومة ال يمس أعدته سالم فياض إن مشروع قانون الضريبة الجديد الذي .دوقال رئيس الوزراء 
 شيقل ألف ٢٠٠الشرائح الدنيا والمتوسطة، لكنه يطاول الشرائح العليا التي يزيد دخلها السنوي عن 

 على ةالمائ في ٣٠ الى ةالمائ في ١٥فع من  ضريبة الدخل سترتأنوأوضح ).  دوالرألف ٥٣ حوالي(
  .هذه الشريحة
 هذا القرار لتعويض النقص الكبير المتواصل منذ عامين في إلى بأن حكومته لجأت "الحياة"وأبلغ فياض 

 اإلنفاق رفع الضريبة هو أحد خيارين لتحقيق هذا الغرض، ثانيهما ترشيد أنالدعم الخارجي، موضحاً 
 لن تمس ذوي الدخل المحدود والمزارعين وبرامج اتخاذها المنوي اإلجراءاتن لكنه أكد أ. الحكومي

  .الحماية االجتماعية
ودأبت الدول المانحة .  بليون دوالر بعجز قدره بليون دوالر٣.٧وتبلغ النفقات السنوية الجارية للسلطة 

 حدوث فجوة إلىأدى على تغطية هذا العجز، لكن عدداً منها عزف عن ذلك في العامين األخيرين ما 
  . حدوث أزمة مالية خانقة للسلطةإلىأدى تراكمها 

 األعمال حدوث اعتراضات واسعة في قطاع إلىوأدى قرار الحكومة تعديل قانون ضريبة الدخل 
 اإلجراءات إن "الحياة"وقال رئيس اتحاد الصناعات صقر الجوارشي لـ. خصوصاً الشركات الكبيرة

وصول الضريبة " إن إلىولفت .  الخارجإلى واألجنبيأس المال الفلسطيني  هروب رإلىالجديدة ستؤدي 
  ." ال يشكل بيئة استثمارية جاذبة بل طاردةةالمائ في ٣٠ إلى

 حوار وطني إلىوأمام اعتراض الشركات االستثمارية وأوساط اقتصادية وسياسية عديدة دعا فياض 
  .ع الشهر الجاريورجح مقربون منه أن يعقد هذا الحوار مطل. اقتصادي

وعملت السلطة الفلسطينية في السنوات األخيرة على تقليص احتياجاتها من الدعم الخارجي بصورة 
لكن عدداً من أبرز الدول المانحة، بخاصة العربية، أوقفت أو قلصت دعمها للسلطة في العامين . كبيرة

  . حدوث هزة مالية كبيرة لهاإلى بصورة الفتة ما أدى األخيرين
ال فياض إن السلطة الوطنية نجحت في تقليل االعتماد على المساعدات الخارجية لتمويل النفقات وق

 إن هذه إلىلكنه لفت . ٢٠١١ أقل من بليون دوالر في إلى ٢٠٠٨ بليون دوالر في ١.٨الجارية من 
 وصلنا إن ما": وأضاف. ابالتزاماتهالسياسة اصطدمت بتراجع الدعم الخارجي وعدم وفاء بعض الدول 

 عن ةالمائ في ٢٥ مليون دوالر، وهو مبلغ يقل بنسبة ٧٤٢من الدول المانحة في العام الماضي كان 
  ."احتياجاتنا وعن التزامات المانحين

 الذي انتهى بعجز ٢٠١٠وقال فياض إن الوضع المالي للسلطة الوطنية بدأ بالتراجع منذ أواسط العام 
  .ليون دوالر م١٠٠تمويلي في الميزان الجاري بلغ 

 من سابقه، إذ على رغم خفض العجز المبرمج في موازنة هذا أفضل ٢٠١١ولم يكن العام ": وأضاف
 مليون دوالر فقط، وهو اقل من العجز المبرمج ٧٤٢ ما وردنا فعالً إن أال مليون دوالر، ٩٦٧ إلىالعام 
ع تطويرية في المناطق  مليون دوالر كلفة مشاري٢٤٠ حوالي إليه مليون دوالر، يضاف ٢٢٥بنحو 

  ."المهمشة والمتضررة من االستيطان والجدار الفاصل
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 يبلغ ٢٠١١ و٢٠١٠ إن حكومته دخلت العام الجاري بعجز تمويلي متراكم من العامين إلىوأشار فياض 
 مليون دوالر، وذلك نتيجة ورود مساعدات اقل مما كان مبرمجاً في موازنتي العامين ٨١٥ حوالي

  .المذكورين
 المالية تمثلت في إقدام األزمةواجهت السلطة الفلسطينية العام الماضي عقبات جديدة فاقمت من و

والثانية في شهر ) يونيو( على حجز المستحقات المالية للسلطة مرتين، األولى في شهر حزيران إسرائيل
 الذي وصل حد اإلرباك الشديد"وهو ما ترك السلطة في حال وصفها فياض بـ) نوفمبر(تشرين الثاني 

  . لم تتمكن من الوفاء بالتزاماتها مثل الرواتب في الشهرين المذكورينأنها إلى مشيراً "الشلل
 انفراج إلى مليون دوالر ٢٠٠وأدى تدخل المملكة العربية السعودية وتقديمها مساعدة للسلطة بقيمة 

  . لعدة شهوراألزمة
 مئة مليون دوالر حوالي إلىطة التي تصل  استأنفت تحويل مستحقات السلإسرائيل أنوعلى رغم 

  .ابالتزاماته ثقة الجمهور بقدرتها على الوفاء أضعاف إلى احتجازها أدى أن إالشهرياً، 
 مليون دوالر، موضحاً أن السلطة لن ٣٥٠ الجديدة هو توفير اإلجراءاتوذكر فياض إن الهدف من 

  .اتتتوقف عن السعي للحصول على اكبر قدر ممكن من المساعد
  . دوالر سنويا١٦٠٠ًويبلغ معدل دخل الفرد ). ةالمائ في ٢٥(وتعاني فلسطين من نسبة بطالة مرتفعة 

 حل مشكلة البطالة، وتشعب إلى المالية ناجمة عن التوظيف غير المنظم الهادف األزمة إنويقول خبراء 
 واألسرى) أسرة ألف ٣٤(التزامات السلطة التي تشمل قطاع غزة والخارج بما في ذلك اسر الشهداء 

  . والحاالت االجتماعيةوالجرحى
 مهمة في قطاع غزة إيرادات يحرم السلطة الوطنية من ألنه لالنقسام كلفة مالية مدمرة إنوقال فياض 

 المتصلة بالنشاط اإليرادات بلغت نسبة ٢٠١١في العام ": وأضاف. فيما يبقي عليها ذات االلتزامات
 في العام ةالمائ في ٢٨ فقط مقارنة مع ةالمائ في ٢ السلطة إيرادات يإجمالاالقتصادي في غزة من 

وهذا واجب .  من موازنتها على قطاع غزةةالمائ في ٤٥ حوالي، على رغم أن السلطة تصرف ٢٠٠٥
  ."ومسؤولية تجاه أهلنا في القطاع

  ٢٤/١/٢٠١٢الحياة، لندن، 
  

  مايو المقبل/ في أياراالنتخابات الفلسطينية  البرغوثي يؤكد استحالة إجراء .١١
 قال مصطفى البرغوثي، منسق لجنة الحريات التي شكلتها الفصائل الفلسطينية في : أ ف ب-رام اهللا 
 االنتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس إجراء من المستحيل أصبحالماضي، انه /  ديسمبراألولكانون 

ي لجنة االنتخابات المركزية الفلسطينية، حسب رأ": وأوضح البرغوثي .مايو المقبل/أيارالوطني في 
 نعمل بسرعة لضمان إجرائها هذا أن المقبل، وعلينا أيار االنتخابات في إجراء من المستحيل أصبح

  . "العام، وهذا يتطلب أن تبدأ لجنة االنتخابات عملها في غزة
  ٢٤/١/٢٠١٢الحياة، لندن، 
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  ب طوطح والوزير أبو عرفةالنائ تدين اعتقال االحتالل اإلسرائيلي حماس .١٢
بشدة االعتداء الصهيوني السافر على الوزير " حماس"أدانت حركة المقاومة اإلسالمية : القدس المحتلة

خالد أبو عرفة والنائب محمد طوطح، محمله االحتالل المسؤولية الكاملة عن سالمة وصحة النواب 
  . نائبا٢٧ًالمختطفين في سجونه، والبالغ عددهم 

تعقيباً على اختطاف االحتالل الصهيوني الوزير أبو ) ١-٢٣( الحركة في بيان لها اليوم اإلثنين وقالت
ننظر ببالغ الخطورة للحملة "عرفة والنائب طوطح بعد اقتحام قواته مقر منظمة الصليب األحمر الدولية 

اقتحام االحتالل الصهيوني "، معتبرة "المسعورة التي ينفذها االحتالل ضد رموز ونواب شعبنا الفلسطيني
شعبنا الفلسطيني وقواه الحية "ودعت  ".مقر الصليب األحمر، خرقاً فاضحاً لألعراف والقوانين الدولية

إلى المزيد من الوحدة التكاتف في مواجهة جرائم االحتالل العنصرية بحق ممثلي الشعب وقياداته 
مية وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون اإلسالمي كما دعت البرلمانات العربية واإلسال ".الوطنية

والمؤسسات اإلنسانية والحقوقية وأحرار العالم إلى التعبير عن رفضهم واستنكارهم الختطاف النواب، 
والوقوف في وجه جرائم االحتالل الصهيوني، وإلى التحرك العاجل للدفاع عن رموز شعبنا الفلسطيني 

  .حتالل المستمرةومؤسساته من اعتداءات اال
  ٢٣/١/٢٠١٢، المركز الفلسطيني لإلعالم

  
  زيارة مشعل لعَمان يوم األحد القادم: لإلعالمالمركز الفلسطيني  .١٣

 مصادر أردنية رفيعة المستوى أكدت أن  عمانمن  ٢٣/١/٢٠١٢، المركز الفلسطيني لإلعالم ذكر
خالد مشعل " حماس"المقاومة اإلسالمية أن رئيس المكتب السياسي لحركة " المركز الفلسطيني لإلعالم"لـ

يصحبه في الزيارة ولي العهد القطري الشيخ تميم بن حمد ) ١-٢٩(سيقوم بزيارة لعمان يوم األحد القادم 
  .آل ثاني

وكان من المقرر أن تتم هذه الزيارة في شهر نوفمبر الماضي غير ان مصادر اردنية مطلعة كشفت عن                  
  .ى إلى تأجيل الزيارة اكثر من مرةتدخالت أمريكية وصهيونية ادت

في عمان أن الزيارة سـتكون      " المركز الفلسطيني لإلعالم  "وقد سبق أن أكد مصدر أردني مطلع لمراسل         
  .وعمان في إطارها السياسي" حماس"تدشيناً لعودة العالقات بين حركة المقاومة اإلسالمية 

قيادي في حماس قال ان     ، أن   مزة العكايلة  ح نقالً عن مراسلها   ٢٤/١/٢٠١٢الدستور، عمان،   وأضافت  
رئيس المكتب السياسي للحركة خالد مشعل سيزور عمان األحد المقبل بصحبة ولي عهد قطر الشيخ تميم                

  .بن حمد آل ثاني في زيارة رسمية تستمر ثالثة أيام يلتقون فيها كبار المسؤولين في المملكة
ان خمسة من أعضاء المكتب السياسي للحركة وأضاف القيادي الذي فضل عدم الكشف عن هويته 

موسى أبو مرزوق، محمد نزال، عزت الرشق، سامي خاطر، : سيرافقون حمد ومشعل في زيارتهما وهم
محمد نصر، مشيراً إلى أن قادة حماس يسعون لوضع تصور مستقبلي للعالقة بين الطرفين بانتظار تقديم 

وأضاف أن الزيارة تهدف إلى إعادة رسم . القة مع حماسالجانب األردني لرؤيته المستقبلية حول الع
  .العالقة بين الطرفين باتجاهها الذي يعود بالمصلحة عليهما سوية

 ٢٤/١/٢٠١٢الدستور، عمان، 
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  "إسرائيل" والوزير أبو عرفة جريمة جديدة تؤكد عدوانية طوطحاعتقال النائب : الرشق .١٤
قوات االحتالل الصهيوني لمقر  اقتحامأن لرشق، ، عزت ا حماسقال عضو المكتب السياسي لحركة
. النائب محمد طوطح والوزير السابق خالد أبو عرفه واختطاف. الصليب األحمر في القدس المحتلة

وعدوانية الكيان الصهيوني وانتهاكاته المتواصلة بحق شعبنا ورموزه  جريمة جديدة تؤكد همجية
  .ومقدساته

 ٢٣/١/٢٠١٢صفحة الرشق على فيسبوك، 
 
  "إسرائيل" المسلحة ضد بالمقاومةالزهار يؤكد التمسك  .١٥

عن “ لن تتخلى”أمس أن حركته “ حماس”أكد محمود الزهار القيادي البارز في حركة :)ب.ف .أ (
شهداء منطقة الزيتون شرق ”وقال الزهار في كلمة خالل حفل تكريم  .“إسرائيل”المقاومة المسلحة ضد 

لثالثة للحرب على قطاع غزة، نحن نجاهد لكرامتنا ولحقوقنا فالجهاد طريقنا مدينة غزة لمناسبة الذكرى ا
لن تتخلى عن المواجهة “ حماس”إن : وتابع .“وهو حياتنا وعزنا ولن نتخلى عنه مهما بلغت التضحيات

  .“المسلحة مع العدو الصهيوني
  ٢٤/١/٢٠١٢الخليج، الشارقة، 

  
  س إلى غزةلمشعل وعبا ال نعلم عن زيارة قريبة: برهوم .١٦

أنه ليس لديها أي معلومات حول نية رئيس مكتبها " حماس"أكدت حركة المقاومة اإلسالمية : غزة
السياسي، خالد مشعل، زيارة قطاع غزة برفقة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، مشيرة في الوقت 

  ".ليس هناك ما يمنع هذه الزيارة في حال قررا ذلك"ذاته إلى أنه 
  ٢٣/١/٢٠١٢ قدس برس،

  
   االنقسامإلدارة االنقسام إنهاء موضوع المصالحة من يتحول أناخشى : رباح مهنا .١٧

حذر رباح مهنا رئيس لجنة المصالحة المجتمعية لتنفيذ اتفاق المصالحة  : وليد عوض-رام اهللا 
 وليس االثنين من سعي حركتي فتح وحماس الدارة االنقسام،' القدس العربي'الفلسطينية في حديث مع 

 ، وذلك على ضوء ٢٠٠٧النهاء االنقسام المتواصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة منذ منتصف عام 
  .التلكؤ الذي بات واضحا في التنفيذ من قبل الطرفين

واشار الى ان ممثلي حماس وفتح في لجنة المصالحة المجتمعية يعطوا انطباعا ايجابيـا، اال ان ذلـك ال                   
قضية المصالحة تتحرك هنا وهناك، وانا اخشى ان ال يكون المطلـوب            'مضيفا  ينفذ على ارض الواقع،     

نحن نسعى لحـل موضـوع االنقـسام ولـيس          .. من طرح موضوع المصالحة انهاء االنقسام بل ادارته       
  .'ادارته

 ٢٤/١/٢٠١٢القدس العربي، لندن، 
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  حة الفلسطينية من اعتقال الدويك تقويض المصاليستهدفاالحتالل اإلسرائيلي : الهندي .١٨
اعتبر عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد اإلسالمي محمـد الهنـدي أن االحـتالل              : حامد جاد -غزة  

اإلسرائيلي استهدف من عملية اعتقال الدويك تقويض المصالحة الفلـسطينية واالسـتمرار فـي حالـة                
  .االنقسام

 الدولية للصليب األحمر في مدينـة       وأكد الهندي في كلمة ألقاها خالل مؤتمر صحفي عقد في مقر اللجنة           
غزة تضامناً مع الدويك والقيادي في الجهاد خضرعدنان المضرب عن الطعام في سجون االحتالل لليوم               

أنـه ال يعتـرف     " على التوالي أن االحتالل وجه باعتقاله الدويك رسالة للشعب الفلسطيني مفادهـا                ٣٧
  ".اسي وال باتفاقية أسلو وال بالقانون الدولي واإلنسانيبالشعب الفلسطيني وال بقضيته وال أسلوبه السي

 ٢٤/١/٢٠١٢الغد، عمان، 
  
  فتح رفضت استالم منزل عباس في غزة: الحرياتعضو في لجنة  .١٩

، المنبثقة عن اجتماعات المـصالحة الفلـسطينية فـي          "لجنة الحريات "أكد خليل عساف، عضو     : رام اهللا 
، ومحاوالت التخريب من قبل الجانب األمنـي؛        )فتح وحماس (قسام  عدم الثقة بين طرفي االن    "القاهرة، أن   

  ".تعيق تنفيذ توصيات لجان المصالحة في الضفة وغزة
فـي قطـاع غـزة      " فـتح "النقاب عن أن حركة     " قدس برس "وكشف عساف، في تصريحات خاصة لـ       

حجة عدم توفر   ، ب "حماس" من    رفضت استالم منزل رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في القطاع         "
جميع الموجودات داخل المنزل ومطالبتها باستالم كافة مكاتب منظمة التحرير الفلسطينية كأولويـة قبـل               

  ".تسلم منزل عباس
  ٢٤/١/٢٠١٢قدس برس، 

  
  زيارة الوفد األمني المصري لغزة والضفة مازالت قائمة لكنها تأجلت: صخر بسيسو .٢٠

صخر بسيسو، أن زيارة الوفد األمني المصري لقطاع " فتح "أكد عضو اللجنة المركزية لحركة: رام اهللا
لوجود بعض  تأجلت األسبوع الجاري، ما زالت قائمة، لكنها والتي كانت مقررة غزة والضفة الغربية،

  .اإلشكاليات، ولكن ستتم في وقت الحق، دون أن يحدد موعدا لها
، هجوما على /صوت فلسطين/اعة إلذ) ٢٣/١(وشن بسيسو، في تصريحات صحفية له اليوم االثنين 

  .واتهمها بإعاقة تنفيذ المصالحة" حماس"أطراف في حركة 
  ٢٣/١/٢٠١٢قدس برس، 

  
   اهللا يناقشان سبل دعم المقاومة ضد االحتالل اإلسرائيليوحزبالشعبية الجبهة  .٢١

ر ماهر قام وفد من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين برئاسة مسؤول فرعها في الخارج الدكتو: بيروت
رئيس المجلس السياسي في " الشعبية"اللبناني في بيروت،  واستقبل وفد " حزب اهللا"الطاهر بزيارة لـ 

حزب اهللا إبراهيم أمين، وتناول اللقاء بين الطرفين آخر التطورات السياسية على الساحة الفلسطينية 
 الفلسطيني في الداخل وفي ومخاطر التهويد، السيما في القدس، والمؤامرة التي يتعرض لها الشعب

  .الشتات
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عن تقديرهما لجهود المصالحة الرامية النجاز  وأعرب الطرفان، بحسب بيان صادر عن الجبهة الشعبية،
الوحدة الوطنية الفلسطينية، كما تناول اللقاء أيضا الحراك العربي وأهمية إدراك الشعوب للقضية 

  .حتالل اإلسرائيليالفلسطينية وسبل دعم المقاومة في مواجهة اال
  ٢٣/١/٢٠١٢قدس برس، 

  
  لحظر النفطي والمصرفي على إيرانل األوروبي االتحادنتنياهو يرحب بقرار  .٢٢

أشاد رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بقرار االتحاد األوروبي، أمس، رسميا علـى              :تل أبيب 
 ما إذا كانت هذه الخطوة يمكن أن تحبط         فرض عقوبات جديدة على إيران، لكنه قال إنه ليس من الواضح          

  . طموحات طهران النووية
 ٢٤/١/٢٠١٢، الشرق األوسط، لندن

  
   حول هوية قائد سالح الجو المقبلوغانتسصراع بين نتنياهو  .٢٣

كشفت تقارير إعالمية إسرائيلية عن صراع دائر بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ورئيس             : علي حيدر 
نتس بشأن هوية قائد سالح الجو البديل عن القائد الحالي اللواء عيـدو نحوشـتان،               أركان الجيش بني غا   

  .الذي وافق على إنهاء مهماته
عن مصادر عسكرية رفيعة المستوى قولها إن موقف المرشحين متطـابق           » يديعوت أحرونوت «نقلت  و

، لكنها عادت ولفتت الى أنه في       إزاء المسألة اإليرانية، وإنهما حتى اآلن لم يعلنا موقفيهما في هذا المجال           
  .جميع األحوال، دفعت قضية مهاجمة إيران نتنياهو الى التدخل في اختيار قائد سالح الجو

رغم ذلك، فقد أظهر غانتس ليونة في مسألة تعيين نائب رئيس أركان الجيش ورئيس شعبة االستخبارات                
 فيه تعيين أي ضابط برتبة لـواء ال يوافـق           ال يجوز «العسكرية، مبرراً ذلك بالقول إنه في الوقت الذي         

ليس في جميع المناصب يجب أن يكـون رأيـي هـو            «، إال أنه من الجهة المقابلة       »عليه رئيس األركان  
وعلى ذلك يعتزم غانتس تقديم قائمة بأسماء المرشحين علـى أن يقـرر بـاراك هويـة مـن                   . »المقرر

  .سيتوالها
تكون لوزير الدفاع أولوية في تعيـين مرشـحيه فـي مناصـب             بموازاة ذلك، رأى باراك أنه ينبغي أن        

وجوب دراسة التوازن في تعيـين رئـيس شـعبة          «عسكرية ذات عالقة بمواضيع عسكرية، إضافة إلى        
  .»االستخبارات ونائب رئيس األركان وقائد سالح الجو

  ٢٤/١/٢٠١٢االخبار، بيروت، 
 

  ريطاني مناهض للصهيونية بسبب كتابة مقدمة كاتب بالزعبيتحرض على " يديعوت" .٢٤
، كبرى الصحف اإلسرائيلية، أمس، بعنوان تحريـضي        »يديعوت أحرونوت «خرجت صحيفة   : تل أبيب 

، بسبب قيام الزعبي بكتابة مقدمـة       »النائبة حنين الزعبي تضرب ثانية    «: بارز في الصفحة األولى، يقول    
. »ال سـامي  « الـصحيفة بأنـه      كتاب للكاتب البريطاني المناهض للصهيونية بن وايت، الذي وصـفته         

، )٤٨فلـسطينيي  (ويتمحور هذا الكتاب حول السياسات اإلسرائيلية تجاه المواطنين العرب في إسـرائيل        
ويتعرض لسياسة مصادرة األراضي الحكومية التي نهبت معظم أراضيهم، وسياسة التخطيط والبناء التي             

مزق عائالتهم وتفرق بين الزوج والزوجة وبين       تضيق الخناق على بلداتهم، وسياسة سحب الجنسية التي ت        
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األب أو األم وبين األوالد، والقوانين العنصرية األخيرة، وسياسة التعليم التجهيلية، وسياسـات اإلفقـار               
  .االقتصادية واالجتماعية

، وإن ما كتبته في المقدمة هـو        »ال سامي «وقد ردت الزعبي قائلة إن الكاتب المذكور ال يمكن اعتباره           
  .مجموعة آراء تقولها كل يوم من على منابر الكنيست

  ٢٤/١/٢٠١٢، الشرق األوسط، لندن
 

   تهدد استقرار حكومة نتنياهو"شاس"قضية فساد في حزب  .٢٥
قرر مراقب الدولة في إسرائيل، القاضي ميخائيل لندنشتراوس، إجراء تحقيـق           :  نظير مجلي  - تل أبيب 

 الذي وشى بوالده، وكشف بذلك عن شبهات فساد في أكبـر            في شكوى أحد رجال الدين اليهود الشرقيين      
، الذي يعتبر لـسان     »شاس«ورأى المراقبون أن هذه القضية قد تتدحرج لتفكك حزب          . األحزاب الدينية 

الميزان في الصراعات الحزبية اإلسرائيلية، ويتحالف معه كل رئيس حكومة يريد ضـمان البقـاء فـي                 
  .ار حكومة بنيامين نتنياهوالحكم، ومن شأنها أن تهدد استقر

لليهود المتدينين، من أن تؤدي هذه القضية إلى الكشف عن أخطر           » شاس«وقد حذر عدد من قادة حزب       
  .فضائح الفساد في المجتمع اإلسرائيلي

 ٢٤/١/٢٠١٢، الشرق األوسط، لندن
  

  لسلفيين يطالب مجددا بفتح حوار مع اإلخوان وا في مصرالسابق "إسرائيل" سفير ":يديعوت" .٢٦

يـديعوت  "فى تقرير نشرته صـحيفة      ،  قال إسحاق لفانون سفير إسرائيل السابق بالقاهرة      : محمد محمود 
إنه لم يفاجأ باالنتصار الكاسح لإلخوان فى االنتخابات معتقدا أنه ال يوجد أى سبب إلسرائيل               " أحرونوت

  . كى تصاب بالذعر أو القلق من فوز اإلسالميين
خوان كان متوقعا لكن المفاجأة جاءت من قبل الحركـة الـسلفية التـى حظيـت                وأوضح أن انتصار اإل   

  . بالمركز الثانى فى مجلس الشعب باإلضافة إلى فشل الحركات الليبرالية
وقال إن اإلخوان مستعدون لقبول شخص متفق عليه من قبل كل الكتل البرلمانية فـى رئاسـة مجلـس                   

زهم فى االنتخابات بعد أن قاموا بإطالق تصريحات مطمئنة فيما          الشعب، مؤكدا أنه ال داعى للقلق من فو       
  . يتعلق بإسرائيل واتفاقية السالم مع تل أبيب

وأشار أن إسرائيل البد وأن تجرى اتصاالت مع اإلخوان المسلمين والسلفيين، وغيـرهم مـن عناصـر               
  . القوى السياسية المتعددة فى مصر اآلن

 ٢٤/١/٢٠١٢، المصريون، القاهرة
  
  المؤتمر األول للسالم على فيسبوك بمشاركة عباس ومدرب فريق برشلونة .٢٧

في خطوة هي األولى من نوعها، أطلق عشرات اآلالف من الشباب العرب واإلسرائيليين مـن مختلـف                 
، عبر صفحة موقع التواصـل االجتمـاعي        »المؤتمر األول للسالم  «دول منطقة الشرق األوسط، أمس،      

اإلسرائيلية إن أوري سافير،    » يديعوت أحرونوت «وقالت صحيفة   .  مساء اليوم  ، على أن يختتم   »فيسبوك«
ومركز »  يا قادة الشباب   - ياال«للسالم، أعلن عن المؤتمر، الذي تنظمه مجموعة        » بيرتس«مدير مركز   
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ويبدأ أعماله عند العاشرة من صباح يوم أمس ويستمر حتى السابعة والنـصف مـن              «للسالم،  » بيرتس«
  .»ممساء اليو

ويشارك في المؤتمر االفتراضي الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، والرئيس اإلسرائيلي، شمعون بيريز،            
ووزيرة الخارجية األميركية هيالري كلينتون، ومدرب فريق برشلونة لكرة القـدم بيـب غوارديـوال،               

 األميركية شارون ستون،    ورئيس الرابطة الوطنية لكرة السلة في الواليات المتحدة ديفيد سترين، والممثلة          
  .بعضهم عبر مشاركات فيديو، وآخرون من خالل رسائل مكتوبة

 إسرائيلي، ٣٥٠٠ من مصر، ٩٠٠٠ ألف عضو، بينهم ٤٠نحو » ياال ـ يا قادة الشباب «وتضم صفحة 
 ١٩٠ ليبـي و   ٥٠٠ سعودي،   ٧٠٠ عراقياً،   ١٠٥٠ مغربي،   ١٤٠٠ جزائري،   ١٥٠٠ فلسطيني،   ٢٥٠٠

  .من دول أخرىمن لبنان وممثلون 
 ٢٤/١/٢٠١٢، االخبار، بيروت

 
   على قائمة سوداء أعدها اليمين المتطرفخائنة شخصية إسرائيلية ١٠٠٠ .٢٨

بأسماء أكثر من ألـف شخـصية       » قائمة سوداء «أعدت منظمات اليمين المتطرف في إسرائيل       : تل أبيب 
من محاضري  % ١٠ يعادل   وضمن هذه األسماء ما   . »خونة للوطن «سياسية وأدبية وفنية، ممن تعتبرهم      

  .الجامعات اإلسرائيلية ورئيس الدولة شيمعون بيريس
إن هذه القائمة   «: ، وهو من الواقفين وراء المبادرة     »يسرائيل كامبوس «ويقول الموقع اإللكتروني لمنظمة     

السوداء هي حصيلة متابعة ألقوال ونشاطات مجموعة من ناشطي اليسار المتطـرف الـذين يـشجعون                
مة في الجيش اإلسرائيلي، وتنفيذ ممارسات خارجة عن القـانون، ويقيمـون عالقـات مـع                رفض الخد 

  .»تنظيمات دولية معادية إلسرائيل، ويحاولون إظهار إسرائيل كدولة فاشية وعنصرية وإرهابية
 ٢٤/١/٢٠١٢، الشرق األوسط، لندن

 
  ثورات العربية في معظم دول العالم وال"اسرائيل"لـ العداءتنامي : "جيروزاليم بوست" .٢٩

كشفت دراسة أجراها قسم الدبلوماسـية العامـة التـابع لـوزارة الخارجيـة              : الناصرة زهير أندراوس  
اإلسرائيلية مقاطع منها، كشفت النقـاب عـن ارتفـاع          ' جيروزاليم بوست 'اإلسرائيلية، ونشرت صحيفة    

ثورات العربية التي اجتاحت    ملحوظ في مظاهر العداء لإلسرائيليين في وسط العالم العربي، في أعقاب ال           
  .معظم الدول العربية، والمطالبة بتغير األنظمة السياسية القائمة

وأشار التقرير، بحسب المصادر السياسية في تل أبيب، إلى أن الثورات العربية سـاهمت فـي تعزيـز                  
ليهـود، بالتـآمر    وزيادة العداء للدولة العبرية عبر توجيه إصبع االتهام إلسرائيل والحركة الصهيونية وا           

واستدلت الدراسة ببعض األمثلة من الثورات العربية، كـذكر         . ضد العرب والمسلمين في الدول العربية     
أن والدة الزعيم الليبي معمر القذافي تحمل الجنسية اإلسرائيلية، وهتافـات الـشبان الـسوريين خـالل                 

 جيش من الحمير يخدمون الموساد      المظاهرات المعارضة للنظام السوري، ووصفهم عناصر النظام بأنهم       
اإلسرائيلي، باإلضافة إصدار جماعة اإلخوان المسلمين في مصر لوائح تمنع المؤمنين المـصريين مـن               

ونقلت الصحيفة اإلسـرائيلية عـن وزيـر شـؤون          . توقيع اتفاقية مع القرود في إشارة إلى اإلسرائيليين       
إن هذا التقرير يعتبر كتذكير محزن بـأن المعـاداة          : المهجرين يولي أدلشتاين تعقيبه على الدراسة قائالً      

  .، على حد تعبيره٢٠١٢إلسرائيل، ما تزال حية وبصحة جيدة في عام 
 ٢٤/١/٢٠١٢، القدس العربي، لندن
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  "مشبوهة" في أوروبا وأمريكا تسلّمت ظروفاً إسرائيلية ست ممثليات ":معاريف" .٣٠

 بتلقّي ست ممثليات دبلوماسية إسرائيلية فـي أنحـاء          أفادت مصادر إعالمية عبرية   : )فلسطين(الناصرة  
  ".غير معروف"تحوي مسحوقاً أبيض " مشبوهة"مختلفة من العالم، ظروفاً بريدية 

، أن حالة مـن االسـتنفار       )٢٤/١(على موقعها اإللكتروني، اليوم الثالثاء      / معاريف/وأوضحت صحيفة   
اد األوروبي وثالثة قنصليات في الواليات المتحـدة        الشديد سادت ثالثة سفارات إسرائيلية في دول االتح       

ويعتقد بأنها مادة   " لم تُعرف ماهيتها بعد   "األمريكية، عقب تسلّمها طرودا بريدية تحتوي على مادة بيضاء          
  .المستخدمة في إنتاج األسلحة البيولوجية" اإلنتراكس"

 ٢٤/١/٢٠١٢قدس برس، 
  

  جراء أبحاث على المصريين مليون دوالر سنويا إل٧٧تنفق " إسرائيل" .٣١

بالقاهرة تجري بحوث   " إسرائيل"كشفت مصادر اعالمية مصرية عن مستند يشير إلى أن سفارة           : وكاالت
 مليون دوالر سنويا، تحت سـمع وبـصر الجهـات األمنيـة             ٧٧على المجتمع المصري بتكلفة قدرها      

مجتمـع فـي جميـع المحافظـات        المصرية، وتشمل هذه المصروفات إجراء األبحاث الميدانية داخل ال        
باإلضافة إلى شراء الدراسات واألبحاث المجتمعية من الجامعات والكليات والمراكز البحثيـة المـصرية          
باإلضافة إلى األبحاث والدراسات الحرة التي يجريها الباحثين واألكاديميين المصريين بشكل خاص بعيدا             

  .عن الجهات التي ينتمون إليها
 ٢٣/١/٢٠١٢رية، وكالة سما اإلخبا

  
   دونماً من أراضيها ١٣٦٧صادر ت و بالقدس وحدة استيطانية٧٣٤ بناء تقرر" إسرائيل" .٣٢

كشفت دائرة العالقات الدولية في منظمة التحرير الفلسطينية، عن ان سلطات : رام اهللا ـ أحمد رمضان
محتلة وفي محيطها،  دونما من أراضي القدس ال١٣٦٧االحتالل استولت منذ بداية العام الجاري على 

 وحدة استيطانية، في إطار مخططاتها لحسم معركة القدس من جانب واحد، من خالل ٧٣٤وأقرت بناء 
  .القوة وتشريع القوانين التي تخدم تلك السياسة

واعتبرت الدائرة في بيان صحفي وزع على وسائل االعالم امس، أن ما يجري من عمليات استيطان في 
ة حرب، وإرهاب دولة تقوم به الحكومة اليمينية المتطرفة في إسرائيل، لتهويد القدس الشرقية جريم

  .المدينة وضمها لجعل تنفيذ أي حل سياسي غير ممكن
وأشارت إلى أن المجتمع الدولي يمارس حتى اآلن سياسة تسامح وغض بصر عن الممارسات 

تالل قوة إضافية لتسريع استيطانه اإلسرائيلية والتصعيد االستيطاني في مدينة القدس، ما أعطى االح
  .وتهويده للمدينة وتهجير سكانها الشرعيين بهدم منازلهم ومصادرة هوياتهم وبناء جدار الضم والتوسع

وشددت الدائرة على أن العالم وعلى رأسه مجلس األمن الدولي، مطالب باتخاذ قرارات ملزمة إلسرائيل 
ة للقانون الدولي واإلنساني، وقرارات الشرعية الدولية التي كقوة احتالل، للتوقف عن السياسات المنافي

  .تجرم االستيطان وتعتبره غير شرعي وغير أخالقي
  ٢٤/١/٢٠١٢، المستقبل، بيروت
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  ٢٠١٢خالل عام  بهدم مئات المنازل ات إسرائيليةتهديد: القدس .٣٣
الل تسريع عمليات الهدم في  يلملم آخر أيامه، حتى أعلن عن نية بلدية االحت٢٠١١لم يكد العام : القدس

  . ألف منزل مقدسي، بضغط من الجماعات االستيطانية العاملة في المدينة٢٠مدينة القدس ألكثر من 
ويقول المحامي في ديوان الرئاسة أحمد الرويضي إن هناك مؤشرات على نية االحتالل البدء الفعلي بهدم 

لى أن رصد ميزانية بلدية االحتالل في المدينة ، مشيراً إ٢٠١٢هذه المنازل والعقارات خالل العام 
يوضح تخصيص بند خاص للهدم في المدينة، والذي يعني بدءاً فعلياً لهذا المخطط الذي يقصد منه في 

  . حلقات التهويدل الدرجة األولى تقليص الوجود الفلسطيني فيها، وإكما
اً وحرمانهم من السكن ومصدر الرزق،  فلسطيني١٢٠ويتابع الرويضي أن هدم هذه المنازل يعني تشريد 

ويترافق كل ذلك، كما يقول الرويضي، .وتهجيرهم من أراضيهم لصالح المستوطنين والتوسع االستيطاني
 ١٠مع اإلعالن عن توسيع االستيطان وتسريع وتيرته في المدينة خالل هذا العام، حيث أعلن عن بناء 

 ألف وحدة استيطانية سيجري بناؤها حتى العام ٤٠ -٣٥ي آالف وحدة استيطانية، ورفع النسبة إلى حوال
يقول الباحث في مجال االستيطان أحمد صب لبن إن األيام األولى من هذه السنة كما األخيرة  و.٢٠٢٠

  .من العام السابق، شهدت ارتفاعاً في مخططات المصادرة والبناء االستيطاني
  ٢٤/١/٢٠١٢، الدستور، عّمان

  
   حقوق األطفال الفلسطينيين المعتقلين بوحشيةتنتهك "يلإسرائ" :الغارديان .٣٤

عن اوضاع السجناء الفلسطينيين االحداث في السجون ' الغارديان'في تقرير خاص نشرته صحيفة : لندن
االسرائيلية وجدت فيه ان االحداث يعتقلون اليام او اسابيع في زنازين ضيقة بدون نوافذ وال هواء اال 

يعون النوم بسبب الضوء الدائم، ويعرفون عن الوقت من خالل وجبات الطعام كوة صغيرة، وال يستط
التي تقدم اليهم، فيما تنبعث رائحة الحمام الصغير بشكل ال يطاق، وال يجد المعتقلون مهربا من الزنازين 

  .اال في الساعات التي يقضونها في التحقيق مقيدة ايديهم وارجلهم وهو جالسون على كراسي
 موجودة في سجن الجلمة، ٦٥ و٣٨، ٣٧، ٣٦قرير الذي كتبته هارييت شيرود ان هذه الزنازين وقال الت

على الطريق بين حيفا والناصرة، ومعظم من في الزنازين معتقلون بسبب رميهم حجارة على 
المستوطنين او الجيش او ممن رموا قنابل حارقة على عربات الجيش، فيما تم اعتقال بعضهم لعالقات 

. ، ومنهم من يعتقلون للحصول على معلومات عن نشاطات زمالئهم في المدرسة'ارهابية'نظمات مع م
وفي البداية ينكر المعتقلون اية عالقة بالتهم الموجهة اليهم، لكنهم وبعد التهديدات باالعتداء الجسدي، 

وقالت . كبوهاوالسباب البذيء، وفي النهاية يجبرون على التوقيع على اعترافات عن افعال لم يرت
الصحيفة ان الوصف الوضاع السجن والمعاملة السيئة قائم على اوصاف موقعة مشفوعة بالقسم قدمت 

  .'الغارديان'لمنظمة دولية لحقوق االنسان ومقابالت اجرتها 
  ٢٤/١/٢٠١٢، القدس العربي، لندن

  
   بغزة  ألف معاق فلسطيني في مخيمات الالجئين٥٠: االنروا .٣٥

أعلن مسؤول برامج االعاقة في وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين : ن هدنة ليلى ب-الدوحة 
 الف الجئ فلسطيني، ٢٠٠حسن حسين أن عدد الالجئين في قطاع غزة تجاوز المليون و) االونروا(
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 ألف معاق في هذه المخيمات، بمعدل ٥٠ في المائة من سكان القطاع، الفتاً إلى ان هناك نحو ٧٥يمثلون 
  . في المائة، غالبيتهم من ذوي االعاقة الحركية نتيجة لما يتعرض له الشعب الفلسطيني من عدوان٣,٥

  ٢٤/١/٢٠١٢، البيان، دبي
  
  حصار ال قطاع غزة يعيش أوضاعا شبه كارثية نتيجة الستمرار :مؤسسة الضمير .٣٦

 قطاع غزة يعيش  مدير مؤسسة الضمير لحقوق اإلنسان خليل أبو شمالة إلى أنقال:  سمير حمتو– غزة
جرائم « أوضاعا شبه كارثية نتيجة الستمرار حصاره من قبل إسرائيل وصمت المجتمع الدولي تجاه 

  .ضد اإلنسانية يرتكبها بحق أكثر من مليون ونصف المليون فلسطيني في قطاع غزة
قطاع عندما بمقدور أي مراقب أن يلمس حالة الفقر غير المسبوقة ألهل ال« وأضاف أبو شمالة للدستور 

يرى مئات األطفال في شوارع غزة يتجمعون على حاويات ومجمعات القمامة يبحثون عما يمكن أن يباع 
  .في األسواق من زجاجات فارغة ومعادن وأسالك وغيرها

إن نسبة الفقر تزداد بشكل هائل ونسبة البطالة بعد أن أغلقت آالف المصانع وورش العمل : ومضى يقول
دودية حركة النقل لألفراد والبضائع، حتى بتنا نسمع عن مئات العائالت ال تملك أن بسبب الحصار ومح

  .تشتري الحليب والدواء ألطفالها
من األسر الفلسطينية % ٧٥يقول الدكتور معين رجب أستاذ االقتصاد في جامعة األزهر إن ما نسبته 

أضاف إن الحصار تسبب في انهيار و.تعيش ظروف الفقر المدقع نتيجة للحصار وارتفاع نسبة البطالة 
من % ٨٠يعتمد » :، مضيفا »العديد من الحرف العادية والتي كانت تعيل عددا ال بأس به من العائالت

أهل القطاع على المساعدات، وهذا يعني أنّ الحصار أثر على جميع طبقات المجتمع االقتصادية بال 
  .»استثناء

في إدخال ما يحتاجه من مواد خام، وال يمكن ) األنفاق( على القطاع حتى اآلن يعتمد» :وأضاف رجب 
أن نأمل التغير في القطاع إال بوثائق اقتصادية تضمن التبادل التجاري الدائم بين غزة والضفة الغربية، 

  .»وبينها وبين مصر كذلك
ما لم تفتح » :واعتبر أن فتح معبر رفح هو العالج لمشكلة البطالة والفقر المتفاقمات في غزة، قائال 

  .»المعابر، ومعبر رفح على وجه التحديد من الصعب عالج مشكلة الفقر
  ٢٤/١/٢٠١٢، الدستور، عّمان

  
  "إسرائيل" السلطة و بينمفاوضات على استمرار اللجنة أهالي المعتقلين تدعو الى اعتصام احتجاجاً .٣٧

ضفة الغربية الفلسطينيين للمشاركة في ال» لجنة أهالي المعتقلين السياسيين«دعت :  صالح النعامي- غزة
غدا في االعتصام االحتجاجي على استمرار مفاوضات التسوية بين السلطة الفلسطينية ودولة االحتالل، 
وللمطالبة باإلفراج عن المعتقلين السياسيين وإعادة المفصولين لوظائفهم وإطالق الحريات في الضفة 

  .الغربية
السلطة، وبدال من حل مشاكل المواطنين ومنحهم حرياتهم «: ةوفي بيان صادر عنها، قالت اللجن

ومن دون أن يستجاب ! المشروعة، تفاوض المحتل مديرة ظهرها لواقع الضفة الغربية وهو قيد االنفجار
واعتبر البيان استئناف السلطة الفلسطينية للقاءات التسوية مع االحتالل، تبديدا لكل . »ألي من مطالبها
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تشكيل لجنة الحريات وإحالة القضايا إليها كان فقط «ذلت إلحقاق المصالحة؛ قائال إن الجهود التي ب
  .»إلماتة الحقوق وعرقلة المطالبات المدنية ومنعا التساع رقعتها

  ٢٤/١/٢٠١٢، الشرق األوسط، لندن
  
  اختراق السلفيين في انتخابات مصر يعطي دفعا لسلفيي غزة: محللون سياسيون .٣٨

ي االختراق الذي حققته االحزاب السلفية في االنتخابات المصرية دفعا للجماعات يعط: غزة ـ ا ف ب
السلفية في غزة لتعزيز مكانتها ما قد يدفعها الى المشاركة في الحياة السياسية في القطاع الذي تسيطر 

  .عليه حماس، كما رأى محللون سياسيون
اهم الدروس لسلفيي غزة من 'ر في غزة ان وقال ناجي شراب استاذ العلوم السياسية في جامعة االزه

  .'فوز السلفيين بمصر انه يمكنهم ان يحققوا باالنتخابات ما لم يحققوه في غيرها
تحت مسميات معينة ) في غزة(قد يشجع السلفيين هنا 'واضاف ان االختراق الذي احرزه سلفيو مصر 

  . القادمةفي االنتخابات' على تشكيل حزب سياسي لهم لمنافسة حركة حماس
التيار السلفي في غزة هو امتداد للتيار السلفي في مصر ما سيجعل فوزهم ينعكس ايجابا على 'ورأى ان 

  .'سلفيي غزة بالتعامل مع السياسة بواقعية اكبر
وقال استاذ التاريخ والعلوم السياسية في الجامعة االسالمية بغزة وليد المدلل ان تحول سلفيي غزة الى 

الساحة الغزية لها اعتبارات مختلفة عن '، مشددا على ان ' سهال النهم يبتعدون عن الحكمليس'السياسة 
  .'مصر لوجود مقاومة االحتالل

في القطاع خاصة في ظل وجود ' اذا بقيت على مواقفها المتشددة'للسلفية ' انتعاشا'لكن المدلل ال يتوقع 
  .الميتيارات اسالمية لها حضور كبير مثل حماس والجهاد االس

  ٢٤/١/٢٠١٢، القدس العربي، لندن
  
  لألوضاع داخل سجون االحتالل"  وشيكانفجار"هيئة حقوقية تحذّر من  .٣٩

في سجون االحتالل " انفجار وشيك"حذّرت هيئة فلسطينية تعنى بشؤون األسرى، من : الناصرة
  .اإلسرائيلي جراء األوضاع الخطيرة التي يعانيها األسرى الفلسطينيين

نسخة عنه، اليوم االثنين " قدس برس"، في بيان تلقت "لرابطة العربية لألسرى والمحررينا"وأفادت 
، بأن التقارير الواردة من مختلف سجون االحتالل اإلسرائيلي تشير إلى أن أجواء عصبية تسود )٢٣/١(

حسب السجون والوضع داخلها مشحون ومتوتر إلى أبعد الحدود ومن المحتمل أن ينفجر بأية لحظة، 
  .البيان

تواصل الضغط على األسرى والتنكيل بهم من خالل "وأضافت أن إدارة سجون ومعتقالت االحتالل 
اإلبقاء على عزل العديد منهم، ومنع الزيارات عن أعداد كبيرة منهم، بحجج أمنية واهية، واستمرار 

 وحرمانهم من حقوقهم، حمالت اقتحام الغرف وتفتيشها، وانتهاج سياسة التفتيش العاري بحق األسرى،
إضافةً لعدم استجابتها لما تم االتفاق عليه بإطار عملية تبادل األسرى والتي قضت بتحسين ظروف 

  الممارسة " السياسة القمعية"وحمل البيان، الحكومة اإلسرائيلية، المسؤولية الكاملة عن نتائج  ".اعتقالهم
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بحق األسرى الفلسطينيين، مناشداً المؤسسات المحلية والدولية المعنية التدخل لتحسين شروط حياة 
  .األسرى وظروف اعتقالهم

  ٢٠١٢/ ٢٣/١قدس برس، 
  
   سنوات١٠ ألف طالب من الالجئين في لبنان تسربوا من المدارس خالل ١١": ثابت" .٤٠

 ١١ بشؤون الالجئين الفلسطينيين، إن أكثر من والتي تعنى" ثابت  لحق العودة"أشارت منظمة : الخليل
 وحتى بداية ٢٠٠١ألف طالب فلسطيني من مخيمات الالجئين في لبنان تسربوا من مدارسهم منذ عام 

أن نسبة ) ٢٣/١(نسخة عنه اليوم االثنين " قدس برس"وبينت المنظمة في بيان تلقت  .٢٠١١عام 
 ١١في المائة، وبغلت خالل العشرة أعوام السابقة ١٨التسرب المدرسي في مدارس وكالة الغوث بلغت 

  . طالب وطالبة٦٦٣ألف و
جود فجوة كبيرة بين ما تقدمه األونروا من خدمات، وبين احتياجات الالجئين على "على و" ثابت"وأكدت 

" اعادة الكرامة"المستوى التربوي والصحي و اإلغاثي والتنموي، ال سيما مع إطالق االونروا لمشروع 
  ".لمدة خمسة سنواتو

  ٢٠١٢/ ٢٣/١قدس برس، 
  
  الطيران الحربي اإلسرائيلي يشن سلسلة غارات على قطاع غزة .٤١

، سلسلة غارات )٢٤/١(شن الطيران الحربي اإلسرائيلي، في ساعة مبكرة من فجر اليوم الثالثاء : غزة
لسطينية إن وقالت مصادر ف .جوية على قطاع غزة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات في األرواح

اإلستراتيجية، أطلقت عدة صواريخ شمال بلدة بيت الهيا بالقرب من " ١٦نوع اف "طائرات حربة من 
  .المنطقة القريبة من للحدود الشمالية للقطاع

كما أطلقت مروحيات االحتالل العسكرية صاروخاً واحداً على األقل على منطقة فارغة داخل أراضي 
كذلك  . بين مدينة دير البلح وسط القطاع ومدينة وخان يونس جنوبهالمستوطنات السابقة الفاصلة

استهدفت مروحية إسرائيلية منطقة فارغة في أراضي المستوطنات السابقة شمال خان يونس، وشرقها 
  .في بلدة بني سهيال

وأوضحت المصادر الطبية الفلسطينية أن سلسلة الغارات لم تسفر عن وقوع إصابات في األرواح حيث 
  .نها استهدفت أراض خاليةأ

  ٢٠١٢/ ٢٤/١قدس برس، 
  
   قلبت موازين القوى في الشرق االوسط١٩٦٧حرب : نبيل العربي .٤٢

 التي ١٩٦٧يرى األمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي أن حرب : سعد القرش - القاهرة
السمة "منطقة اذ حولت استولت فيها اسرائيل على بعض األراضي العربية قلبت موازين القوى في ال

  .الى نزاع على حدود" نزاع على وجود"من " الغالبة للنزاع العربي االسرائيلي
كما تمت صياغته باللغة االنجليزية "ان ذلك القرار ) الجدار العازل. كامب ديفيد. طابا(ويقول في كتابه 

ويرجح " أراض احتلت"اذ طالبها باالنسحاب من " أعطى السرائيل حجة في المماطلة في االنسحاب
  .العربي أنه من أخطر القرارات المصيرية في تاريخ النزاع العربي االسرائيلي
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صراع الدبلوماسية من مجلس األمن الى المحكمة (ويقول في الكتاب الذي حمل عنوانا فرعيا هو 
اطالق النار  كانت تربط بين وقف ٤٢٤ان جميع قرارات مجلس األمن السابقة على القرار رقم ) الدولية

  .وانسحاب القوات المعتدية
 وكان يعتبرها كيانا ١٩٦٧ويوضح العربي أن العالم العربي الذي لم يكن يعترف باسرائيل حتى حرب 

مزعوما تحول اهتمامه بعد الحرب الى قضية الحدود بل السعي الى االعتراف بدولة فلسطين على حدود 
  .١٩٦٧الرابع من يونيو حزيران 

  ٢٤/١/٢٠١٢، ز لألنباءوكالة رويتر
  
   ٢٠١٢ في عمان تجسيد حل الدولتين نهايةالمفاوضاتهدف : األردنيوزير الخارجية  .٤٣

 وزير خارجية فلسطين    خالل لقائه  االثنين   أمس ناصر جوده     األردني  وزير الخارجية  أكد:  بترا –عمان  
ق للقيادة الفلسطينية والشعب    الدعم الكامل والمطل  في  الدكتور رياض المالكي على الموقف األردني الثابت        

 األردنـي وبين جوده ان هـذا المـسعى         .قامة دولتهم المستقلة  إلالفلسطيني في كل مساعيهم المشروعة      
المتمثل في رعاية مباحثات استكشافية يهدف الى ايجاد االرضية المشتركة والمناخ المناسب السـتئناف              

  .٢٠١٢هاية عامالمفاوضات الرامية الى تجسيد حل الدولتين بحلول ن
٢٤/١/٢٠١٢، الدستور، عّمان  

  
  لقاء تضامني مع عزيز الدويكل تدعو" الوطنية للدفاع عن األسرى: "لبنان .٤٤

للمشاركة في اللقاء التضامني مع رئيس      » اللجنة الوطنية للدفاع عن األسرى في سجون االحتالل       «دعت  
ى والمعتقلين في سجون االحتالل عنـد       المجلس التشريعي الفلسطيني الدكتور عزيز الدويك وسائر األسر       

  .، الحمرا، خلف قصر البيكادللي»دار الندوة«الواحدة من بعد ظهر اليوم في 
٢٤/١/٢٠١٢، السفير، بيروت  

 
  هموقف االنتهاكات اإلسرائيلية بحق نواب القدس وتدعو ل عناإلفراجب "إسرائيل"مصر تطالب  .٤٥

 على النواب "إسرائيل" رفضها العتداءات أمسجددت مصر :  عيسى الشرباتي-القدس المحتلة 
قال و .بق خالد أبو عرفةاالفلسطينيين، والتي كان آخرها اعتقال النائب محمد طوطح ووزير القدس الس

مصر تدين عملية "إن : األوسط ياسر عثمان لوكالة أنباء الشرق الفلسطينيةالسفير المصري لدى السلطة 
ي جرى اليوم استمرارا لسياسة استهداف النواب المقدسيين، وتدعو  ومصر تعتبر االعتقال الذ،االعتقال

  ."إلى ضرورة اإلفراج عنهم، ووقف االنتهاكات اإلسرائيلية بحق النواب المقدسيين
  ٢٤/١/٢٠١٢الحياة الجديدة، رام اهللا، 

  
   اعتقال نواب القدستدينلجامعة العربية ا .٤٦

، إدانتها لمالحقة أمسلعامة لجامعة الدول العربية،  جددت األمانة ا: عيسى الشرباتي-القدس المحتلة 
 للنواب الفلسطينيين المنتخبين، داعية في الوقت ذاته الشعب الفلسطيني للتكاتف، وتعزيز "إسرائيل"

وقال األمين العام المساعد لشؤون فلسطين واألراضي العربية المحتلة بالجامعة السفير محمد  .الوحدة
الرسالة التي تريد إسرائيل إيصالها من خالل هذه االعتقاالت واضحة "إن : صبيح في تصريح للصحفيين
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واعتقد أنها وصلت إلى كل مكان، كلما اقتربت المصالحة إسرائيل ستضع عقبات ومشاكل ال حدود لها، 
  ."حتى ال يتم الوفاق الفلسطيني

  ٢٤/١/٢٠١٢الحياة الجديدة، رام اهللا، 
  
  تركيا تدين اعتقال الدويك وطافش .٤٧

دانت وزارة الخارجية التركية، أمس، اعتقال االحتالل رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني : ).آي.بي.يو(
عزيز الدويك وزميله النائب خالد طافش، معتبرة أن األمر دليل على عدم صدق الموقف اإلسرائيلي 

في الوقت "لدويك وطافش  اعتقال اأنونقلت وكالة أنباء األناضول عن بيان للوزارة  .حيال عملية السالم
 حل للنزاع اإلسرائيلي إيجادالذي يمارس فيه المجتمع الدولي جهوداً إلحياء المفاوضات من أجل 
  ."الفلسطيني، يدعم الشكوك بأن إسرائيل ال تتبنى موقفا صادقاً في عملية السالم

  ٢٤/١/٢٠١٢الخليج، الشارقة، 
  
   وكافة األراضي الفلسطينية"األقصى"نتعهد بتحرير : وكيل البرلمان المصري .٤٨

 تعهد النائب محمد عبد العليم داوود، وكيل مجلس الشعب المصري، باالستمرار في معارضة :القاهرة
 أن برلمان الثورة سيعمل على تحرير الحكومة التي توافق على تصدير الغاز للكيان الصهيوني، مؤكداً

: وقال داود في جلسة مجلس الشعب األولى .ارككافة األراضي الفلسطينية وتحرير المسجد األقصى المب
، وكذلك ١٩٦٧ و١٩٥٦ حربي في ألف شهيد مصري ٥٠ ملف قتل فيإنه سيطالب بفتح تحقيق 

 تم نهبها من سيناء طوال فترة االحتالل التيالمطالبة بتعوضيات من الكيان الصهيوني عن الثروات 
والمسجد ) إيالت(مل لعودة أم الرشراش المصرية أتعهد باالستمرار في الع: "وأضاف داود .الكيان لها

  ".األقصى وتحرير كامل األراضي الفلسطينية
  ٢٣/١/٢٠١٢المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
   المحتلةاألراضيسنقيم دولة فلسطين على جميع : مخاطباً خالد مشعلمحمد مرسى  .٤٩

 السياسية لجماعة اإلخوان ، الذراع"الحرية والعدالة" محمد مرسى، رئيس حزب . أكد د:عمر جبريل
 المحتلة وعاصمتها األراضي أن حزبه سيعمل من أجل إقامة الدولة الفلسطينية على كامل ،المسلمين

القدس الشريف وكذلك حق العودة لالجئين، وقبل ذلك كله دعم الخطوات المصرية لدعم المصالحة 
 لحركة السياسي خالد مشعل، رئيس المكتب  أثناء استقباله أمس،وقال مرسى. الفلسطينية وإنهاء االنقسام

 وفى القلب منه حزب المصري قلب الشعب فيالقضية الفلسطينية كانت ومازالت وسوف تظل : "حماس
 رفض الذي المصريالحرية والعدالة، خاصة وأنها كانت إحدى المحركات األساسية لثورة الشعب 

  ". المقاومة الباسلة ضد االحتاللتصرفات النظام السابق تجاه القضية الفلسطينية وخاصة
  ٢٣/١/٢٠١٢المصريون، القاهرة، 

  
   مرتبط بالمؤسسات وليس بأفراد الدوليةتفاقياتالكل األمور المتعلقة با: "اإلخوان"نائب مرشد  .٥٠

قال نائب مرشد جماعة اإلخوان المسلمين خيرت الشاطر، إن بعض دول العالم ما زالت متخوفة : القاهرة
ي حصدت أغلبية مقاعد البرلمان في أول انتخابات نيابية بعد سقوط حكم الرئيس السابق من الجماعة الت
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وحول العالقات مع .. حسني مبارك، لكنه شدد على أن الجماعة تريد إخراج مصر من عنق الزجاجة
 به كمصريين نلتزم بما التزمت:  وما يثار بشأن تغيير في المعاهدة أو في بنودها، قال الشاطر"إسرائيل"

وأضاف أن كل األمور المتعلقة . الحكومة المصرية بغض النظر عن تحفظاتنا على أي شيء آخر
باتفاقيات بصفة عامة وليس إسرائيل فقط سواء اتفاقيات الغاز أو البترول وغيرها من األمور مرتبط 

ية بطبيعتها عندما يكون هناك من لديه وجهة نظر فإن كل اتفاق"بالمؤسسات وليس بأفراد، وأضاف أنه 
يكون بداخلها آليات تعديلها والمدد الخاصة بها وغير ذلك من األمور، وبالتالي فإذا كان هناك أي طرف 
أو مجموعة من الناس يقترحون أي نوع من التغيير فإنهم يلتزمون بالقواعد وباآللية المؤسسية، وإذا كان 

ال ترتبط بحزب يحكم في مرحلة من مجلس شعب وهكذا، فالمسألة ) العرض على(يلزم استفتاء أو 
  ."المراحل بل بآليات بصفة عامة

  ٢٤/١/٢٠١٢الشرق األوسط، لندن، 
  
  القاهرة ترفض استقبال وزراء إسرائيليين": المصريون" .٥١

 كشفت مصادر مطلعة، أن مصر تحفظت خالل الفترة األخيرة على مطالب باستقبال عدد :عمر القليوبى
وبحسب المصادر، فإن  . لردود فعل شعبية غاضبةاء إسرائيليين، تحسباًولين األمنيين ووزرؤمن المس

ولين إسرائيليين، خوفًا من ردود الفعل ؤالقاهرة ترى أن الظروف الحالية غير مواتية الستقبال مس
ولون المصريون ؤوطالب المس.  تأمينهم خالل وجودهم بالقاهرةفيالشعبية، فضالً عن وجود صعوبات 

وقالت المصادر إن هناك مخاوف  .ماسية اإلسرائيلية بتأجيل هذه الزيارة إلي توقيت الحقالدوائر الدبلو
 تسويات عديدة في دخلت التيولين إسرائيليين األغلبية اإلسالمية داخل البرلمان ؤمن أن يثير استقبال مس

  .سمى تأجيل هذه الزيارة ألجل غير مفي خالل الفترة الماضية قد أسهم العسكريمع المجلس 
  ٢٣/١/٢٠١٢المصريون، القاهرة، 

  
   حماس من قيادات سبعالقاهرة تدرس استقبال أسر": المصريون" .٥٢

 حركة حماس، في شخصيات قيادية ٧ من  كشفت مصادر مطلعة، عن تلقى القاهرة طلباً:عمر القليوبى
 موسى أبو .ة د أرسلتها استضافة أسرالتي مصر، وذلك بعد اإلشارة اإليجابية فيلنقل أسرهم لإلقامة 

 للحركة، كمقدمة على ما يبدو لنقل قادة الحركة نشاطهم إلى السياسيمرزوق نائب رئيس المكتب 
، وعزت الرشق، وغيرهم، المصريمحمد نزال، ومشير :  حماس من بينهمفيوأفادت أن قادة  .القاهرة

 أن الظروف لم تعد تسمح  استضافة القاهرة لهم خالل المرحلة القادمة، باعتبارفيأعربوا عن رغبتهم 
وتابعت أن القاهرة ال زالت تُخضع هذا األمر للدراسة، حيث تسعى النتزاع  . دمشقفيلهم باإلقامة 

 ممارسات أو أنشطة سياسية بدون العودة إليها وهو ما قد أيتعهدات من قادة الحركة بعدم اإلقدام على 
 يعمل التيإدراكًا منها لطبيعة الظروف المعقدة يحظى بقبول من حماس، مرجحة أن تقبل القاهرة األمر 

  . والثواري العاصمة السورية دمشق بعد تصاعد المواجهات بين النظام البعثفيفيها قادة حماس 
 لدراسات الشرق األوسط القومي طارق فهمى، رئيس وحدة الدراسات اإلسرائيلية بالمركز .وأكد د

 مصر فيلالستجابة لمطالب حماس السيما وأن هناك إدراكًا ، أن هناك نية لدى القاهرة، "المصريون"لـ
  .بصعوبة تحسين األجواء مع سوريا

  ٢٣/١/٢٠١٢المصريون، القاهرة،  
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   الحملة الضارية التي تتعرض لها القدسإحسان أوغلو يدين .٥٣

 أوغلو أكمل الدين إحسان .ثمن األمين العام لمنظمة التعاون اإلسالمي د:  نضال الزبيدي، بترا–عمان 
 أوغلو في حديث  وأدان. في مدينة القدساإلسالمية في رعاية وحماية المقدسات األردني الدور عالياً

 اإلسرائيلي الشديد للموقف أسفه عن الحملة الضارية التي تتعرض لها مدينة القدس، معرباً لوكالة بترا
  .قدسات وحرية العبادةالرافض والضارب بعرض الحائط لجميع االتفاقيات التي تكفل حماية الم

 ٢٤/١/٢٠١٢الدستور، عمان، 
  
  "الهولوكست"عن  اً وثائقياًبث فيلميالتركي الرسمي التليفزيون  .٥٤

 المحرقة ى يحتفل التليفزيون الرسمي التركي بذكر،ألول مرة في دولة إسالمية : سيد عبد المجيد-أنقرة 
تي بث فيلم وثائقي يحكي مذبحة  .آر .ي تيحيث قررت اإلذاعة والتليفزيون الرسمالهولوكست، اليهودية 

وقالت صحيفة أكشام التركية إن  . من بعد غد الخميس وذلك اعتباراً،اليهود علي أيدي النازيين األلمان
 ، مهما لحث اإلذاعة والتليفزيون الرسمي التخاذ مثل هذا القراروزارة الخارجية التركية لعبت دوراً

 من قبل المخرج الفرنسي الذي أنهي إعداده ١٩٨٥  وتم إنتاجه عام، ساعاتويبلغ مدة الفيلم الوثائقي تسع
  . عاما١١ً خالل

  ٢٤/١/٢٠١٢األهرام، القاهرة، 
  
  يرصد كارثة صحية في غزة المحاصرة" األطباء العرب" .٥٥

 إسرائيلياً في قطاع غزة المحاصر  متدهوراً صحياًرصد اتحاد األطباء العرب وضعاً:  حامد جاد-غزة  
سنوات، حسب المدير العام لالتحاد جمال عبد السالم، الذي لفت إلى أن جزءاً كبيراً من المساعدات منذ 

الطبية المقدمة إلى غزة يبقى في المستودعات وال يحتاجه أهالي غزة، الذين يحتاجون أدوية غير 
إلى غزة أمس إلى وتطرق عبد السالم الذي ترأس وفد اتحاد األطباء العرب الذي اختتم زيارته  .متوفرة

ما تعانيه المستشفيات والمراكز الصحية في غزة من نقص حاد في األدوية والمستلزمات الطبية خاصة 
الالزمة لعالج األمراض المستعصية إضافة إلى ما تعانيه مستشفيات غزة من نقص في المحروقات 

  .قلب لألطفالوالعناصر الفنية في بعض التخصصات، مثل أطباء جراحة العيون وجراحة ال
ودعا عبد السالم الدول والمنظمات الدولية ومقدمي المساعدات الطبية لمعرفة أصناف األدوية المفقودة 

وأشار أن االتحاد فوض بعض منظمات  .من المستشفيات والتركيز على ما تتطلبه المراكز الصحية
رفع الدعاوى القانونية ضد حقوق اإلنسان وعلى رأسها المنظمة العربية لحقوق اإلنسان في فرنسا ل

  . بسبب الحرب والحصار المفروض منذ عدة سنوات"إسرائيل"
  ٢٤/١/٢٠١٢الغد، عّمان، 

  
  وصول عشرات األكاديميين العرب إلى غزة للمشاركة في مؤتمر دولي .٥٦

، خمسون عميداً من عمداء الجامعات العربية، إلى قطاع غزة عبر ٢٣/١ وصل مساء أمس االثنين :غزة
فح الحدودي، وذلك للمشاركة في فعاليات المؤتمر الدولي األول لعمداء الجامعات والبحث معبر ر
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العلمي، والذي تنظمه اليوم الثالثاء عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي بجامعة األقصى بغزة، برعاية 
  .اتحاد الجامعات العربية

  ٢٤/١/٢٠١٢قدس برس، 
  
   تجاوزت كافة الخطوط الحمراء"إسرائيل:" الفلسطينيينلمعتقلين عن حقوق اللدفاعالشبكة األوروبية  .٥٧

أن ' اعتبرت الشبكة األوروبية للدفاع عن حقوق األسرى والمعتقلين الفلسطينيين         :ـ وليد عوض   رام اهللا 
إسرائيل تجاوزت كافة الخطوط الحمراء، بمواصلة استهدافها رموز الشعب الفلسطيني، ضاربة بعـرض             

ثيق الدولية واألممية التي تجرِّم اعتقال النواب المنتخبين، وتصنّف هذا اإلجراء تحـت             الحائط كافة الموا  
  .'األعمال اإلنتقامية'بند 

باعتقال النائب طـوطح، والـوزير      'وأضافت الشبكة التي تتخذ من أوسلو بالنرويج، مقرا رئيسا لها، أنه            
إلجهاز على حالة التـضامن الـدولي مـع         السابق أبو عرفة، فإن السلطات اإلسرائيلية تكون قد أرادت ا         
، احتجاجا علـى تهديـد الـسلطات        ٢٠١٠النواب المعتصمين في مقر الصليب األحمر الدولي، منذ عام          

وكانت قوات االحتالل قد اعتقلت قبل أيام رئيس المجلـس التـشريعي             .'اإلسرائيلية بإبعادهم عن القدس   
  .ير واإلصالح البرلمانية خالد طافش من بيت لحمعزيز دويك والنائب من كتلة التغي.الفلسطيني د

 ٢٤/١/٢٠١٢، القدس العربي، لندن
  
  ال استمّر بناء المستوطنات فسيكون حل الدولتين مستحيإذا: بعّمانالسفير البريطاني  .٥٨

ـ        األردن  السفير البريطاني لدى   قال:  هال العدوان  -عمان   وية الـصراع   س بيتر ميليت ان اهم العوامل لت
 االسرائيلي هي االحترام المتبادل والثقة وانه ما لم يثق المفاوضون ببعضهم البعض فلن نحرز               الفلسطيني

  كد أن الوضع الحالي صعب ومقلق للغاية فاذا ما استمر بناء المـستوطنات فـسيكون حـل                 أو. أي تقدم 
نها تشكل عقبـة    المجتمع الدولي يدين بانتظام المستوطنات و يصفها بالغير قانونية وأ         . الدولتين مستحيل 

  .أمام السالم
  ٢٤/١/٢٠١٢، الرأي، عّمان

  
  من الجديد غير مواتية للفلسطينيين مجلس األ"ديناميات": سفيرة واشنطن لدى األمم المتحدة .٥٩

 قالت سوزان رايس سفيرة الواليات المتحدة لدى االمم المتحـدة           : باتريك ورسنيب  -) رويترز(نيويورك  
االمن ليست مواتية االن لمحاولة الفلسطينيين الحصول علـى عـضوية           يوم االثنين ان ديناميات مجلس      

  .االمم المتحدة أكثر مما كانت عليه في العام الماضي رغم حدوث تغير جزئي في تشكيل المجلس
ظل هناك بشكل اساسي فـي  "وقالت رايس لجمهور يهودي في نيويورك انه منذ تقرير اللجنة فان الطلب  

  ."الوقت الراهن
أفترض أن ذلك كان سببه أن الفلسطينيين قرروا أنه فـي           "مجلس ادارة اللجنة اليهودية االمريكية      وقالت ل 

الحقيقة أن أحدا   ... ضوء نتيجة التصويت المرجحة في المجلس فان الوقت غير مناسب لطلب التصويت           
  ."ال يعرف على وجه اليقين ما الذي سيختار الفلسطينيون القيام به
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 دولة من أول يناير كانون الثاني       ١٥ان تغيير خمسة من أعضاء المجلس المكون من         وبسؤالها عما اذا ك   
اعتقد اننا تقريبا في نفس المكان اآلن كما كنا في العـام الماضـي              "قد يكون له تأثير على القضية قالت        

  ."وحتى ربما في وضع أفضل
ي اال مـن خـالل المفاوضـات        وأكدت رايس أن موقف الواليات المتحدة أن الدولة الفلسطينية لن تـأت           

  ."من خالل الذهاب الى االمم المتحدة"المباشرة مع اسرائيل وليس 
  ٢٤/١/٢٠١٢، وكالة رويترز لألنباء

  
  ممثال خاصاً لعملية السالم في الشرق األوسطأندرياس رينيشيه االتحاد األوروبي يعّين  .٦٠

ثالَ خاصاً له لعملية الـسالم فـي الـشرق           عين االتحاد األوروبي أمس ديبلوماسياً ألمانياً مم       :)أ ف ب  (
ويتسلم اندرياس راينكه الذي يـشغل حاليـاً         .األوسط، وذلك على خلفية توتر بين إسرائيل واألوروبيين       

) يونيـو ( حزيـران    ٣٠وحتـى   ) فبرايـر (منصب سفير ألمانيا في سورية، مهماته في األول من شباط           
  .وهو يحل محل البلجيكي مارك أوتي. ٢٠١٣
 وزراء خارجية االتحاد األوروبي المجتمعون االثنين في بروكـسل أن راينكـه سـيتعين عليـه                 وأعلن

المساهمة في تحقيق أهداف سياسة االتحاد األوروبي في المنطقة، وهي تشمل خصوصاً إقامـة سـالم                "
شامل وحل قائم على دولتين وحل للنزاع بين إسرائيل وسورية من جهة وبينها وبين لبنـان مـن جهـة                    

  ".خرىأ
اندرياس راينكه ديبلوماسي يتمتع بالخبرة     "وأوضحت كاثرين اشتون وزيرة خارجية االتحاد األوروبي أن         

وسيلعب دوراً مهماَ في جهودنا الساعية إلى إعـادة األطـراف           . ولديه اطالع واسع على الشرق األوسط     
  ".المعنيين إلى طاولة الحوار

  ٢٤/١/٢٠١٢، الحياة، لندن
  
  و الموساد الغتيال أوباما  كاتب يهودى يدع .٦١

دعا كاتب يهودى رئيس الوزراء اإلسرائيلى بنيامين نتنياهو إلى اغتيال الرئيس األمريكى            : رضوى جمال 
  .باراك أوباما لحماية أمن إسرائيل

التى يملكها نتنيـاهو    " ذى آتالنتا جيويش تايمز   "وطالب الكاتب األمريكى اليهودى أنرو ادلر عبر صحيفة         
وامر لفريق اغتياالت من الموساد لتصفية أوباما حتى يأتى خليفة له أكثـر مـواالة إلسـرائيل                 بإصدار أ 

  .بإمكانه أن يدافع عنها فى مواجهة إيران
وأكد ادلر، أن إسرائيل لم يعد أمامها سوى ثالثة اختيارات لحماية أمنها، األول هو شن هجوم على حزب                

تدمير المنشآت النووية اإليرانية، أما الثالث فهو منح عمـالء          اهللا فى لبنان وحماس فى غزة، والثانى هو         
  .الموساد الضوء األخضر الغتيال الرئيس األمريكى باراك أوباما

  ٢٣/١/٢٠١٢،  المصريون، القاهرة
  
  أميركي...  تستأنف استعداداتها لضرب إيران عبر إجماع "إسرائيل" .٦٢

الً من الفوضى وعدم االستقرار، أم ستكون سنة         حا ٢٠١٢هل تشهد سنة    :  امال شحادة  -القدس المحتلة   
حسم في الملف النووي اإليراني؟ وهل تنجح أميركا والغرب في فرض عقوبات مشددة على إيران بمـا                 
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يساهم في حسم الملف؟ وهل تنفِّذ إسرائيل تهديداتها بضرب إيران، ام ان تهديداتها تبقى في مجال سياسة                 
  الضغط على أميركا والغرب؟

.  كثيرة تُطرح هذه األيام مع وصول قائد القوات المشتركة األميركية مارتين دمبسي الى إسـرائيل               اسئلة
لكن، يبقى السؤال الذي يبحث الكثيرون عن جواب عليه هو ما اذا كانت إسرائيل تنوي بالفعل ضـرب                  

  .إيران وحسم الملف في ربيع هذه السنة
، بعـد ان تناقـضت التـصريحات        »ال المليون دوالر  سؤ«سؤال أطلق عليه خبراء وأمنيون إسرائيليون       

اإلسرائيلية، في مقابل إصرار رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو على ان الحل العـسكري سـيبقى علـى                 
الطاولة لمنع إيران من صنع قنبلة نووية، فيما وزير دفاعه ايهود باراك، الذي دعم نتانياهو في موقفـه                  

 خرج بتصريح يقترب فيه أكثر من الموقف األميركـي، قـائالً إن   حتى اليوم الذي سبق وصول دمبسي،    
الوقت الذي تحتاجه إيران لصناعة قنبلة نووية مازال طويالً، وإن الحديث عن قيـام إسـرائيل بتوجيـه                  

، ولـم يـستبعد     »اللغـز «هذا الحديث جعل اإلسرائيليين يصفون باراك بـ        . ضربة عسكرية ليس قريباً   
ه هذه جاءت ضمن سياسة الترويج لالنشغال المتزايد بالملف اإليراني وخطره           البعض ان تكون تصريحات   

وتهديده المن إسرائيل، كوسيلة لضمان مكانته السياسية الى جانب نتانياهو من جهـة، وضـمان زيـادة                 
يؤكد هذا التوجه التصريحات المتناقضة التي يطلقها بـاراك داخـل           . الموازنة العسكرية من جهة اخرى    

وخارجها، فما يقوله لإلذاعة اإلسرائيلية أو إذاعة الجيش مختلف تماماً عـن تـصريحاته التـي          إسرائيل  
  .»أن. أن. سي«يطلقها لوسائل إعالم أجنبية، وآخرها 
، توقعوا ان تقودهم زيارة دمبـسي الـى المـسار           »سؤال المليون «المنشغلون في البحث عن الرد على       
علن أو تم تسريبه من لقاءات دمبسي مع القيادة اإلسرائيلية لم يأت            المؤدي الى الجواب القاطع، لكن ما أُ      

بجديد، اال إذا كانت هناك اتفاقات سرية بين القيادتين في واشنطن وتل ابيب تطمئن األميركيين بـالتزام                 
  .إسرائيل بعدم اتخاذ خطوات أحادية الجانب تجاه إيران ومن دون تنسيق

أبرز ما جاء في زيارة دمبسي هو التأكيد األميركي على مواصـلة            وعلى رغم تركيز إسرائيل على أن       
الدعم األمني والعسكري إلسرائيل، إال أن الضيف األميركي ركز خالل اللقاءات مع اإلسرائيليين علـى               
بقائهم خارج أي قرار بضربة عسكرية ضد إيران واقتصارها على الواليات المتحدة ودول حلف شـمال                

  .االطلسي
ون من جهتهم، عبروا أمام دمبسي عن خيبة أملهم من عدم تنفيذ عقوبات شديدة ضـد إيـران،              اإلسرائيلي

رئـيس  . على رغم مرور أكثر من شهرين على تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية حـول الموضـوع               
اركان الجيش اإلسرائيلي بني غانتس، الذي استضاف دمبسي، استبق لقاءاته الرسمية مع ضيفه بطـرح               

لموقف اإلسرائيلي تجاه إيران في مؤتمر لرؤساء أركان حلف الناتو في بروكسل، ولقاء كبار الـضباط                ا
في الجيوش الغربية لمناقشة الملف اإليراني، في محاولة إلقناعهم بالموقف اإلسـرائيلي ومـا تعتبـره                 

ت جوهريـة بـين     ورغم الترويج اإلسرائيلي لعدم وجود خالفـا      . إسرائيل مخاطر تهدد أمنها ومستقبلها    
واشنطن وتل أبيب حول الملف النووي اإليراني، ولقرب الموقف األميركي من الموقف اإلسـرائيلي، إال               
أن أكثر من مصدر إسرائيلي أشار إلى أن الخالفات مازالت قائمة وتتزايد، مع إصرار إسـرائيل علـى                  

عسكرية، وهناك من يقول إن نتانيـاهو       موقفها بأالّ تتعهد للواليات المتحدة إبالغها مسبقاً بتوجيه ضربة          
  . ساعة من توجيه الضربة١٢تعهد إبالغ واشنطن قبل 
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المقبـل فـي    ) أبريل(ابرز ما يعكس هذا الخالف، هو إلغاء التدريبات التي كانت مقررة في شهر نيسان               
أمنيـة  وقالت مـصادر    . إسرائيل بمشاركة مئات الجنود األميركيين، وهي أكبر التدريبات بين الجيشين         

إسرائيلية إن إسرائيل هي التي طلبت تأجيل هذه التدريبات، ألنها تريدها أكثر قرباً من موعـد الـضربة                  
  .العسكرية

  إيران ستبادر إلى ضربة؟
في إسرائيل، أخذوا على محمل الجد تصريحات قائد األسطول األميركي عندما قال إنه ال ينام جيداً فـي                  

ز، وكذلك تحديد وزير الدفاع األميركي خطوطاً حمراً لإليرانيين،         الليل بسبب ما يحصل في مضيق هرم      
وقوله انهم ينامون بالمالبس العسكرية واألحذية، فحديث كهذا بالنـسبة لإلسـرائيليين يعـزز مـواقفهم                
المسنودة الى تقارير تدعي ان إيران ستتحول نووية في غضون سنة، وأن الحاجة تتطلب خطوات جدية                

الفترة الزمنية قصيرة وحـسم الملـف       «صول الى هذا الوقت، ويحسم اإلسرائيليون أن        وحاسمة قبل الو  
  .»حاجة ضرورية

وهناك نقاش كبير حول الفترة الزمنية، والهوة عميقة بين داعمي هذه التوقعات ومن يستبعدها، أمـا إذا                 
سمه، وكيف، وما   كان يجب حسم الملف، فال يختلف اإلسرائيليون على ذلك، والخالف هو حول من سيح             

  .إذا كان على إسرائيل نفسها ان تبادر إلى ذلك، كما يريد نتانياهو وباراك وقياديون أمنيون وسياسيون
السيناريوات التي يطرحها اإلسرائيليون في اطار الدفاع عن موقفهم، تشير إلى أن هنـاك قناعـة لـدى                  

ويتبنـى هـؤالء تقـارير      . ق األوسط الكثيرين بأن إسرائيل ستوجه ضربة ضد إيران تشعل منطقة الشر         
أجنبية تتحدث عن أن اإليرانيين سيدخلون إلى المرافق النووية والمفاعل السرية داخل إيران وعندها لن               

ومن هذا المنطلق، هناك حاجة الـى توجيـه         . تنجح اية ضربة عسكرية اوهجوم جوي في تحقيق الهدف        
وروجت وسائل اإلعالم اإلسرائيلية    . ى اإلسرائيليون ضربة عسكرية استباقية تمنع سيناريو كهذا، كما ير       

هذه . تقارير جاء فيها أن اإليرانيين بدأوا بتخصيب اليورانيوم في منشأة بوردو قبل قم، والتي بنوها سراً               
وفي مرحلة أخـرى، كتبـت      . المنشأة محفورة داخل جبل، وليس إلسرائيل القدرة على مهاجمتها بنجاح         

 في المئة،   ٩٠الى بوردو النشاط الهام حقاً، تخصيب اليورانيوم الى مستوى          سينقل  «: »هارتس«صحيفة  
  .وهو المستوى الالزم إلنتاج القنبلة، ونحن لن يكون بوسعنا عمل شيء في هذا الشأن

في هذه اللحظة، تعمل في المنشأة في بوردو أجهزة قليلة، ليس أكثر            «: ويقول اإلسرائيليون في تقاريرهم   
وحتى في التشغيل الكامل، لن يكون فيها أكثـر         . مزي من جانب إيران بنيتها تفعيلها     من مجرد اعالن ر   

وللمقارنة، في مشروع التخصيب األساس في نتانز يعمل اليوم         .  آالف من أجهزة الطرد المركزي     ٣من  
هذا الوضع ، بتقـدير  . » ألفا٥٥ً آالف جهاز طرد مركزي، وفي التشغيل الكامل ستصل الى نحو  ٩نحو  
  .سرائيليين، يعطي مؤشرات صريحة لقرار إيراني باالختراق نحو القنبلةاإل

وفي مقابل االصوات التي تدعم ضربة عسكرية، هناك من يتوقع ان تكون إيران هي المبـادرة لحـسم                  
الملف، فمن وجهة النظر هذه، فإن العقوبات االقتصادية على إيران ستشكل طوقاً اقتصادياً خانقاً يـؤدي                

ا دولياً، وهذا ما قد يؤدي إلى انهيار اقتصادي في إيران يدفع قيادتها إلى المبادرة إلى توجيـه                  الى عزله 
التوقعات اإلسرائيلية لهذا السنياريو جاءت في أعقاب التدريبات التي ُأجريت في الخليج            . ضربة عسكرية 

  .الفارسي وأزمة مضيق هرمز
  خطر على إسرائيل من داخلها
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هناك حاجـة  «رئيس السابق لجهاز االستخبارات العسكرية عاموس يدلين، لجهة ان        الموقف الذي أعلنه ال   
، خالفاً لموقف رئيس الموساد الـسابق       »إلبقاء موضوع توجيه ضربة عسكرية ضد إيران على الطاولة        

مئير داغان، المحذر من هذه الضربة، أثار من جديد التحذيرات من ان ينفذ نتانياهو وباراك تهديـداتهما                 
وأعـاد  . جيه ضربة عسكرية مدعومين بشخصيات أمنية وعسكرية ذات وزن في المجتمع اإلسرائيلي           بتو

هذا الموقف من جديد، النقاشَ اإلسرائيلي حول مدى قدرة القيادة على اتخاذ قرار بتوجيه ضربة، وما اذا                 
ـ       . كانت إسرائيل بالفعل مستعدة وقادرة على ضربة كهذه        دير مكتـب   إيتان هابر، الذي شغل منـصب م

رئيس الحكومة األسبق إسحق رابين، انضم إلى األصوات الداعمة لضربة عسكرية، معتبراً صناعة قنبلة              
نووية تهديداً لوجود إسرائيل، لكنه رفض أن يكون السالح النووي اإليراني التهديد الوحيد لوجود الدولة               

صحيح ان التطوع في    «: وقال. ته تهديداً العبرية، الفتاً إلى أن الوضع الداخلي في إسرائيل يشكل بحد ذا          
الوحدات القتالية في الجيش اإلسرائيلي في ارتفاع، لكن الحقيقة األخطر أن المجتمع اإلسرائيلي ممـزق               

  . تهديد وجودي-وفق إيتان-والعالقات فيه صعبة والفروق االجتماعية واالقتصادية اتسعت، وهذا 
هديد حقيقي، فنتانياهو وباراك على حق في أن إسرائيل ال تستطيع           هي فعالً ت  «: وعن القنبلة اإليرانية قال   

السماح لنفسها بأن تعيش في ظل تهديد قنبلة ذرية إيرانية، كما أن مئير وغابي اشكنازي ويوفال ديسكن                 
وكثيرين آخرين، ممن يعتقدون أن هجوماً إسرائيلياً على المنشآت الذرية في إيران يجب ان يكون آخـر                 

  .»هم على حق أيضاًالخيارات، 
على حق  «: التهديد الوجودي الثالث، وفق ايتان هابر، هي العالقة بين إسرائيل والواليات المتحدة، ويقول            

من يصرخ في إسرائيل أنه ينبغي الحفاظ كلياً على العالقات المميزة مع واشنطن، وعلى حق أيضاً مـن                  
ائل المتعلقة بوجودنا، وعلى حق أولئـك الـذين         يقول إننا دولة ديموقراطية وذات سيادة ونقرر في المس        

ويبقى القاسم  . يزعمون أن الرئيس أوباما أفرغ عالقات إسرائيل بالواليات المتحدة من أي مضمون قيمي            
المشترك بين المواقف اإلسرائيلية واألميركية، هو أن كال الطرفين معني بإبقاء مسائل مثل توجيه ضربة               

ضبابية تبلبل اإليرانيين وتدخلهم في توتر شديد يعجل        ... ائيلية أو أميركية  أو عدمه، وجعل الضربة إسر    
أو غربـي   / في تراجعهم عن المشروع النووي، أو تدفعهم إلى مغامرة حربية تجابه بـرد إسـرائيلي و               

  .يجعلها حرباً دفاعية
  ٢٤/١/٢٠١٢، الحياة، لندن

  
   المصالحة الفلسطينيةتطوراتقراءة في  .٦٣

  ابراهيم غوشة
ولألسف اشتملت علـى تفـويض      ·  بالقاهرة بدأت خطوات المصالحة الفلسطينية       ٢٠٠٥في اتفاقية اذار    

عباس بالمفاوضات وفرض التهدئة على حماس وقبول المشاركة باالنتخابات التشريعية تحت ظل أوسلو             
  ·وسقف االحتالل الصهيوني 

 ومع أن موقف الحركة االولي كان        ·١٩٩٦وبموقف يتناقض مئة وثمانين درجة عن موقف الحركة عام          
من مقاعد التشريعي إال أن الحركة دفعت جميـع قياداتهـا الـسياسية             % ٤٠يركز على الحصول على     

وبـسبب انجـازات    · مرشحاً لخوض االنتخابـات   ١٣٢والدعوية والتربوية واالجتماعية وغيرها بحوالي      
وبـسبب نقمـة أغلبيـة الـشعب        ) ٢٠٠٠( وانتفاضة االقصى عام     ١٩٨٧الحركة الجهادية في انتفاضة     

  ·من المقاعد %) ٦٠الفلسطيني على ممارسات سلطة فتح ،كانت المفاجأة بحصول حماس على 
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حاولت حماس تشكيل حكومة ائتالفية مع فتح وبقية الفصائل ولكن فتح فرضت العزلـة علـى حمـاس                  
الحصار علـى قطـاع     وفورا قام الكيان الصهيوني بفرض      · ف  ·ت·ورفضت المشاركة وكذلك فصائل م    

بدعم من الواليات المتحدة واالتحاد االوروبـي وحكومـة         ) معادية(غزة واعتبار حكومة حماس حكومة      
 تم اعتقال جميع نواب الحركة بالتشريعي في الضفة         ٢٥/٦/٢٠٠٦بعد عملية شاليط في     · حسني مبارك   

 في القطاع مع حركة فـتح       وتوترت العالقات · وزاد ضغط سلطة عباس على الحركة بالضفة        · الغربية  
 بعد اعتـداءات    ٢٠٠٧ وانتهت بالحسم في منتصف      ٢٠٠٧وفشلت المصالحة في مكة المكرمة في أوائل        

  ·واستفزازات جماعة دحالن مدعومة بالجنرال االمريكي دايتون
شنت سلطة عباس بالضفة حملة استئصالية ضد حركة حماس وزجت بالمئات فـي الـسجون وأغلقـت                 

عيات ولجان الزكاة وتعاونت مع دايتون وبعده موللر لبناء شرطة مسلحة تستهدف المقاومة             المكاتب والجم 
  ·وتعتبر حماية االحتالل هو هدفها االوحد والوحيد

الرصـاص  ( يوماً شن الجيش الـصهيوني حملـة         ٢٢ ولمدة   ٢٠٠٩ وحتى أوائل    ٢٠٠٨في نهاية عام    
) ١٤٠٠(واستشهد فيهـا  ·  اهتز لها العالم   على حركة حماس في قطاع غزة بصورة اجرامية       ) المصبوب

شهيد وخمسة االف جريح  وصمدت حماس وشـعب غـزة وقاومـت العـدوان ولـم ترفـع الرايـة                     
  ·وفشلت أهداف العدوان الصهيوني في تدمير حماس ووقف صواريخ المقاومة وتحرير شاليط ·البيضاء

فدعيا عمـر   · ، ونظرات االتهام    شعرت حكومة حسني مبارك وسلطة عباس بعد فشل العدوان بالعزلة           
·  لجميع فصائل المقاومة للمصالحة فـي القـاهرة          ٢٠٠٩سليمان إلى لقاء بعد العدوان مباشرة في اذار         

عندما طرحت الورقة المصرية التي وافق عليهـا عبـاس          ٢٠١٠واستمرت المحاوالت حتى تشرين أول      
  ·مباشرة ورفضتها حماس ألنها مفصلة لمصلحة عباس

 عام الربيع العربي ودعت السلطات المصرية العسكرية وهـي بـصورة أو بـأخرى               ٢٠١١ ودخل عام 
ووافقت حماس وبقية الفصائل علـى      ·  للمصالحة   ٢٠١١امتداد لحقبة حسني مبارك وذلك في أوائل أيار         

وهكذا تسارعت لقاءات المصالحة بما فيهـا فـي         · الورقة المصرية بعد اضافة الورقة الفلسطينية عليها        
  · وحتى تاريخه٢٢/١٢/٢٠١١ و ٢٤/١١/٢٠١١

  :ومن ناحية اجرائية فقد الحظنا ما يلي
  ٤/٥/٢٠١١في لقاء 

أعطت السلطات المصرية عباس الكلمة الطويلة ورسمته زعيما للفلسطينيين جميعـا وتركـت لفـصائل               
ـ           · المقاومة أن تستمع له في مقاعد الحضور         ة مع أن عباس هو مهندس أوسلو المرفوضـة مـن أغلبي

الفصائل المقاومة وجرى التمديد له بالرئاسة بصورة غير شرعية كما وأنه صـاحب مقولـة االلتـزام                 
  ·ورفض االنتفاضة ولو بالحجارة· بالمفاوضات والمفاوضات فقط

  ٢٢/١٢/٢٠١١في لقاء 
ف وثالث فصائل مستقلة لـم تطلـق        ·ت·فتح وفصائل م  (أغرق عباس اللقاء بأغلبية ساحقة من جماعته        

واستبعد عدة فصائل مقاومة من دمشق وقطاع غزة مشهود لها بتقديم مئـات    ) واحدة في حياتها  رصاصة  
وأظهر ممثلي حماس والجهاد وغيرهم أفرادا منعزلين وهو مخالف للواقع          · الشهداء في عمليات معروفة     

ينهم من حماس ب  ) ٨٠٠( عام المصالحة باعتقال أكثر من       ٢٠١١وقام عباس في عام     · على االرض تماما  
  ·أسير محرر في الضفة الغربية) ٣٠٠(

  بعد اسبوعين تقريبا
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الذي يتغنى الـبعض بـه وذلـك باسـتئناف          ) ف·ت·م(فاجأ عباس بقرار فردي وبدون الرجوع الطار        
المفاوضات المباشرة جهارا نهارا في عمان بحضور عريقات ومولخو ضاربا عـرض الحـائط بكـل                

تـم ذلـك يـوم      ·وناسيا أساسات المصالحة  ! وقف االستيطان   تعهداته برفض استئناف المفاوضات بدون      
وربما يستمر ذلك    · ٢٥/١/٢٠١٢ وهناك موعد يوم     ١٤/١/٢٠١٢ ويوم   ٩/١/٢٠١٢ ويوم   ٣/١/٢٠١٢

وذلك وسط ترحيب نتنياهو الذي يعتبر هذه المفاوضات تغطي على برنامجه المحموم            ! ٢٠١٢حتى اذار   
وكذلك ترحيب اوباما الـذي يعطـي رسـائل للناخـب           ·ات  في تهويد القدس واالقصى وبناء المستوطن     

  !االمريكي بأنه رجل سالم في الشرق االوسط 
 يناير ثورة الشعب المصري على االستبداد     ٢٥أما الراعي المصري فما زال غير محايد وحتى بعد ثورة           

 وااللمنيـوم   الحديد واالسمنت والـزلط والخـشب     (فهو يرفض فتح معبر رفح أمام مواد البناء         ·والفساد  
وكذلك رفـض اسـتقبال     · ٢٠٠٩ -٢٠٠٨العادة بناء خمسة االف بيت من عدوان        ) والزجاج وغيرها   

مليـون  ) ٣٥(كما سلم مبلغ    · اسماعيل هنية بصورة رسمية كما عاملته السودان وتركيا وتونس وغيرها         
شعب الفلـسطيني   مليون من ال١.٥دوالر صادرها نظام حسني مبارك من اسماعيل هنية من اجل اطعام    

بغزة سلمها لسلطة عباس التي يرضى عنها الكيان الصهيوني والواليات المتحدة وهي تخطـط اليقـاع                
  !حماس في انتخابات جديدة مدبرة تكون هي القاضية ال سمح اهللا

ومن ناحية موضوعية فليس أمام حركة حماس في تقديرنا إال أن تعود لبرنامجها المقاوم الذي قدمت من                 
 االف الشهداء والجرحى والمعتقلين وفي مقدمتهم الشيخ الشهيد أحمد ياسين والرنتيسي والمقادمـة              خالله

وصالح شحادة وسعيد صيام ونزار ريان ويحيى عياش وأبو الهنود وعبد اهللا القواسمي وجمال منصور               
متهم ابراهيم  وجمال سليم وغيرهم واقتداء باألبطال االسرى المحررين واالسرى وراء القضبان وفي مقد           

· حامد وعبد اهللا البرغوثي وعباس السيد وحسن سالمة وجمال أبو الهيجا ووائل قاسـم وغيـرهم كثيـر                
· بأن االيـام بيننـا   ) بأن حماس قد انتهت كمقاومة مسلحة ( ونقول ألحد المسؤولين العرب الذي صرح  

ومن تربى على دعوة الشهيد االمام      "الموت في سبيل اهللا أسمى امانينا     "و  " الجهاد سبيلنا   "فمن تربى على    
لم ولن يفرط بفلسطين كل فلسطين وبالقدس كل القدس وال باالقـصى قبلـة              · حسن البنا شهيد فلسطين     

  ·المسلمين االولى وال بالتحرير وعودة الالجئين وحق تقرير المصير
  ٢٣/١/٢٠١٢، المجد، األردن

  
  ..!! األردني أنها فاشلةراعيهاوساطة يعرف  .٦٤

  ناصرنقوال 
وتوقيع سلسلة اتفاقيات أوسلو بين منظمـة التحريـر         " عملية السالم "بعد عشرين عاما تقريبا من انطالق       

" الحكـم الـذاتي   "األمني وغيـره تحـت مظلـة        " التنسيق"الفلسطينية وبين دولة االحتالل االسرائيلي و     
عملية أن تجري في العاصـمة      الفلسطيني، تبدو مفارقة مثيرة للكثير من األسئلة الجادة حول جدوى هذه ال           

الستـشراف مرجعيـات اسـتئناف      " استكـشافية "األردنية هذه األيام، أو في غيرها ال فرق، محادثـات           
مفاوضات بين الجانبين بهدف انقاذ هذه العملية من انهيار كامل يكنس إلى مخلفـات التـاريخ كـل مـا                    

  .تمخضت عنه حتى اآلن
فـي هـذه المحادثـات      " الوسـاطة األردنيـة   "تكمن في أن راعي     لكن المفارقة األكثر إثارة لالستهجان      

يعرف مسبقا أنها فاشلة، وتكمن في قلة قليلة تتحدى كل معطيات الواقع ناهيك عن مجافـاة                " االستكشافية"
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المنطق عندما تتوقع أن تنجح الرعاية األردنية لهذه المحادثات في أن تحقق خالل أقل من شهر ما فشلت                  
، خـصوصا   ٢٠٠٢ظمى الممثلة في اللجنة الرباعية الدولية في تحقيقه منذ إنشائها عام            رعاية القوى الع  

بعد أن رفض الجانب الفلسطيني تمديد الموعد النهائي الذي حددته الرباعية في السادس والعشرين مـن                
 /الشهر الجاري، بالرغم من الضغط األميركي عليه من أجل التمديد، في األقل حتـى الثالـث مـن آذار    

مارس المقبل كما يريد رئيس وزراء دولة االحتالل بنيامين نتنياهو، وبالتالي ستكون الجولـة الرابعـة                
  .للمحادثات المقرر انعقادها في الخامس والعشرين من الشهر هي األخيرة

ويمكن مجادلة وزير خارجية األردن ناصر جودة في أن الرعايـة األردنيـة للمحادثـات الفلـسطينية                 
أردنية، لكن ال يمكن بالتأكيد إال االختالف معه في قوله إنهـا ليـست       " مصلحة عليا "ة هي حقا    االسرائيلي

  .، فهي بكل المقاييس كذلك"وساطة"
المؤسسة األمنية في   "إن تصريح وزير الحرب في دولة االحتالل، ايهود باراك، يوم الثالثاء الماضي بأن              

في الضفة الغربية المحتلـة يعـزز االدعـاء         " عدم اليقين فترة من   "لمواجهة  " تستعد"و" تتوقع" "اسرائيل
بالمصلحة األردنية العليا لتسويغ رعاية هذه المحادثات، لكن تصريح رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني             

عزيز الدويك، بعد اعتقال سلطات االحتالل له نهاية األسبوع الماضي بأن مشاركة منظمة التحريـر               . د
مع حركة حماس التي ينتمي اليها هي مؤشر فـي  " روج عن الشراكة السياسيةخ"في محادثات عمان هي    

  .االتجاه المضاد، إذ تكمن المصلحة األردنية العليا في وحدة الصف الفلسطيني
وحلل ويحلل كثير من المراقبين بأنها وساطة تسد الفراغ الناتج عن وساطة نظـام الـرئيس المـصري                  

 ثالثين عاما من حكمه دورا مصريا مرفوضا شعبيا داخل مصر،           السابق حسني مبارك التي ظلت طوال     
ومستهجنا قوميا ألن الدور الذي كان وما زال كل العرب يتوقعونه من الدولة العربية األكبر واألقوى هو                 

  .دور يدعم الكفاح الوطني لعرب فلسطين وال يتوسط فيه
المـصلحة  "لمرة واحدة ربما اقتضتها     ومن المؤكد أن أي دور أردني يرث دور نظام مبارك، حتى ولو             

األردنية ومستجدات اقليمية ودولية، هو دور لن يكون مرحبا به ال شعبيا داخل المملكة وال عربيا،                " العليا
هذا قبـل أن    " الوساطة"الذي استهدف أوال نظامين في مصر وتونس كانا يلعبان دور           " الربيع العربي "فـ

ارض المرجعيات والفلسفة السياسية التي تسوغ أي وساطة كهذه هـو           ينحرف هذا الربيع باتجاه أنظمة تع     
  .مؤشر ال يخطئ إلى أين تشير بوصلة نبض الشارع العربي، وبخاصة األردني والفلسطيني منه

لكن إغالق بوابة عمان أمام نتنياهو حتى اآلن، خالفا لفتح ابواب القاهرة له في عهد حـسني مبـارك،                   
تل ابيب منذ عامين ونصف العام، مما دفع رئيسة لجنة الشؤون الخارجيـة             وعدم وجود سفير اردني في      

 ليهتاينن الى مطالبة الملك عبد اهللا الثاني خـالل          -في مجلس النواب بالكونجرس األميركي اليانا روس        
استقباله لها أثناء زيارته األخيرة لواشنطن بتسمية سفير اردني لدى دولـة االحـتالل، همـا مؤشـران                  

 األميركية والمستجدات االقليمية كانا عاملين حاسمين       –بأن استحقاقات العالقات الثنائية األردنية      يرجحان  
لقيام األردن بهذه الوساطة، كما يرجحان بأن تكون هذه وساطة يتيمة لمرة واحدة لن يشجع على تكرارها                 

 عليهـا، وال عـدم صـدقية        ال فشلها، وال الرفض الشعبي األردني لها، وال رد الفعل السلبي الفلسطيني           
التجاوب معها من الجانب االسرائيلي الذي استغلها كثغرة تكسر طوق العزلة الدولية عليه، وغير ذلـك                

  .من العوامل
ـ            إن الوقت الحالي ليس هو     " واشنطن بوست "إن الملك عبد اهللا الثاني عندما قال في مقابلته األخيرة مع ال

محادثات السالم، مضيفا ان ال أحد من األطراف المعنية يتوقـع أن            الوقت الصحيح لدفعة أميركية هامة ل     
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يتدخل األميركيون اآلن بقوة وبوزن كامل إنما أكد بأن الدبلوماسية األردنيـة عنـدما قـررت رعايـة                  
محادثات كهذه فإنها كانت تعرف سلفا بانها تفتقد العامل األهم لنجاحها في حـده األدنـى وهـو الـدور                    

، مما يرجح صحة االستنتاج بأن هذه المبادرة األردنية إنما كانـت تـستهدف خدمـة                األميركي المفقود 
مصالح المملكة في إطار عالقاتها الثنائية مع الواليات المتحدة األميركية أكثر مما كانت تـستهدف حقـا                 

  .إنجاح محادثات تعرف مسبقا بانها تفتقد العوامل األساسية لنجاحها
حذرا في القـول إننـي      " الملك الذي كان دقيقا في قوله للواشنطن إنه كان           وعندما يتذكر أي مراقب بأن    

بين المفاوضين الفلسطنيين واالسرائيليين برعاية بالده      " االستكشافية"من جوالت المحادثات    " متفائل بحذر 
  ".خطوات أطفال"كان دقيقا أيضا عندما وصف ما أنجزته هذه المحادثات بأنه 

 من الدقة بقدر ما فيه من السخرية المبطنة، فخطوات األطفال ليـست ثابتـة               فهذا الوصف المجازي فيه   
" خطوات"ومتعثرة ويمكن أن تسبب وقوعهم في حوادث قد تكون أحيانا قاتلة، فهذه كذلك هي مواصفات                

من تقدم بهم أرذل العمر أيضا، ومن يشاركون في المحادثات الجارية برعاية أردنية هم مفاوضون بلغوا                
لعمر التفاوضي الذي ضيعوه عبثا، وقد تعثر الفلسطينيون منهم في شـبابهم التفاوضـي فوقعـوا                أرذل ا 

وأوقعوا قضيتهم الوطنية في سقطات كارثية كانوا طوال العام المنصرم وما زالوا يحاولون البحث عـن                
لوا فـي   مخارج منها وبالتالي فإنهم على األرجح لن ينجحوا بعد ان هرموا تفاوضيا في تحقيق مـا فـش                 

  .تحقيقه وهم في عز شبابهم التفاوضي
ويظل أن يفسر العاهل األردني في وقت ما في المستقبل ما إذا كان يقصد أو ال يقصد هـذه الـسخرية                     

  .المبطنة في انتقائه لكلماته
ـ        " الحذر من التفاؤل بحذر   "لكن المراقب يتذكر بان الملك       سي ان  "اآلن هو نفسه الذي قال في مقابلة مع ال

من فرص إنهـاء الـصراع العربـي        " متشائما جدا "قبل حوالي ثالثة أشهر فقط إنه كان ألول مرة          " نا
، ليتذكر المراقب أيضا بـأن مـستجدات هـذه    "ألن إسرائيل ليست مهتمة حقا بحل الدولتين"االسرائيلي،  

ـ                أن المبـادرة   الشهور الثالثة األخيرة أضافت إلى عوامل التشاؤم ولم تنقصها، مما يعـزز االسـتنتاج ب
األردنية إنما استهدفت خدمة مصالح المملكة في إطار عالقاتها الثنائية مع الواليات المتحدة، الحريـصة               

التي ترعاها منذ عشرين عاما مستمرة في المراحل التي تنـشغل           " عملية السالم "على توفير أدوار تبقي     
فت إنجاح محادثات تعرف مسبقا بانهـا تفتقـد         فيها عنها باالنتخابات أو بغير االنتخابات، أكثر مما استهد        

  .العوامل األساسية لنجاحها
" ال أحد من األطراف المعنية يتوقع أن يتدخل األميركيون اآلن بقوة وبوزن كامل      "إذ إضافة إلى حقيقة أن      

ع فـي   ، كما قال عبد اهللا الثاني، فإن العوامل األساسية األخرى التي تدف           "عملية السالم "في جهود استئناف    
االتجاه المعاكس ليست غائبة بالتأكيد عن صانع القرار األردني ودبلوماسيته الذين يعرفون كـذلك بأنـه                
لوال التدخل األميركي لما كانت هناك عملية سالم أصال وأن عدم التدخل األميركي معناه فقط توقف هذه                 

  .العملية إن لم يعن موتها
ة في الواليات المتحدة، وأن االنتخابيات االسـرائيلية علـى           هو سنة انتخابي   ٢٠١٢فهم يعرفون بأن عام     

لالدارة األميركية خارجيا اآلن، كما قـال       " قضية سورية هي الهم الرئيسي    "األبواب كذلك، ويعرفون بأن     
الرئيس باراك أوباما بعد لقاء قمته مع الملك عبد اهللا، وليس القضية الفلسطينية، يليها اهتمامها باستمرار                

 مصر ما بعد مبارك بسالمها مع اسرائيل وبعالقاتها االستراتيجية مع الواليات المتحدة، كما ضعف               التزام
الدور األوروبي عما كان عليه قبل خمس سنوات وبالتالي ضعف تأثيره في كـبح االنحيـاز األميركـي         
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الذي ارتهـن لهـذه     ، بينما يبدو المشهد الفلسطيني      "عملية السالم "السافر لجدول األعمال االسرائيلي في      
العملية طوال العقدين المنصرمين من الزمن على مفترق طرق يحث الخطى نحو فك ارتباطه بها بالرغم                
من استمرار الرئيس الفلسطيني في التمسك بهذه العملية كالقابض على الجمر، إلى غير ذلك من العوامل                

  .التي تدفع باتجاه االنفكاك العربي االقليمي عن هذه العملية
فهذه العملية التي قامت على أساس مبادلة األرض بالسالم قد انهارت، أو هي على وشك االنهيار، بنسف                 
األساس الذي قامت عليه بواسطة الجرافات االسـرائيلية التـي تمهـد األرض لتهويـدها باالسـتعمار                 

  .االستيطاني المتسارع في الضفة الغربية المحتلة
التي يمنع استمرارها، أو خلق الوهم باستمرارها، ظهور بدائل جادة          " معملية السال "وقد حان الوقت لدفن     

لتحرير األرض وإنهاء احتاللها وحصول شعبها على حقه في تقرير مصيره فوق أرضه، بحيث تبدو أي                
وساطة الستمرار هذه العملية، أو لبعث الحياة في رميمها، من أجل الحفاظ على الوضع الراهن المستمر                

 عملية السالم قبل حوالي عشرين عاما، والذي تكاد تجمع كل أطراف العملية علـى كونـه                 منذ انطالق 
وضعا غير قابل لالستمرار، مجرد محاولة يائسة تسير ضد حركة التاريخ، ومنها طبعا الوساطة األردنية               

  .التي يعرف أصحابها بأنها محكوم عليها بالفشل قبل إطالقها
كمة من إطالق الوساطة األردنية في هذا السياق أجوبة على تساؤالته         لذلك سوف يجد من يتساءل عن الح      

  .في عالقات األردن الثنائية مع الواليات المتحدة على األرجح
  ٢٣/١/٢٠١٢، )امين(شبكة االنترنت لالعالم العربي 

  
  !هل يغيبان معاً ؟ ... ومشعلعباس  .٦٥

  عريب الرنتاوي
تها المتفق عليها، فإن ربيع العام الحالي لن ينقضي قبل أن           إن سارت أجندة المصالحة الوطنية وفق رزنام      

الـرئيس والمجلـسين الـوطني      : يكون الشعب الفلسطيني قد انتخب مؤسساته الـسياسية والدسـتورية         
  .والتشريعي، فضال عن مجالس البلديات، وهي مؤسسات تأخر انتخابها لسنوات، بعضها طوال

لمقرر أن تنتخب حركة حماس قبل صيف العام الحـالي، قيـادة            وتزامناً مع هذه االستحقاقات، فإن من ا      
  .جديدة، مكتبا سياسيا جديدا، ورئيسا جديدا لهذا المكتب

وفقاً للمواقف والتصريحات المعلنة، فإن الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئـيس المكتـب الـسياسي               
ادر موقع رئاسـة الـسلطة، وال       عباس سيغ ....جديدة“ رئاسية”لحركة حماس، ال ينتويان الترشح لوالية       

وخالد مشعل ال ينتوي الترشح لوالية جديدة على رأس المكتب          ...ندري ماذا بشأن رئاسة منظمة التحرير     
السياسي للحركة، وسيتعين على الحركتين الكبريين، فتح وحماس، أن تتوافقا مبكـراً علـى مرشـحين                

 مهمة تبدو ممكنة في حالة حماس وإن كانت من نوع           توافقين إلدارة دفة القيادة في المرحلة المقبلة، وهي       
  .، أما في حالة حركة فتح، فتبدو المهمة متعذرة حتى ال نقول مستحيلة“السهل الممتنع”

في حالة الـرئيس عبـاس، سـيغادر    ....التغيير إن حصل، سيأتي في لحظة مصيرية، وفي الحالتين معاً      
 المفاوضات وتدفن عملية السالم لتدخل في طور جديد،         الرئيس المسرح والساحة الفلسطينية تغادر خيار     

عباس في مطلع واليته الممددة كان تعهد       ...وخيارات استراتيجية جديدة، لم تتضح صورتها ومعالمها بعد       
الرئيس يقول إنه نجح في إنجاز      ...أمن أفضل، اقتصاد أنشط واستقالل وطني     : بإنجاز ثالثة أهداف كبرى   

من واالقتصاد، وأخفق في الثالث، فيما يجادل معارضـوه فـي جـدوى اإلنجـازين               الهدفين األولين، األ  
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األولين، ألنهما مؤقتين ومشروطين باإلنجاز الثالث، غير المتحقق، فـال ضـمان السـتمرار التحـسن                
االقتصادي، وال رهان على استدامة األمن، طالما ظل االحتالل جاثماً على الـصدور، واالحـتالل هـو      

  .األمن، وهو يستتبع بالضرورة شتى أشكال المقاومة العادلة والمشروعةمصدر انعدام 
فهي تواجه األسـئلة    ...في حالة حماس، فإن التغيير إن حصل، سيأتي في لحظة فارقة في تاريخ الحركة             

تداعيات خمس سنوات من االنقسام والحصار من جهة اولى، وهي تواجه من جهـة ثانيـة اسـتحقاقات                  
التوافق على البرنامج السياسي وأشكال الكفاح والنضال في المرحلة المقبلة، وهـي            المصالحة وتحديات   

تأتي من جهة ثالثة، في ذروة ربيع العرب وصعود اإلسالم السياسي اإلخواني في المنطقة العربية، ومـا                 
  .تمليه كل هذه التطورات، من تحديات وإشكاليات

رك فراغاً سيصعب ملؤه من قبل أي مـن إخوانـه           وإذا كان غياب خالد مشعل عن رئاسة الحركة، سيت        
ونظرائه في الحركة، فإن غياب محمود عباس عن رئاسة الحركة والسلطة سيتركهما في حالة يـصعب                
التنبؤ بما ستكون عليه، سيما في ظل غياب قيادات كاريزمية جامعة تحظى بالتوافق واإلجماع من قبل ما                 

  .فتح وأجنحتها“ قبائل“بات يوصف بـ
 ندرك أن حاجة الفصيلين الرئيسين لتخطي جسور المرحلة االنتقالية الصعبة فصائلياً ووطنياً، ستولد              نحن

لكن كل منهما يواجـه ظروفـاً وتحـديات    ...قوة ضاغطة هائلة، قد تدفع بالرجلين للتراجع عن قرارهما  
  .قراراً أخيراً ونهائياً“ قراره الحالي”سياسية وتنظيمية، قد تجعل من 

عباس المنتمي لجيل المؤسسين في الحركة الوطنية الفلسطينية المعاصرة، وضع رهاناته جميعها            الرئيس  
سيظل بـوارد   )  عاماً ٧٦(خلف خيار سياسي يكاد يلفظ أنفاسه األخيرة، وال أحسب أن الرئيس أبو مازن              

كان هذا الخيـار هـو      التفكير بقيادة مرحلة استراتيجية جديدة في العمل الوطني الفلسطيني، اللهم إال إذا             
وإذا وصل إلى تفاهمات عميقة مع حمـاس حـول المرحلـة            ...أوالً) وليس لعباس (الوحيد المتبقي لفتح    

القادمة ثانياً، وهذا أمر لم أعد أرى أنه متعذر بعد القراءة المدققة في التفكير السياسي الجديـد لحمـاس،                   
  .خصوصاً لرئيس مكتبها السياسي

لجيل الثاني من قيادات العمل الوطني واإلسالمي، بدأ بالفعل يواجه طوفاناً مـن             وخالد مشعل، المنتمي ل   
فضال عن ضغوط دول وحكومات صديقة وشقيقة، سـيجد نفـسه   ) العربية(الضغوط الداخلية واإلخوانية   

داخل الحركة فـي دفعـه   “ قرار التنحي”مضطراً للعودة عن قراره، وسوف تساعد تداعيات الكشف عن      
 قراره، ذلك أن كثيرا من الظواهر والمواقف والتوجهات داخل الحركة، التي أراد أبو الوليد               للتراجع عن 

، للجميع داخـل  “wake up call”أن يهزها بعنف، قد اهتزت بالفعل، فكان قراره بمثابة جرس إنذار أو 
  .في الحركة فحسب“ تيار غزة”الحركة، وليس لمن بات يعرف باسم 

االنتقال التي يمر بها الفلسطينيون قضية وأطراً ومؤسسات وفصائل، سـتكون           خالصة القول، ان مرحلة     
حبلى بالمفاجآت، من بينها أن ندلف إلى المنقلب الثاني من العام الحالي من دون عباس ومشعل، أحدهما                 

  .فلننتظر ونر..أو كليهما، أو بهما معاً
  ٢٤/١/٢٠١٢، الدستور، عّمان
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   بعدم الترشح لرئاسة المكتب السياسي؟لماذا أبدى خالد مشعل رغبته .٦٦
  بالل جاد اهللا

شهدت األيام القليلة الماضية نقاشاً وحالة من الغموض حول نية رئيس المكتب السياسي لحركة حمـاس                
ولم تتضح الرؤيـة فـي       خالد مشعل عدم الترشح لدورة جديدة لرئاسة المكتب السياسي لحركة حماس،          

، وان كان ذلك فمـا هـي أبعـاد          !ديته، وهل كان قراراً استراتيجياً ؟     البداية حول هذا اإلعالن ومدى ج     
فهل !. وأسباب القرار من الناحية االستراتيجية ؟ أم أنه مجرد قرار تكتيكي يحمل أبعاد وأهداف أخرى ؟               

كرر خالد مشعل قصة الرئيس جمال عبد الناصر الذي أراد التنحي إال أن شعبه أجبره على العودة وثوقاً                  
ماما مثلما يثق مشعل بان نتائج خطوته ستكون في صالحه بأي حال، سواء كان القرار اسـتراتيجياً                 به، ت 

  .الن مجلس الشورى سيطالب ببقائه رئيس للحركة أم تكتيكياً،
ولعل الذين تعمقوا في تفاصيل مشعل الشخص ويصفونه بالزعيم المحنك يدركون أنه يمتلك إجماعاً قوياً               

اخل حركة حماس سواء كان هذا اإلجماع من محبيه أو ممن يختلفون معه، إدراكـاً               قد ال يمتلكه غيره د    
فإجتماع مجلس الشورى فـي     . منهم انه القائد المناسب لهذا المكان رغم إختالفهم معه في بعض األحيان           

السودان هذه المره كان من نوع أخر ألن مشعل فجر ما وصفه البعض بقنبلة في بداية الجلـسة عنـدما                    
غهم أنه لن يترشح لفترة جديدة، مما فاجأ الجميع وأدخل تغير فوري في خطط وجدول أعمال اللقـاء،                  أبل

 وعندما أدرك أعضاء الـشورى ان مـشعل         .خاصة الذين كان لديهم نية للتطرق لموضوع والية مشعل        
عه، تقـديرا   جدي في قراره، بدأت المطالبة من الغالبية لمشعل بالتراجع عن قراره حتى الذين يختلفون م              

وسواء أكان مشعل جدياً أو مناوراً كما يـرى الـبعض،            .منهم أنه ورغم الخالفات يبقى األكفأ للمرحلة      
؟ إذ يمكن تلخـيص     ) ما الذي حققته ما وصف بقنبلة مشعل حتى اآلن         فعلينا اإلجابة على سؤال هام وهو     

  :ذلك في عدة نقاط كما يلي
بة كشف وتوضيح للغموض، فقد رسم مشعل صورة واضحة أنـه           الرسالة األولى لمشعل كانت بمثا    : أوالً

وفي الوقـت   . ليس باكياً على منصبه وجاهزاً لتركه من منطق قوة رغم إستطاعته البقاء شوريا وقانونيا             
ذاته كشفت رسالته عن الطامحين والمتطلعين لتولي منصبه، ولو لم يعلنوا ذلك صراحة، فقد أدت رسالة                

بال تريث أو تحقق من المضامين للنظر إلى مكان خالفتـه، وسـرعان مـا               مشعل إلستعجال البعض و   
انتشرت أخبار المنافسة ونجح مشعل أن يظهر بصورة وأن يظهر الطامحين لخالفته بـصورة أخـرى،                
والتزم مشعل الصمت حتى اآلن تاركا الباب للجميع داخل حركة حماس للتقييم ومعرفة الحقيقـة التـي                 

  .يها بأنفسهم ال منهيريدهم أن يطلعوا عل
الرسالة الثانية كانت موجهه مباشرة إلى من ال يريدون بقاءه رئيسا للحركة ويخالفونه الرأي، بانـه                : ثانياً

ال يريد البقاء رغماً عن أحد، ورغم تحقيقه غالبية في مجلس الشورى، إال أنه رفض مبرراً ذلـك بفـتح           
األمر الذي زاده قوة حيث تشير التقـديرات أن مـشعل           المجال للدماء الجديدة، وليس مجبراً على ذلك،        

سيبقى هذه المره ليس بإختياره بل بإجماع من الحركة على بقائه، مما سيعطيه شرعية أكبر من سابقاتها                 
بسبب إنضمام بعض من يخالفونه الرأي للمطالبين ببقائه إنطالقا من حفـاظهم علـى وحـدة وتماسـك                  

س بالتزكية أو بوجه الخجل كما يحدث في ظروف أخرى، وقـد بـرر              ويتم ذلك باإلنتخاب ولي    حركتهم،
بيان حركة حماس األخير ذلك بوصفه شأناً عاماً تقرر فيه مؤسسات الحركة وليس شأناً شخصياً خالصاً                
مع إحترامهم وتقديرهم لرغبة مشعل بحسب البيان الذي يضيف أن قيادات حركة حماس ورموزها تمنوا               
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وبذلك يحقق مشعل إلتفافاً جديـداً مـن        . لك، وتُرك الموضوع لمجلس الشورى    على مشعل العدول عن ذ    
  .نوعه على بعض مخالفيه في الرأي

مثلت رسالة مشعل رسالة قوية الى أنصاره ومحبيه ومن يريدون بقاءه رئيساً للحركة بأنـه لـيس                 : ثالثاً
طر الرسـمية داخـل حركـة       ديكتاتورا أو متمسكا بمنصبه ويخضع كغيره لقرار الشورى وما تقرره األ          
  .حماس، مما اكسبه مزيداً من اإللتفاف في صفوف محبيه ومجلس الشورى

الرسالة الرابعة كانت بمثابة إعادة االستفتاء معلوم النتائج االيجابية سلفاً علـى قراراتـه الحاليـة                : رابعا
 و يقف علـى رأس      والمستقبلية وخاصة قرار المصالحة الوطنية مع حركة فتح والرئيس محمود عباس،          

مؤيديه في ذلك الجناح العسكري لحركة حماس وقادته العسكريين على األرض الذين يؤيدون مشعل في               
خطواته وخاصة خطوات المصالحة ويدعمونه في هذا االتجاه، فمن أراد المصالحة وهي غالبية سـاحقة               

مـا أن مـشعل أراد ان يعـزز         في الحركة سيتطلعون لبقاء مشعل قائداً للحركة إلكمال هذا المشروع ،ك          
مشروعه السياسي األكبر الذي يتطلع لتحقيقه لمواكبة التغيير الحاصل عربياً  وإقليمياً في إطار الربيـع                

  .العربي واالنفتاح الحمساوي الجديد على المشروع السياسي في المنطقة
ناكفات والجـدل حـول     الرسالة الخامسة التي حققها مشعل هي إعادة توجيه البوصلة ووقف الم          : خامسا

  .منصبه وتغيير اتجاه الدفة من المطالبة بتنحيه إلى التحول للمطالبة بإقناعه بالبقاء في منصبه
سواء أكان قرار مشعل جدي واستراتيجي أو مجرد مناورة فهو الكاسب في كلتا الحالتين، ألنـه                / وأخيرا

لبية في مجلس الشورى الذين يصرون علـى        سيحقق النتائج التي سبق ذكرها وسيلزم بالبقاء، بقرار الغا        
وهنا فان التقديرات والتحليالت التي تشير الى بقـاء مـشعل رئيـساً              بقائه في رئاسة المكتب السياسي،    

للمكتب السياسي في الدورة القادمة بإجماع أقوى من مجلس الشورى هي األقرب للـصواب،،،، األمـر                
  .اريخية  في المستقبلالذي سيمنحه القوة التخاذ قرارات مصيرية وت

 ٢٣/١/٢٠١٢، وكالة سما اإلخبارية
  
  :كاريكاتير .٦٧

  

  
  ٢٣/١/٢٠١٢فلسطين اون الين،                                                   


