
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
    

  
    

  
  

  
  
  
  
  

  مشعل في عمان األحد المقبل برفقة ولي عهد قطر: الناطق باسم الحكومة األردنية
 إذا تنكرت لمفاوضات عمان" إسرائيل"األردن تحدث عن ثالث أوراق ضد ملك : القدس العربي

  بسبب االستيطان" إسرائيل"الواليات المتحدة وألمانيا وبريطانيا تشن هجوما الذعاً على 
   في القدس"بيت عربية"االحتالل يهدم للمرة الخامسة 

  "إسرائيل"نة دبلوماسية في الصليب األحمر ال يتمتّع بأي حصا: الشرطة اإلسرائيلية

األردن يرغـب":العربي" القدس  "
في " اللقاءات االستكشافية "بتمديد  
  ترفض" ة التحريرمنظم"عمان و

  
 ٤ص...

  ٢٣٩١  ٢٥/١/٢٠١٢األربعاء 



  

  

 
 

  

            ٢ص                                     ٢٣٩١:                العدد٢٥/١/٢٠١٢األربعاء  :التاريخ

    :السلطة
 ٦  ويتلقى دعوة رسمية من نجاد لزيارة طهران.. هنية يبدأ جولته الخارجية نهاية الشهر.٢
 ٦  ةبعدم حجز أو تأخير األموال الضريبي" إسرائيل"فياض يؤكد خالل استقباله آشتون ضرورة إلزام .٣
 ٧  االحتالل يعتقل نائباً رابعاً من حماس خالل خمسة أيام.٤
 ٧  لبحث قضية المصالحة واختطاف النواب" للتشريعي"نواب يطالبون بعقد جلسة طارئة : غزة.٥
 ٨   حتى األحد القادم تمديد اعتقال النائبين أبو عرفة وطوطح.٦
 ٨  نواب حماس في طولكرم يتلقون تهديًدا إسرائيلًيا بإغالق مكتبهم.٧
 ٨  مشعل ينوي زيارة غزة وربما برفقة عباس: احمد يوسف.٨
 ٩  الستيطان بإطالق أسرى يؤكد عرض تل أبيب مقايضة تجميد اتيسير خالد.٩
 ٩  لقاءات عمان لكسب الوقت وبناء االستيطان وتهويد القدس: النائب عطون.١٠
١٠  بشأن األزمة المالية" حوار وطني شامل"حكومة فياض تدعو لـ.١١
١٠  تفتتح مكتبها اإلقليمي" زيةلجنة االنتخابات المرك: "غزة.١٢
١١  السلطة الفلسطينية تحذر من اعتداءات المستوطنين على الطلبة والمعلمين.١٣
١١  هنية يقرر مكافأة وحوافز للمعلمين بغزة.١٤
١٢    ية للتعاون في الخليل  الفلسطين-بدء االجتماعات الفرنسية .١٥
    

    :المقاومة
١٢  مشعل في عمان األحد المقبل برفقة ولي عهد قطر: الناطق باسم الحكومة األردنية.١٦
١٣  مشعل يلتقي شيخ األزهر ويؤكد على أهمية دور مصر في قيادة األمة.١٧
١٤  حماس تدعو إلى وقفة جادة وتحرك فعلي لنصرة نواب الشعب الفلسطيني.١٨
١٤  ضدها" التحريض اإلعالمي الفتحاوي"حماس تطالب القاهرة بوقف .١٩
١٤   التطبيعي" اهرتزلي"مشاركة بعض العرب في مؤتمر تحالف القوى الفلسطنيية يدين .٢٠
    

    :اإلسرائيليالكيان 
١٤   في التعامل مع ايران"المحرقة"نتنياهو يستدعي درس .٢١
١٥  نتنياهو يتوقع توسيع نطاق العالقات مع الصين.٢٢
١٥  العملية السلمية مع الفلسطينيين معنية بمواصلة "اسرائيل ":باراك.٢٣
١٥  باراك يرحب بقرار االتحاد االوروبي فرض حظر على صادرات النفط االيرانية.٢٤
١٥  "اسرائيل"غانتس يحذّر حزب اهللا من ارتكاب اعمال ارهابية ضد .٢٥
١٦  لنظام الجديد في مصر مع ا تمد يدها للتعاون"إسرائيل": خارجية اإلسرائيليةال.٢٦
١٦  جديد لديها الخارجية اإلسرائيلية تأسف لعدم تعيين سفير أردني.٢٧
١٦  ة صواريخ كوبا ازمة صواريخ حزب اللّه بأزمه يشبوزير الدفاع االسرائيلي السابق.٢٨
١٧   تصدير الكهرباء ألوروبا"إسرائيل"اليونان تعرض على .٢٩
١٧   أمور تهز استقرار الكيانثالثةسقوط األسد سيؤدي إلى : "إسرائيل".٣٠
١٧  "إسرائيل"ال يتمتّع بأي حصانة دبلوماسية في الصليب األحمر : الشرطة اإلسرائيلية.٣١
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١٨  "إسرائيلي"الجيش المصري أجرى مناورات في سيناء لصد هجوم : موقع صهيوني.٣٢
١٨  تهديدات بالقتل لوزراء وأعضاء كنيست لرفض قانون شرعنة البؤر االستيطانية": هآرتس".٣٣
١٨   هدد بقتل نتنياهوا غاضبا إسرائيليتعتقلالشرطة اإلسرائيلية .٣٤
    

    :األرض، الشعب
١٩  االحتالل يفتح تحقيقا جنائيا ضد مفتي القدس والديار الفلسطينية.٣٥
١٩   في القدس"بيت عربية"ة االحتالل يهدم للمرة الخامس.٣٦
٢٠  في األشهر القادمة" إضراب استراتيجي"األسرى يستعدون لـ : قراقع.٣٧
٢٠  قافلة مساعدات طبية سعودية إلى غزة.٣٨
٢١  مستوطن يقتحمون المنطقة الشرقية من نابلس.٣٩
٢١   غارات جوية على غزة واستشهاد مواطن متأثرا بجراحهأربعةاالحتالل يشن .٤٠
٢٢  فلسطين تستعيد عضويتها في االتحاد الوطني البريطاني للطالب.٤١
٢٢  لحفظ القرآنفلسطين تحصد المرتبة السابعة في مسابقة دولية .٤٢
٢٢   في نابلس"قبر يوسف" مستوطن يقتحمون ٤٣.١٢٠٠
٢٢  المؤتمر الوطني الشعبي للقدس يصدر التقرير السنوي النتهاكات االحتالل بالقدس المحتلة.٤٤
   

   : األردن
٢٤ إذا تنكرت لمفاوضات عمان" إسرائيل"األردن تحدث عن ثالث أوراق ضد  ملك: القدس العربي.٤٥
٢٤ مستقبل األردن مرتبط بمستقبل القضية الفلسطينية: اإلخوان المسلمون في األردن .٤٦
٢٤ ومقدساتها سنواصل دورنا في رعاية وحماية القدس: ملك األردن.٤٧
٢٥  ال حل للقضايا العربية بدون حل القضية الوطنية الفلسطينية": الشعب الديمقراطي األردني".٤٨
٢٥ تدين اعتقال الدويك وتطالب بإطالق سـراحه فورا" لجنة فلسطين النيابية".٤٩
٢٥ األردنيون يؤكدون على أهمية التمسك بحق العودة للشعب الفلسطيني: محاضرة في عمان.٥٠
٢٥ وزير الخارجية األردني يبحث مع بلير دفع عملية السالم.٥١
   

   : لبنان
٢٦ للخطرستهدف الالجئين األكثر عرضة ت" األونـروا"اتفاقية بيـن الحكومة اللبنانية و.٥٢
٢٦ التطورات العربية الغامرة كان من شأنها تغييب قضية فلسطين: في لبنان" منبر الوحدة".٥٣
   

   :عربي، إسالمي
٢٦  "إسرائيل"إخوان مصر يجددون رفضهم إجراء أي حوار مع .٥٤
٢٧  إجماع على إدانة ممارسات العدو الصهيوني في اعتقال الدويك: صريون منواب.٥٥
٢٧  ي ووزير سابققدساعتقال نائب م تدين  العربيةالجامعة.٥٦
٢٧  معتقلين النواب الكلاإلفراج عن ب" إسرائيل" تطالب و..اعتقال دويكتدين الخارجية التركية .٥٧
٢٨  "إسرائيل"رئيس مجلس النواب التركي يرفض دعوة لزيارة .٥٨
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٢٨   لم يتحقَّقَ إال بدعم منظمة التعاون اإلسالمي"اليونيسكو"لـ فلسطين انضمامتصويت : أوغلو.٥٩
٢٨  أذربيجانال مخطط الغتيال السفير اإلسرائيلي لدى إفش: "يديعوت".٦٠
   

   :دولي
٢٩  بسبب االستيطان" إسرائيل"الواليات المتحدة وألمانيا وبريطانيا تشن هجوما الذعاً على .٦١
٢٩  رائيليين خطوات بناء ثقةأشتون تريد من الفلسطينيين مواصلة لقاءات عمان ومن اإلس.٦٢
٣٠  "إسرائيل"دنيس روس يعود إلى رئاسة معهد يهودي في .٦٣
    

    :حوارات ومقاالت
٣٠  هاني المصري... مراجعةُ التّجربِة وآفاقُ تغييرِ المسارِ اإلستراتيجي.. القضيةُ الفلسطينيةُ.٦٤
٣٣  نبيل عمرو... مخاوف غير مشروعة.٦٥
٣٤  هشام منّور... !بعد العسكري.. هيمنة اليمين اإلسرائيلي على المشهد السياسي.٦٦
٣٦  حياة الحويك عطية... “اإلسرائيلي”القلق .٦٧
    
 ٣٧  :يكاتيركار

***  
  

  ترفض" منظمة التحرير"ان وعم في "اللقاءات االستكشافية"األردن يرغب بتمديد ": القدس العربي" .١
نقال عن مراسلها من غزة أشرف الهور، أن معلومات من  ٢٥/١/٢٠١٢القدس العربي، لندن،  نشرت

بان توافق القيادة الفلسطينية األردن انضم لفريق الدول التي ترغب مصادر فلسطينية مطلعة أفادت بأن 
 التي تعقد على أراضيه بين مفاوضين فلسطينيين وإسرائيليين، "اللقاءات االستكشافية"بالقبول بتمديد فترة 

وذلك غداة عقد آخر لقاء اليوم األربعاء، في وقت ال تزال فيه السلطة مصرة على موقفها الرافض 
مة التحرير عودة الرئيس محمود عباس لعقد اجتماع إلقرار للتمديد، حيث تنتظر اللجنة التنفيذية لمنظ

   .الخطط اإلستراتيجية التي وضعتها اللجنة السياسية
إن مسؤولين كبار في " القدس العربي"ووفق مسؤول فلسطيني فضل عدم الكشف عن هويته فقد ذكر لـ

بملف التفاوض، إلقناعهم األردن أجروا سلسلة اتصاالت مع المسؤولين الفلسطينيين الذين لهم عالقة 
، إلعطاء مهلة وهامش أكبر للعمل على إعادة مسار المفاوضات "اللقاءات االستكشافية"بفكرة تمديد عقد 

  .المتوقف
عند الرئيس محمود عباس، وكبار المسؤولين في السلطة، " مرفوضة"وقال المسؤول ان فكرة التمديد 

عن قبول الفكرة، على أن تكون لمدة ال تقل عن شهر مشيراً إلى وجود بعض المسؤولين الذين عبروا 
  .واحد

من مصادر مطلعة بأن المسؤولين األردنيين، وكذلك أطراف " القدس العربي"وتحدثت معلومات وصلت 
 "بوادر حسن نية"في اللجنة الرباعية كانوا قد ألمحوا للقيادة الفلسطينية إلى إمكانية قيام إسرائيل باتخاذ 

  . االستكشافية األولىبعد عقد الجلسة
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وبحسب المعلومات فإن هذه البوادر كانت ستتمثل في نقل مناطق في الضفة إلى السيادة الفلسطينية، 
إضافة إلى رفع بعض الحواجز، إضافة إلى إعالن إسرائيل قبول فكرة إطالق سراح معتقلين فلسطينيين 

  .كبار في المرحلة المقبلة
اللقاءات 'عاء آخر جلسة بين مفاوضين فلسطينيين وإسرائيليين ضمن ومن المقرر أن تعقد اليوم األرب

، التي ترعاها األردن بحضور أطراف اللجنة الرباعية، قبل أن تعقد وفق ما هو مقرر منذ 'االستكشافية
ثالثة أشهر اللجنة الرباعية اجتماعاً لها يوم الخميس، لبحث آخر تطورات الجهود الرامية إلعادة مسار 

  .ات من جديدالمفاوض
 من الشهر الجاري مهلة مدرتها ثالثة أشهر التي حددتها اللجنة الرباعية، لكي يقدم ٢٦تنتهي يوم 

الجانبان اقتراحات بشأن قضايا الحدود واألمن، بهدف التوصل التفاق سالم بحلول نهاية هذا العام 
  .الجاري

التحرير أن القيادة الفلسطينية أوفت بما ويؤكد الدكتور واصل أبو يوسف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة 
  .عليها من التزامات، ووافقت على كل الجهود التي بذلت خالل الفترة السابقة

إن زيارة وزيرة خارجية االتحاد األوروبي كاترين أشتون للمنظمة، " القدس العربي"وقال أبو يوسف لـ
، لكنه أشار إلى القرار الفلسطيني الذي عبر "اللقاءات االستكشافية"تأتي من باب العمل على إطالة مدة 
  .عنه الرئيس عباس الرافض لهذا المبدأ

وكشف أبو يوسف عن أن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ستجتمع فور عودة الرئيس عباس 
نة من جولته الخارجية الحالية، لعقد اجتماع لها، إلقرار الخطط االستيراتيجية التي وضعتها اللج

  .السياسية، لعرضها على اجتماع سيعقد مطلع شهر فبراير القادم لوزراء الخارجية العرب
وقال انه سيتم خالل اليومين القادمين تقديم مشروع قرار حول االستيطان في مجلس األمن الدولي 

  .بوقفهوالتوجه إلى المؤسسات الدولية كافة، معرباً عن أمله بأن يتم مطالبه الحكومة اإلسرائيلية 
من عمان ورام اهللا أن مسؤولين سياسيين في السلطة أكدوا  ٢٥/١/٢٠١٢وكالة معا اإلخبارية،  وذكرت

. تمديد مهلة اللقاءات بين المفاوض الفلسطيني د" رفض ويرفض وسيرفض"الرئيس محمود عباس أن 
هما هو آخر فرصة  اللقاء اليوم بينأن اسحق مولخو، وانه يعتبر اإلسرائيليصائب عريقات والمفاوض 

 علّنا وأمام إسرائيل أجابت ما إذا مفاوضات إلى نقطة بداية جديدة في اللقاءات وتحويلها إلىللتوصل 
  .العالم والرباعية على سؤال حدود الدولة

 واحترام األردنية التزام السلطة بالوساطة األردني للملك أكدأن الرئيس عباس "، "معا"وعلمت وكالة 
 جديد وأن الحكومة أي اللقاءات الخمس لم تسفر عن أن، لكنها ترى اإلطارهذا جهود الملك في 

 الكبيرة مثل الحدود والدولة ونقطة بداية للمفاوضات، األسئلة على اإلجابة تهّربت من اإلسرائيلية
 نتيجة أي إلى ال تفضي وإدارية تفرعات هامشية وترتيبات أمنية إلىوحاولت جّر المفاوض الفلسطيني 

  ". مصلحة عملية السالمفي
 إلىأن يعلن الرئيس عباس فشل اللقاءات، وان يقود القيادة الفلسطينية " معا"وتوقّعت المصادر لوكالة 

  .متابعة الخطوات النضالية التي بدأتها السلطة ومنظمة التحرير في شهر أيلول من العام المنصرم
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  عوة رسمية من نجاد لزيارة طهرانويتلقى د.. هنية يبدأ جولته الخارجية نهاية الشهر .٢
دعوة رسمية من الرئيس اإليراني محمود ) ١-٢٤(تلقى رئيس الوزراء إسماعيل هنية، الثالثاء : غزة

أحمدي نجاد لزيارة الجمهورية اإلسالمية اإليرانية، وذلك في إطار جولة هنية الخارجية، المتوقع أن تبدأ 
  .نهاية الشهر الجاري
إن رئيس ": المركز الفلسطيني لإلعالم"الناطق باسم الحكومة في تصريح مقتضب لـوقال طاهر النونو، 

وذكر أن الرسالة انطوت . الوزراء تلقى رسالة تضمنت دعوة رسمية من الرئيس اإليراني لزيارة طهران
يشار إلى  .على التهنئة بمناسبة حلول ذكرى انتصار المقاومة في حرب الفرقان على الكيان الصهيوني

ن رئيس الوزراء سيقوم بجولة نهاية الشهر الجاري هي الثانية له خالل هذا الشهر، تشمل عدة دول من أ
 . بينها قطر وإيران

  ٢٤/١/٢٠١٢المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  
  بعدم حجز أو تأخير األموال الضريبية" إسرائيل"فياض يؤكد خالل استقباله آشتون ضرورة إلزام  .٣

 الوزراء سالم فياض، مساء اليوم الثالثاء، ممثلة االتحاد األوروبي العليا للشؤون استقبل رئيس: رام اهللا
الخارجية والسياسات األمنية كاثرين أشتون، والوفد المرافق لها، بحضور مدير دائرة شمال إفريقيا 

طنية والشرق األوسط في االتحاد األوروبي كريستيان بيرغر، وممثل االتحاد األوروبي لدى السلطة الو
  .راتر، حيث أطلعها رئيس الوزراء على التطورات السياسية في األرض الفلسطينية المحتلة-جون غات

وتركز البحث حول األزمة المالية التي تواجهها السلطة الوطنية في تمويل العجز المتوقع بالموازنة، 
  .والجهود التي تبذلها السلطة الوطنية للتغلب على هذه األزمة

لوزراء على ضرورة تكثيف الجهود من أجل ضمان وفاء الدول المانحة بااللتزامات المالية وشدد رئيس ا
المطلوبة منها، وبما يساعد السلطة الوطنية في التغلب على هذه األزمة، وتمكينها من الوفاء بالتزاماتها 

  .لتلبية احتياجات شعبنا
عة بعدم حجز أو تأخير أموال العائدات كما شدد رئيس الوزراء على ضرورة إلزام إسرائيل بصورة قاط

الضريبية الفلسطينية، وكذلك بوقف انتهاكاتها المستمرة لقواعد القانون الدولي ضد شعبنا، وخاصة ضد 
، وخاصة هدم المنازل ومصادر )ج(المواطنين الفلسطينيين في القدس الشرقية، والمناطق المصنفة 

اإلرهابية على حياة المواطنين ومصادر رزقهم وممتلكاتهم الرزق، باإلضافة إلى اعتداءات المستوطنين 
ومقدساتهم، كما شدد على ضرورة إلزام الحكومة اإلسرائيلية بوقف سياساتها التي ما زالت تعرقل 

، والهادفة إلى استكمال البنية التحتية لدولة )ج(الجهود التنموية للسلطة الوطنية في المناطق المسماة
  .فلسطين

رورة أن يتركز الجزء األساسي من المساعدات للمشاريع التطويرية لتمكين السلطة وأكد فياض ض
، وكذلك في قطاع غزة األمر )ج(الوطنية من تنفيذ هذه المشاريع في القدس الشرقية والمناطق المصنفة 

  .الذي يتطلب رفع الحصار عن أهلنا في القطاع
  ٢٤/١/٢٠١٢، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
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  االحتالل يعتقل نائباً رابعاً من حماس خالل خمسة أيام .٤
 النائب عبد الجابر فقهاء من ، فجر أمس،اعتقل جيش االحتالل اإلسرائيلي:  جمال جمال-القدس المحتلة 

ان الجيش اإلسرائيلي اعتقل النائب عبد الجابر فقهاء "وقال مصدر من حركة حماس . منزله في رام اهللا
 وفقهاء هو النائب الرابع الذي يتم اعتقاله خالل خمس أيام، إضافة إلى وزير ". في رام اهللامن منزله

  . القدس السابق عن حركة حماس خالد أبو عرفة
استمرار "وحذر نواب حركة حماس، في بيان وزع على شكل رسالة نصية عبر الهاتف، مما وصفوه بـ

اختطاف النائب فقهاء استمرار "ال النواب في رسالتهم إن وق. »الحملة الشرسة التي يشنها االحتالل ضدنا
وكان جيش االحتالل اعتقل الخميس رئيس المجلس . »في سياسة الصلف الصهيونية تجاه رموز الحركة

التشريعي عزيز الدويك، واعتقل السبت النائب عن حركة حماس خالد طافش، واعتقل االثنين النائب 
  . حماس خالد عرفة من مقر الصليب األحمر في القدساحمد طوطح والوزير السابق في 

 السلطات اإلسرائيلية أبلغت الدويك إنكما أعلن مكتب رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني عزيز الدويك 
وقال بهاء يوسف مدير مكتب الدويك نقال عن . أمس بتحويله إلى االعتقال اإلداري لمدة ستة أشهر

ئيس المجلس التشريعي الفلسطيني إلى االعتقال اإلداري من دون توجيه محامي الدويك، انه تم تحويل ر
  .أي تهمه له

واستنكرت الحكومتان في غزة والضفة الغربية استمرار حملة االعتقاالت اإلسرائيلية بحق نواب المجلس 
حتالل التشريعي، وطالب الحكومة اإلسرائيلية باإلفراج الفوري عن كافة النواب المعتقلين في سجون اال

وآخرهم الدويك، وفقها، وأيمن ضراغمة، ومحمد طوطح، وخالد طافش، وأيضا الوزير السابق خالد أبو 
عرفة، باإلضافة إلى استمرار اعتقال النواب مروان البرغوثي وأحمد سعدات وجمال الطيراوي، وذلك 

  .خالفاً للقوانين الدولية واالتفاقات الموقعة
  ٢٥/١/٢٠١٢الدستور، عمان، 

  
  لبحث قضية المصالحة واختطاف النواب" للتشريعي"نواب يطالبون بعقد جلسة طارئة : زةغ .٥

أكد عدد من النواب وممثلي الفصائل والمؤسسات على ضرورة اإلسراع في تطبيق :  نفوذ البكري-غزة 
 المصالحة وعقد جلسة طارئة للمجلس التشريعي للرد على الممارسات االحتاللية تجاه اعتقال النواب

جاء ذلك خالل وقفة تضامنية نظمتها كتلة التغيير واإلصالح . والتأكيد على التمسك باتفاق المصالحة
أمس للتضامن مع النواب المعتقلين بحضور عدد من النواب وممثلي الفصائل والمؤسسات وذلك في مقر 

  .المجلس التشريعي بغزة
ل مشددا على ضرورة قيام رؤساء الكتل أحمد بحر إن مسلسل اعتقال النواب متواص. وقال النائب د

  .البرلمانية بعقد جلسة طارئة لمناقشة قضية اختطاف النواب
من جانبه، قال النائب خليل الحية من كتلة التغيير واإلصالح أنه يجب عدم االكتفاء بعقد الفعاليات 

المجلس التشريعي االنفعالية فقط في ظل استهداف االحتالل لمؤسسات السلطة الوطنية والتي بدأت ب
  .وليس بعيدا أن تطال الرئيس محمود عباس خاصة بعد منحه التصريح لمدة شهرين فقط

من جانبه، شدد النائب جميل مجدالوي من كتلة الشهيد أبو علي مصطفى على ضرورة قيام حماس بتنفيذ 
عة للتشريعي  مؤكدا على أهمية عقد جلسة سري،خطوة إلى األمام للتعبير عن الجدية في المصالحة

 ،لمناقشة خطوات التوافق كما طالب كل من النائب أحمد بحر وسليم الزعنون رئيس المجلس الوطني
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بتشكيل وفد خاص لاللتقاء مع البرلمانات العربية واإلسالمية للتأكيد لهم على زوال الذرائع المرتبطة 
  .باالنقسام

  ٢٥/١/٢٠١٢الحياة الجديدة، رام اهللا، 
  
  لنائبين أبو عرفة وطوطح حتى األحد القادم تمديد اعتقال ا .٦

أعلنت الشرطة اإلسرائيلية تمديد اعتقال وزير القدس األسبق خالد أبو عرفة والنائب محمد : القدس
طوطح المقدسي حتى يوم األحد القادم، في حين حولت السلطات اإلسرائيلية رئيس المجلس التشريعي 

داري لمدة ستة أشهر دون عرضه على المحكمة، واعتقلت في  عزيز الدويك لالعتقال اإل.دالفلسطيني 
عبد الجبار ) حماس(ساعة مبكرة من فجر أمس النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني عن حركة 

  .الفقهاء
تم اليوم الثالثاء في "وبحسب بيان وزعته الناطقة بلسان الشرطة لإلعالم العربي لوبا السمري فانه 

س تمديد اعتقال النائبين والناشطين عن حركة حماس محمد طوطح وخالد أبو محكمة الصلح في القد
عرفة اللذين كانا اعتقال ظهيرة يوم أمس االثنين بمبنى الصليب األحمر في حي الشيخ جراح بالقدس 

  ".وذلك حتى يوم األحد القادم
  ٢٥/١/٢٠١٢األيام، رام اهللا، 

  
  ًيا بإغالق مكتبهمنواب حماس في طولكرم يتلقون تهديًدا إسرائيل .٧

، البرلمانية في المجلس التشريعي الفلسطيني، في محافظة "التغيير واإلصالح"تلقى نواب كتلة : طولكرم
، تهديدا من قبل المخابرات اإلسرائيلية، يأمرهم بإغالق مكتبهم بشكل )٢٤/١(طولكرم، ليلة أمس الثالثاء 

  .فوري
التغيير "نائبان فتحي القرعاوي ورياض رداد، من كتلة وجاء ذلك خالل اتصالين هاتفيين تلقاهما ال

  .، من ضابط مخابرات إسرائيلي"حماس"، التابعة لحركة "واإلصالح
نسخة عنه، بأن هذا هو التهديد الثاني " قدس برس"تلقت ) ٢٤/١(وأشار النواب في بيان لهم الثالثاء 

  .خالل شهر للنواب في طولكرم، الذي يطالبهم بإغالق مكتبهم
جزء من المخطط الصهيوني الممنهج لضرب الحياة الديمقراطية "ورأى النواب في هذا الفعل بأنه 

الفلسطينية وشل أركانها، وامتداد للهجمة الشرسة على النواب والتي تمثلت باعتقال أربعة منهم خالل 
  .ا جاء بالبيان، وفق م"خمسة أيام، على رأسهم رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني الدكتور عزيز دويك

  ٢٤/١/٢٠١٢قدس برس، 
  
  مشعل ينوي زيارة غزة وربما برفقة عباس: احمد يوسف .٨

أعلن احمد يوسف مستشار وزارة الشؤون الخارجية في حكومة حماس المقالة أمس إن :  ا ف ب-غزة 
خالد مشعل رئيس المكتب السياسي للحركة ينوي زيارة قطاع غزة وربما برفقة الرئيس الفلسطيني 

ينوي المجيء إلى غزة ولديه رغبة "وقال يوسف إن مشعل . حمود عباس بهدف إعطاء دفع للمصالحةم
  ".كبيرة في تحقيق الزيارة التي قد يفاجئنا بها باقرب وقت
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، موضحا "يتحدد بناء على تنسيق مع عدة أطراف خصوصا الشقيقة مصر"وأوضح أن موعد هذه الزيارة 
 الرئيس محمود عباس من اجل إعطاء دفعة كبيرة للمصالحة قد يجئ إلى غزة بصحبة"أن مشعل 

ولم يزر مشعل وهو من الضفة الغربية ويقيم في سوريا، قطاع غزة ". واستعادة ثقة الشارع بالمصالحة
تعطي دفعة لحماس في القطاع "وقال المحلل السياسي مخيمر أبو سعدة أن الزيارة من شأنها أن . من قبل

  ".مصالحةوتدعم توجهاته نحو ال
وأوضح احمد يوسف الذي شارك في اللقاء الذي عقده مشعل مع مبعوث سويسري في القاهرة األسبوع 

) مشعل(عدة خيارات تدرس في األطر القيادية لحماس في حال عدم ترشح أبو الوليد "الماضي أن 
الخارجية في وأوضح يوسف وهو مستشار وزارة الشؤون ". النتخابات رئاسة المكتب السياسي القادمة

أمينا عاما لحركة حماس كمنصب سياسي "حكومة حماس أن من بين هذه الخيارات أن يصبح مشعل 
  ".وشخصية وطنية عامة وتاريخية باعتبار أن المكتب السياسي تنفيذي

  ٢٥/١/٢٠١٢الدستور، عمان، 
  
   يؤكد عرض تل أبيب مقايضة تجميد االستيطان بإطالق أسرىتيسير خالد .٩

كّد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عن الجبهة الديموقراطية، تيسير خالد، ما أ: رام اهللا
تردد من أنباء عن مقترح إسرائيلي باإلفراج عن أسرى مقابل تنازل السلطة الفلسطينة عن شرط تجميد 

  .االستيطان
، أن المقترح اإلسرائيلي )٢٤/١(اليوم الثالثاء " قدس برس"واعتبر خالد في تصريحات خاصة لمراسل 

مقايضة سخيفة ومناورة تهدف "بالمقايضة ما بين اإلفراج عن أسرى، وترك مطلب تجميد االستيطان، 
حكومة بنيامين نتنياهو، تمتهن الكذب والمراوغة، وليس لديها الرغبة "وأردف أّن ". لتضليل الرأي العام

، وفق "القيادة الفلسطينية ترفض هذا المقترح اإلسرائيلي"، مؤكدا أّن "في التوصل للسالم مع الفلسطينيين
  .تقديره

الجانب الفلسطيني متمسك بمطلب تجميد االستيطان ورفض كافة األنشطة "وأشار خالد، إلى أّن 
ال يجوز الربط بين حقوق الفلسطينيين بإطالق سراحهم، وبين قضية وطنية "، مشددا على أنه "اإلستيطانية

  . ، على حد قوله"ع عنهاال يمكن التراج
الجاري، قال تيسير خالد ) يناير(المستمرة حتى السادس والعشرين من كانون ثاني " لقاءات عّمان"وحول 

معظم أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رفضوا العودة لهذه اللقاءات، التي تّمت بعيدا عن "أّن 
  ".اإلجماع الوطني والفصائلي

، داعيا الطرف الفلسطينّي الذي اجتمع مع "مضيعة للوقت، ولم تحقق شيًئا"للقاءات كانت وأكّد خالد أن ا
الرفض العلنّي، ومن حيث المبدأ، لمقترح التنازل عن المطالبة بتجميد "االسرائيليين في عّمان، إلى 

  .، كما قال"االستيطان، مقابل اإلفراج عن أسرى
 ٢٤/١/٢٠١٢قدس برس، 

  
  ات عمان لكسب الوقت وبناء االستيطان وتهويد القدسلقاء: النائب عطون .١٠

إن األردن : قال النائب المقدسي المبعد إلى الضفة الغربية احمد عطون:  جمال جمال-القدس المحتلة 
يقوم بدور فاعل من أجل كبح جماح االحتالل اإلسرائيلي تجاه المقدسات في مدينة القدس معرباً عن 
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فاظ على المقدسات وخاصة المسجد األقصى المبارك في ظل هجمة أهمية الدور األردني في الح
  .إسرائيلية شرسه تستهدف الوجود العربي اإلسالمي وحتى المسيحي في المدينة المقدسة

من مقر إقامته المؤقتة في رام اهللا بعد اختطافه من مقر الصليب األحمر في " الدستور"وقال عطون لـ
اهللا انه اجتمع مع ممثل األمم المتحدة وكذلك بالسفير المصري ياسر القدس المحتلة وإبعاده إلى رام 

مؤكدا أهمية ..  وتناول اللقاء قضية المصالحة وقضية القدس وملف اإلبعاد،عثمان في السفارة المصرية
  .دور مصر المميز في إنهاء االنقسام الفلسطيني وإنجاز ملف المصالحة

جنة الرباعية الدولية بين رئيس دائرة شؤون المفاوضات واستبعد عطون أي نتيجة من مفاوضات الل
الفلسطينية صائب عريقات واسحق مولخو بحضور وفد الرباعية الدولية ورعاية وزير الخارجية األردني 

وقال إنها محاولة إسرائيلية لكسب الوقت وبناء المزيد من المستوطنات وتهويد القدس  .ناصر جودة
  .المحتلة

 عباس إلى التركيز على المصالحة وإنهاء االنقسام والخروج بإستراتيجية وخطة ودعا عطون الرئيس
سياسية تعيد االعتبار للثوابت الفلسطينية وتطرح كافة الخيارات بعمق عربي وإسالمي الن القضية 

  .الفلسطينية قضية العرب والمسلمين األولى
  ٢٥/١/٢٠١٢الدستور، عمان، 

  
  بشأن األزمة المالية" شاملحوار وطني "حكومة فياض تدعو لـ .١١

" حوار وطني شامل"دعا مجلس وزراء حكومة تصريف األعمال الفلسطينية أمس إلى :  د ب أ-رام اهللا 
ودعا المجلس في . التي تواجهها السلطة الفلسطينية" الخانقة"خالل األسبوع المقبل لبحث األزمة المالية 

اهللا بالضفة الغربية إلى الحوار بمشاركة كافة بيان صحفي عقب اجتماعه األسبوعي في مدينة رام 
للتوافق على خطوات التصدي "القطاعات واالتجاهات السياسية واالقتصادية واالجتماعية في الحوار 

  ". لألزمة المالية
وأكد المجلس أن الحكومة ستلتزم بنتائج الحوار إزاء التوزيع العادل للعبء الناجم عن تقليص العجز، 

وشدد على أن كل ما اتخذته الحكومة من إجراءات .  بزيادة اإليرادات أو بترشيد النفقاتسواء ما يتصل
يهدف لبلورة حلول تضع حدا لألزمة المالية التي تفاقمت خالل العامين الماضيين، وتخفيض العجز "

ين وخالل لمستوى يبعث على الثقة بإمكانية تمويله بيسر، وبما يخفف من التأثير السلبي لألزمة منذ عام
  ".العام الجاري

  ٢٥/١/٢٠١٢الدستور، عمان، 
  
  تفتتح مكتبها اإلقليمي" لجنة االنتخابات المركزية: "غزة .١٢

أكدت لجنة االنتخابات المركزية على لسان المدير اإلقليمي لها في غزة جميل :  فايز أبو عون-غزة 
 غزة بعد تسلمها مفاتيحه من قبل وزارة الخالدي أنها قامت، مساء أمس، بافتتاح مكتبها اإلقليمي في مدينة

إنه تلقى بعد ظهر أمس اتصاالً هاتفياً من قبل وكيل " األيام"وقال الخالدي لـ. داخلية الحكومة المقالة
وزارة الداخلية المقالة كامل ماضي يطالبه بالتوجه إلى مقر المكتب اإلقليمي للجنة في مدينة غزة، وحين 

 عضو اللجنة االنتخابية ياسر حرب بتسليمه المفاتيح واإليعاز له بافتتاح وصل هناك قام ماضي بحضور
  .المقر وبدء العمل فيه



  

  

 
 

  

            ١١ص                                     ٢٣٩١:                العدد٢٥/١/٢٠١٢األربعاء  :التاريخ

وأشار إلى أن ذلك يحتاج إلى نحو أسبوعين من اآلن للبدء في تعيين الكادر الوظيفي في مراكز التسجيل 
  . مركزاً موزعة على الدوائر االنتخابية الخمس٢٥٤في قطاع غزة والبالغ عددها 

إلى ذلك، أعلنت وزارة الداخلية المقالة على لسان وكيلها كامل ماضي افتتاح المقر اإلقليمي للجنة 
ونفى ماضي وجود أية إجراءات لدى الوزارة بعد تسليم المقر . االنتخابات المركزية بمدينة غزة

 المقر اإلقليمي للجنة يذكر أن". العاملون في اللجنة سيقومون بعملهم بحرية كاملة"وافتتاحه، مستطرداً 
  .٢٠٠٩االنتخابات المركزية أغلق من قبل أجهزة أمن الحكومة المقالة في شهر تشرين الثاني من العام 

  ٢٥/١/٢٠١٢األيام، رام اهللا، 
  
  السلطة الفلسطينية تحذر من اعتداءات المستوطنين على الطلبة والمعلمين .١٣

ة من تنامي اعتداءات المستوطنين بحق طلبة المدارس حذرت وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطيني
ظاهرة تمس حياة األطفال والطلبة الفلسطينيين وحقهم في الحياة والتعليم، "ومعلميهم، وتحولها إلى 

جميع الفعاليات والمؤسسات الوطنية والدولية "وطالبت الوزارة في بيان ". والمرور على أراضيهم المحتلة
 طلبتها ومعلميها من اعتداءات المستوطنين، الذين يتعمدون استخدام سياراتهم التدخل العاجل لحماية

وأوضحت  ".للدهس والقتل ومن ثم الفرار، واالحتماء بجنود االحتالل المتواجدين في تلك المناطق
الوزارة أن عدد طلبتها ومعلميهم الذين تعرضوا، وعلى مدار الفصل الدراسي األول، زاد على الخمسة 

  .عتداء ما بين الدهس والضرب باآلالت الحادة ومحاولة الطعنعشر ا
  ٢٥/١/٢٠١٢البيان، دبي، 

  
  هنية يقرر مكافأة وحوافز للمعلمين بغزة .١٤

 تحت ٢٠١٢أطلق رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية، فعاليات عام التعليم :  أدهم الشريف-غزة 
-١-٢٢ مساء األحد ،رة التربية بمدينة غزة، وذلك خالل حفٍل أقامته وزا"نحو تعليم نوعي"شعار 
وبارك هنية للمعلمين بمناسبة . ، احتفاالً بيوم المعلم الفلسطيني، وإطالق فعاليات عام التعليم٢٠١٢

  .  إطالق فعاليات عام التعليم الذي أقره رئيس مجلس الوزراء الفلسطيني
 مليون دوالر، ١٢اتهم التي تقدر بـوأعلن هنية عن بعض الميزات للمعلمين، كان أولها صرف مستحق

 الجاري، فيما أعلن عن ٢٠١٢ى أن يتم جدولة هذه المستحقات واالنتهاء من صرفها مع نهاية عام 
وكشف عن قرار منح المعلمين بدل .   دوالر مكافأة لكل معلم ومعلمة في قطاع غزة١٠٠صرف 

ى أم الحكومة ستتولى دفع أجرة نقابة  أيام في األسبوع بدالً من خمسة، فيما أشار إل٦مواصالت 
  . المعلمين لسنوات طويلة

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

 في إشارة إلى أمكانية تشكيل حكومة -"لن تترك موقعها إال وأخذنا قراراً بتحسين رواتب جميع المعلمين"
وبشأن عالوة غالء المعيشة، أشار إال أن سيتم صرفها ضمن .  وحدة وطنية أو غير ذلك مستقبالً

  . ٢٠١٢مستحقات والمدخرات خالل عام التعليم 
  ٢٤/١/٢٠١٢موقع فلسطين أون الين، 

  



  

  

 
 

  

            ١٢ص                                     ٢٣٩١:                العدد٢٥/١/٢٠١٢األربعاء  :التاريخ

     الفلسطينية للتعاون في الخليل -بدء االجتماعات الفرنسية  .١٥
بدأت االجتماعات الفرنسية الفلسطينية للتعاون الالمركزي، أول أمس، في الخليل بالضفة : أ ف ب

الغربية بحضور رئيس حكومة تسيير األعمال سالم فياض والوزير الفرنسي المكلف التعاون هنري دو 
اعات التي تستغرق يومين هي الثالثة من نوعها واألولى التي تعقد في األراضي وهذه االجتم. رينكور

الفلسطينية، تضم عشرات التجمعات المحلية الفرنسية والمناطق والدوائر أو المناطق الملتزمة التعاون مع 
  . األراضي الفلسطينية، بحسب بيان لقنصلية فرنسا في القدس

  ٢٥/١/٢٠١٢الخليج، الشارقة، 
  
  مشعل في عمان األحد المقبل برفقة ولي عهد قطر: طق باسم الحكومة األردنيةالنا .١٦

، أن نادية سعدالدين ومحمود الطراونةنقالً عن مراسليها عمان  من ٢٥/١/٢٠١٢ الغد، عمان، ذكرت
راكان المجالي، أكّد زيارة األردنية وزير الدولة لشؤون اإلعالم واالتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة 

ئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل إلى عمان األحد المقبل، إلجراء محادثات رسمية هي ر
  ".فتح صفحة جديدة" لـ١٩٩٩األولى منذ استبعاده من المملكة العام 

، إّن مشعل سيصل إلى األردن برفقة ولي عهد قطر سمو الشيخ تميم بن حمد آل "الغد"وقال المجالي، لـ
  .ثاني

تعبير للعالقة األخوية بين األردن " جاللة الملك عبداهللا الثاني سيستقبل ولي العهد القطري كـوأضاف أّن
  ".وقطر

لن تكون على حساب "، مؤكداً أّن العالقة "صفحة جديدة للعالقة بين األردن وحماس"واعتبر الزيارة 
  ".السلطة الوطنية الفلسطينية التي يعتبرها األردن ممثال للشعب الفلسطيني

األردن يتعامل مع كل المكونات السياسية الفلسطينية من منطلق خصوصية العالقة بين األردن "وتابع أّن 
  ".والفلسطينيين، وحماس إحدى تلك المكونات

يساعد على تبنّي دورٍ ينسجم مع خط االعتدال الفلسطيني في التعامل "ورأى أّن التقارب بين حماس وفتح 
  ". الحلولمع ما هو مطروح للتوصل الى

الزيارة ستتناول بحث اللقاءات التي أجراها "من جانبه، بين القيادي في حركة حماس أحمد يوسف أن 
جاللة الملك عبداهللا الثاني أخيراً في الواليات المتحدة، والعالقة الثنائية بين الطرفين والتوافق على صيغة 

  ".معينة لوجود حماس في األردن
الدور األردني، بصفته، إلى جانب مصر، محورا استراتيجيا مهما ودولة وحيوية "وأشار إلى أهمية 

  ".مركزية فيما يتعلق بالصراع، فضالً عن كونه معنيا بقضاياه وطرفا بأي حراك على الساحة الفلسطينية
، "حرص حماس على إيجاد عالقة استراتيجية مع األردن، في إطار الحوار والرأي المتبادل"وبين، 

  ". الفلسطينية وعمق الروابط ومتانة اإلرث المشترك-العالقة التاريخية األردنية "مؤكداً على 
التوصل إلى صيغة معينة لوجود حماس في األردن سواء من خالل فتح مكاتب لها، أو إذا "وأكد أهمية 

  ".تعذر ذلك إفساح المجال لتحرك قيادتها وتبادل المشورة والتنسيق مع الجانب األردني
معنية بحدوث انفراج في العالقة مع األردن، وتحرك قيادتها بحرية في الساحة "حماس وأوضح أن 

 اإلسرائيلي، باعتبار أن –األردنية، وفتح المجال للتشاور وتبادل الرأي، بما له عالقة بالصراع العربي 
  ".القضية الفلسطينية مركزية بالنسبة للعرب جميعاً
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أّن فتح مكاتب " الغد"تصال الناطق الرسمي باسم الحكومة أكد لـولكن وزير الدولة لشؤون اإلعالم واال
  ".ليس مطروحا وهم لم يطلبوا ذلك"لحماس في األردن 

نائب رئـيس   ، أن    جيهان الحسيني  نقالً عن مراسلتها   القاهرة   من ٢٥/١/٢٠١٢الحياة، لندن،   وأضافت  
كة برئاسة مشعل سـيتوجه الـى   موسى أبو مرزوق أكد أن وفداً من الحر» حماس«المكتب السياسي لـ   

عمان األحد تلبية لدعوة رسمية من الحكومة األردنية، لكنه نفى ما تردد عن أن الوفد سيذهب برفقة ولي                  
  .العهد القطري

» حماس«ان كانت لدى » الحياة«قال أبو مرزوق عقب وصوله الى القاهرة أمس، رداً على سؤال لـ و
ال يمكن التطرق إلى نتائج «:  للعودة الى ممارسة نشاطها السياسينيه لفتح مكاتب لها في عمان تمهيداً

ومن السابق ألوانه تناول ... المحادثات التي سيجريها وفد حماس مع المسؤولين األردنيين قبل عقده
، لكنه لفت إلى عدم وجود أي اشتراطات بين الجانبين في »قضايا محددة على صعيد العالقات مع األردن

  .مسائل بعينها
درس فتح مكتب «سامي ابو زهري أكد ان من هدف زيارة مشعل ايضا » حماس«غير ان الناطق باسم 

فرعي للحركة مثل مكاتب حماس الموجودة في عدد من الدول العربية واإلسالمية، وكذلك بحث مواجهة 
  .»الوطن البديلالمواقف اإلسرائيلية الرامية الى شطب حق العودة لالجئين الفلسطينيين واعتبار االردن 

بروتوكولية وال يمكن أن ينجم «ان الزيارة » الحياة«وأكدت مصادر رسمية طلبت عدم ذكر اسمها لـ 
، ملمحة الى »عنها استقرار قادة حماس في عمان لإلقامة او اتخاذها مكاناً للعمل اإلعالمي أو السياسي

وتوقعت ان تدوم زيارة ولي العهد .  القطرية-ان الزيارة تأتي في إطار تعزيز العالقات األردنية 
القطري لعمان ساعات فقط، مشيرة الى ان برنامج عمل مشعل والوفد المرافق له يضم لقاء عدد من 

  .المسؤولين األردنيين
  
  مشعل يلتقي شيخ األزهر ويؤكد على أهمية دور مصر في قيادة األمة .١٧

اس خالد مشعل ووفد من الحركة باالمام التقى ظهر اليوم رئيس المكتب السياسي لحركة حم: القاهرة
األكبر الدكتور أ حمد الطيب شيخ األزهر بمقر مشيخة االزهر بالقاهرة، وتم مناقشة عدد من الملفات 

    .أبرزها ملف المصالحة الفلسطينية وقضية القدس وكسر الحصار عن قطاع غزة
لألزهر وعلي رأسه فضيلة اإلمام وأعرب مشعل خالل اللقاء عن سعادته بالدور االصالحي المتنامي 

ألننا " راجيا أن يكون مثاال يحتذي به في العالم االسالمي ،االكبر في توضيح حقائق الفكر الديني المعتدل
  ". كل االصعدةىنحتاجه عل

، مؤكدا أن العالم "إننا في حاجه الي مشروع عربي موحد لألمة، ومصر قادرة ومؤهلة لهذا الدور"وقال 
كل تالوينه أصبح له تجاربه التي ال يستهان بها وهو في حاجه ماسة الي االستفادة من منهج االسالمي ب

  .االزهر
إننا في حاجه إلي منهج وروح األزهر لكي تسري في جميع بالد : "بدوره، قال موسى محمد أبو مرزوق

 كل القارات خريجي المسلمين فأينما يممت وجهك تجد لألزهر أثرا، فقد طوفت بالد العالم وقد لقيت في
  ".االزهر

  ٢٤/١/٢٠١٢، المركز الفلسطيني لإلعالم
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  حماس تدعو إلى وقفة جادة وتحرك فعلي لنصرة نواب الشعب الفلسطيني .١٨
عزيز . اعتبرت حركة حماس قرار االحتالل الصهيوني بتحويل رئيس المجلس التشريعي د: دمشق

محاولة مكشوفة "جابر الفقهاء من منزله في رام اهللا، دويك لالعتقال اإلداري، واعتقال النائب عبد ال
  ".لتعطيل دورهم وتغييب تأثيرهم في الدفع باتجاه تحقيق المصالحة والدفاع عن حقوق شعبنا الوطنية

 وصل المركز الفلسطيني لإلعالم –) ٢٤/١(وفي تصريح صحفي صادر عن مكتبها اإلعالمي الثالثاء 
ما يقوم به االحتالل الصهيوني من حملة ممنهجة ضد نواب الشعب " أدانت حماس بشدة –نسخة عنه 

هذه الحملة الصهيونية الشرسة "، ورأت أن "الفلسطيني من خالل اعتقالهم وتحويلهم للسجن اإلداري
  ".تسعى لتقويض إنجاز المصالحة وتعطيل دور المجلس التشريعي، وتحجيم دور حركة حماس

 إلى وقفة جاّدة وتحّرك فعلي دفاعاً ونصرةً لنواب ورموز شعبنا أحرار العالم وبرلمانّييه"ودعت 
  ".الفلسطيني حتى تحريرهم من سجون االحتالل

  ٢٤/١/٢٠١٢، المركز الفلسطيني لإلعالم
  
  ضدها" التحريض اإلعالمي الفتحاوي"حماس تطالب القاهرة بوقف  .١٩

سطينية بالعمل على وقف التحريض طالب حركة حماس، القيادة المصرية التي رعت المصالحة الفل: غزة
أن هذا  )٢٤/١(وعّدت الحركة في بيان لها اليوم الثالثاء . الذي تتعرض له من قبل إعالم حركة فتح

". وقيادتها للجهد المصري المبذول نحو إنجاح جهود المصالحة فتح  يدلل على عدم احترام"التحريض 
ى استمرار حملة التحريض وطالبت قيادة حركة واستهجنت الحركة إصرار وسائل إعالم حركة فتح عل

  . فتح بتوضيح موقفها صراحةً مما يجري
  ٢٤/١/٢٠١٢قدس برس، 

  
  التطبيعي" هرتزليا"مشاركة بعض العرب في مؤتمر تحالف القوى الفلسطنيية يدين  .٢٠

دان تحالف القوى الفلسطينية في اجتماعه الدوري، أمس، مشاركة بعض العرب في مؤتمر : بيروت
تزليا الصهيوني، وتقديم األفكار والطروحات التي تخدم المشروع الصهيوني والتهويدي، ضد أبناء هر

أمتنا وشعبنا، وال سيما أن اجتماع هرتزليا القادم مخصص لوضع استراتيجية صهيونية لمواجهة 
يدعي هذا على الكيان الصهيوني، في وقت “ مخاطر الثورات العربية”استحقاقات العقد القادم ومواجهة 

  .البعض احتضان الحراك الشعبي العربي وتشجيعه
وخلص . وجرى استعراض للعديد من القضايا المتعلقة بالشأن الفلسطيني داخل الوطن وخارجه

المجتمعون الى إدانة حمالت االعتقال التي ينفذها االحتالل، ومطالبة وسائل اإلعالم العربية والعالمية 
  .هيوني من ممارسات إجرامية بحق المعتقلين واألسرىبإبراز ما يرتكبه العدو الص

  ٢٥/١/٢٠١٢الخليج، الشارقة، 
  

   في التعامل مع ايران"المحرقة"نتنياهو يستدعي درس  .٢١
 قال رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الثالثاء ان اسرائيل يجـب اال              :جيفري هيلر  - القدس

ـ         تتورع عن العمل بمفردها الحباط اي ته        ةديد لوجودها مستشهدا بالدروس المستفادة من محرقـة النازي
  ."عندما تكون المسألة متعلقة بمصيرنا فيجب ان نعتمد على انفسنا" .وخطر حيازة ايران اسلحة نووية
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وتقول اسرائيل ان حيازة ايران السلحة نووية ستشكل تهديدا لوجودها وان جميع الخيارات مطروحة في               
  .لتي تصر على انها تخصب اليورانيوم لتوليد الكهرباءالتعامل مع طهران ا

الثناء " بخيار عسكري جدير بالثقة   "وكرر نتنياهو في خطابه دعوته لتشديد العقوبات على ايران مصحوبا           
  .ايران عن صنع أسلحة نووية

 ٢٤/١/٢٠١٢وكالة رويترز لألنباء، 
 
  نتنياهو يتوقع توسيع نطاق العالقات مع الصين .٢٢

 رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الثالثاء انه يتوقع قدرا كبيرا من توسيع مجال               قال: القدس
عالقات بالده الدبلوماسية مع الصين بما في ذلك دور محتمل لبكين في االنشطة الدبلوماسـية المتعلقـة                 

  .بمنطقة الشرق االوسط
لتجارة الثنائية بلغ نحو ثمانية مليارات دوالر       وتشير احصاءات الحكومة االسرائيلية الى ان اجمالي حجم ا        

  . مليار دوالر٦.٧ والذي بلغ ٢٠١٠ مرتفعا عن مثيله في عام ٢٠١١عام 
ويتوقع نتنياهو ان تلعب بكين دورا ايضا في دبلوماسية الوساطة االوروبية واالمريكية بـين اسـرائيل                

اعتقـد ان بامكاننـا     "ينيون واسرائيليون   واضاف نتنياهو في اجتماع شهده دبلوماسيون ص       .والفلسطينيين
  ."العمل سويا لمجابهة تحديات تحقيق السالم في الشرق االوسط

 ٢٤/١/٢٠١٢وكالة رويترز لألنباء، 
 
   معنية بمواصلة العملية السلمية مع الفلسطينيين"اسرائيل ":باراك .٢٣

بمواصلة العملية الـسياسية مـع   قال وزير الدفاع االسرائيلي ايهود باراك امس ان بالده معنية     : تل أبيب 
واضاف باراك في مستهل اجتماعه مع الممثلة العليا للشئون السياسية باالتحـاد االوروبـي               .الفلسطينيين

كاثرين اشتون ان اسرائيل معنية بالحفاظ على االمن والهدوء في الضفة الغربية وقطاع غـزة ووقـف                 
مـع   ة االسرائيلية الى جانب مواصلة العملية السياسية      اطالق القذائف الصاروخية باتجاه التجمعات السكني     

  .الفلسطينيين
  ٢٥/١/٢٠١٢، القدس، القدس

  
  باراك يرحب بقرار االتحاد االوروبي فرض حظر على صادرات النفط االيرانية .٢٤

 بقرار االتحاد االوروبي فرض حظر على صادرات الـنفط          ،رحب وزير الدفاع االسرائيلي ايهود باراك     
أهمية تشديد العقوبات االقتصادية المفروضة على      على  وأكد  .حسبما ذكرت االذاعة االسرائيلية   االيرانية،  

وقال انه يجب تشديد العقوبات على البنك المركزي والمرافق االقتصادية اليران بغيـة اجبارهـا               ،  ايران
  .على وقف برنامجها النووي

 ٢٥/١/٢٠١٢، القدس، القدس
  
  "اسرائيل"اب اعمال ارهابية ضد غانتس يحذّر حزب اهللا من ارتك .٢٥

ارتكـاب  «حذّر رئيس اركان الجيش االسرائيلي، بني غانتس، حزب اهللا وجهات اخرى لم يسّمها، مـن                
، مشيراً في كلمة القاها امس في ذكرى قتلى سالح البحرية االسرائيلي، الى             »اعمال ارهابية ضد اسرائيل   

هادئة، يواصل اعداؤنا العمل ضدنا، اذ نشهد على جهـود          ايضاً في االوقات التي تبدو فيها حدودنا        «انه  
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ومحاوالت من قبل حزب اهللا وجهات معادية اخرى، لتنفيذ بعض االعمال االرهابية، ايضاً فـي امـاكن                 
» نصح«و. »بعيدة عن اسرائيل، ومثال على ذلك التقارير األخيرة عن محاوالت لشن هجمات في تايالند             

  .» عزيمة اسرائيل وتصميمهابعدم امتحان«غانتس حزب اهللا 
 ٢٥/١/٢٠١٢، األخبار، بيروت

 
  لنظام الجديد في مصر مع ا تمد يدها للتعاون"إسرائيل": الخارجية اإلسرائيلية .٢٦

 صرح إيجال بالمور الناطق بلسان وزارة الخارجية اإلسرائيلية بأن إسرائيل تمد يـدها              :هاني بدر الدين  
فاقية السالم الموقعة بين البلدين تخدم مصالح كليهما، مرجحا أن          للتعاون مع النظام الجديد في مصر، وات      

  .مصر ستواصل احترامها حتى وإن كانت هناك خالفات في الرأي بين البلدين
ونقلت إذاعة صوت إسرائيل عن بالمور قوله ردا على سؤال حول ما إذا كان يجب على يعقوب إميتاي                  

المسلمين أسوة بما قامت به السفيرة األمريكية في القاهرة، قـال          السفير اإلسرائيلي تقديم التهانى لإلخوان      
الناطق باسم الخارجية اإلسرائيلية إن بالده لم تقفل الباب أمام أحد وسنكون مسرورين إلجراء حوار مع                

  .كل من يستعد للتحاور معنا
 ٢٥/١/٢٠١٢، االهرام العربي

 
  جديد لديها الخارجية اإلسرائيلية تأسف لعدم تعيين سفير أردني .٢٧

قال الناطق باسم الخارجية اإلسرائيلية يجال بالمور إنه يأسف لعدم تعيين االردن سـفيرا جديـدا لـدى                  
اسرائيل خلفا للسفير علي العايد مشيرا الى ان هذا االمر ال يسمح بمواصلة العمل السياسي المنتظم مـع                  

  .عمان كما تقتضيه الضرورة
سرائيلية بدور االردن البناء فـي رعايـة المفاوضـات االسـرائيلية            واشاد بالمور في حديثه لإلذاعة اإل     

وانتقد السلطة الفلسطينية لطرحهـا      .الفلسطينية مشيرا الى ان المساهمة االردنية مهمة لدفع عملية السالم         
  .شروط من اجل استمرار المفاوضات

 ٢٥/١/٢٠١٢، السبيل، عمان
 
  واريخ حزب اللّه بأزمة صواريخ كوبا ازمة صه يشبوزير الدفاع االسرائيلي السابق .٢٨

الترسانة الصاروخية الموجودة   » ازمة«شّبه وزير الدفاع االسرائيلي السابق، موشيه ارينز،        : يحيى دبوق 
وجود حاجة ملّحة، عاجالً    «، وأكد   ١٩٦٢في حوزة حزب اهللا، بأزمة الصواريخ السوفياتية في كوبا عام           

  . ، تماماً كما حدث في الستينيات»نأو آجالً، لنزع هذه الصواريخ من لبنا
حزب اهللا يملك عشرات اآلالف من الصواريخ البالستية، باالضافة الى وسـائل قتاليـة              «وقال ارينز إن    

متطورة من جميع االنواع، تزود بها خالل السنوات الماضية من ايران، وقد جرى نقلها الى لبنان عبـر                  
الصواريخ منتشرة في جميع انحاء لبنان،      «أضاف أن   . »ي منها سوريا، وال تسيطر الدولة اللبنانية على أ      

الصواريخ موزعة عن عمـد،     «، مشيراً الى ان     »ومصّوبة باتجاه اسرائيل، وأمداؤها تغطي كل اراضيها      
في مراكز تجمع المدنيين، وعلى مقربة من المدارس والمساجد والمستشفيات، وستطلق باتجاه اسـرائيل              

  .لحزب اهللا السيد حسن نصر اهللا ذلكحين يقرر األمين العام 
 ٢٥/١/٢٠١٢، األخبار، بيروت
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   تصدير الكهرباء ألوروبا"إسرائيل"اليونان تعرض على  .٢٩
اليونانية للطاقة، ناسوس كتوريديس،    » كوانتوم إنرجي « رئيس شركة     عرض :محرر الشؤون اإلسرائيلية  

بشراكة إلنتاج الكهرباء ومد خط عبر      » انلفيت«و» تمار«وبهدف استبدال التفكير بتصدير الغاز من حقلي        
  .قبرص لبيعها في أوروبا

ومن الزاوية العملية، يبدو أن هناك عقبات هائلة تعترض ذلك، ليس أقلها األزمة االقتصادية التي تعيشها                
اليونان، والتكلفة الكبيرة إلنجاز مشروع كهذا لنقل الكهرباء عبر البحار، ولكن األمر ممكن من الزاويـة                

ومع األخذ في الحسبان الفارق بين إنتاج الكهرباء بالمازوت والسوالر وإنتاجه بالغاز، فـإن أي       . لنظريةا
ففي إسرائيل مثال يكلف إنتاج الكهربـاء       . تكلفة استثمارية في هذا المجال تبدو مجزية على المدى البعيد         

  .ة نفسها بالغازبالسوالر أو المازوت ما بين خمسة إلى تسعة أضعاف تكلفة إنتاج الكمي
مد : وبحسب ما نشر في إسرائيل فإن العروض التي أثيرت حتى اآلن تمحورت حول احتمالين مركزيين              

وإنشاء محطات لتسييل الغاز    . أنبوب عبر قبرص لتصدير الغاز إلى اليونان ومنها إلى السوق األوروبي          
عرض ثالث وهو من شـركة      وهكذا قد طرح في األجواء      . LNGوبالتالي تصديره كغاز طبيعي سائل      

التي تسيطر عليها شركة كهرباء أثينا وفيه اقتراح بالربط الكهربائي بـين إسـرائيل              » كوانتوم انرجي «
وقبرص واليونان، واستخدام الغاز الطبيعي لتكثيف إنتاج الكهرباء في إسرائيل وتـصديرها عبـر هـذه                

  .الخطوط إلى أوروبا
 ٢٥/١/٢٠١٢، السفير، بيروت

 
   أمور تهز استقرار الكيانثالثةسقوط األسد سيؤدي إلى : "إسرائيل" .٣٠

اعتبر الخبير الصهيوني في الشؤون الدولية، دافيد بن بيست، أن في وجود األسد ضعيفاً في الحكم بـدالً                  
  :  أمور تهز استقرار الكيان٣من سقوطه، مصلحة صهيونية واضحة، ألن سقوطه سيؤدي إلى 

لى الحكم وخلق تواصل سلطوي بينهم وبين الحكومات الجديـدة فـي            ع" اإلخوان المسلمين " سيطرة   -١
  . المنطقة

 فقدان الهدوء على جبهة الجوالن، حيث أن األسد األب واإلبن قد حافظا على هذا على مدى بـضعة                   -٢
  . عقود
  ". اإلسالميين"سقوط ترسانة السالح البيولوجي والكيماوي في أيدي  -٣

قات الخارجية واألمن في الكنيست، شاؤول موفاز، من أن يؤدي اشتداد           من جهته، حذّر رئيس لجنة العال     
، واحتمـال أن    "إسرائيل"، إلى ازدياد التهديد ضد      "بوابة الموت "الضغوط على نظام األسد، واقترابه من       

  ". إسرائيل"يحاول األسد إبعاد النظر عن المجزرة ضد شعبه من خالل بدء صراع مع 
  ٢٤/١/٢٠١٢لومات الصحفية، مركز دراسات وتحليل المع

 
  "إسرائيل"الصليب األحمر ال يتمتّع بأي حصانة دبلوماسية في : الشرطة اإلسرائيلية .٣١

أعلنت الشرطة اإلسرائيلية مساء الثالثاء أن اللجنة الدولية للصليب األحمر ال تتمتّع بـأي            : القدس المحتلة 
  .مكانة أو حصانة دبلوماسية في الكيان اإلسرائيلي
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الشرطة اإلسرائيلية أن اقتحام قواتها االثنين الماضي لمقر المنظمة الدولية في حي الشيخ جـّراح               وأكدت  
شرقي مدينة القدس المحتلّة واعتقال النائب الفلسطيني محمد طوطح والوزير السابق خالـد أبـو عرفـة                 

  .المعتصمين بداخله، جاء بأمر مباشر من المفوض العام للشرطة يوحنان دانينو
 ٢٥/١/٢٠١٢، )صفا( الصحافة الفلسطينية وكالة

 
  "إسرائيلي"الجيش المصري أجرى مناورات في سيناء لصد هجوم : موقع صهيوني .٣٢

كـانون الثـاني    / اإلخباري العبري أن الجيش المصري أجرى منتصف شهر يناير        " روتر"كشف موقع   
شاركت فيها قـوات مـن      " ٦ناصر"الحالي مناورات عسكرية واسعة النطاق بالذخيرة الحية أطلق عليها          

ضد مصر  " إسرائيلي"سالح الجو والمشاة، حيث تدّربت القوات المصرية في المناورات على صد هجوم             
وأفاد الموقع أن هذه المناورات تُعتبـر       . ينطلق من سيناء، باإلضافة إلى التدرب على حماية قناة السويس         

فوق سيناء وتـم إدخـال قـوات        " ١٦إف  "األوسع منذ سقوط نظام مبارك، حيث حلقت خاللها طائرات          
  ". إسرائيل"مصفحة إليها، الفتةً إلى أن ذلك يعد خرقاً التفاق السالم مع 

 ٢٤/١/٢٠١٢مركز دراسات وتحليل المعلومات الصحفية، 
 
  رفض قانون شرعنة البؤر االستيطانيةلتهديدات بالقتل لوزراء وأعضاء كنيست : "هآرتس" .٣٣

ة، إن العديد من وزراء الحكومة اإلسرائيلية وأعضاء في الكنيـست تلقـوا             العبري" هآرتس"قالت صحيفة   
البؤر العشوائية االستيطانية، واقتراح    " شرعنة"رسائل تهديد بالقتل، وذلك في أعقاب رفض اقتراح قانون          

الواقعة في جنـوب الـضفة الغربيـة        " ميجارون"رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إخالء البؤرة العشوائية        
  . قلها إلى مكان آخرون

ونشر موقع الصحيفة على شبكة االنترنت صيغة التهديد الذي وصل للوزراء اإلسرائيليين عبـر البريـد              
الوزراء وأعضاء الكنيست ليس لهذا انتخبناكم، أنتم تقيمون تحالفًا         : "اإللكتروني الخاص بهم وجاء كالتالي    

 خونه وليس هذا ما يريده اهللا، الموت لكم أيها الخونة           مع العدو وتنفذون أوامره بتدمير المستوطنات، أنتم      
  ". اتركوا الحكومة وساعدوا الناس

وأشار إلى أن جهاز الشاباك وبالتعاون مع الشرطة اإلسرائيلية بدأ بفتح تحقيق حول الموضوع لمعرفـة                
  . األشخاص الذين يقفون خلفه

 ٢٤/١/٢٠١٢موقع فلسطين أون الين، 
 
   هدد بقتل نتنياهوا غاضبا إسرائيليعتقلتالشرطة اإلسرائيلية  .٣٤

اعتقلت الشرطة اإلسرائيلية، مواطنا يهوديا هدد بقتل رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، بـسبب             :  تل أبيب 
وكانت السلطات المحلية قـد     . سياسته تجاه السلطات المحلية، وتنكره التفاق سابق بتحرير ميزانيات لها         

وفـي اليـوم الـذي      . جاجا على امتناع الحكومة عن تحرير الميزانيات      أعلنت اإلضراب لمدة يومين احت    
دارت فيه مفاوضات بهذا الشأن بين وزارة المالية ومركز هـذه الـسلطات، كتـب المـواطن منـاحيم                   

أنـا  «: ويقول. ، يهدد فيها صراحة بقتل نتنياهو     »فيس بوك «رسالة على صفحة    )  عاما ٣٢(أورشنسكي  
ستكون في قبر إلى جانب إسحق رابين، ليمحو اهللا         . ت ال تصلح رئيسا للحكومة    فأن. سأقتلك يا شقفة الزبل   
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وقـد عـرف    . وقد حظيت رسالته بتأييد عدد مـن القـراء        . »فال يوجد مكان ألمثالكما في عالمنا     . اسمه
  .»يهودي يحب العرب«أورشنسكي نفسه في الرسالة على أنه 

  ٢٥/١/٢٠١٢الشرق األوسط، لندن، 
  
  حقيقا جنائيا ضد مفتي القدس والديار الفلسطينيةاالحتالل يفتح ت .٣٥

أوعز المستشار القانوني للحكومة االسرائيلية يهودا فاينشتاين الى الشرطة االسرائيلية بفتح : القدس
مع مفتي القدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين بداعي التحريض على العنف " تحقيق جنائي"

  ".والعنصرية
ر القانوني االسرائيلي تلبية لطلب رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين نتنياهو على وجاء قرار المستشا

خلفية تحريض من قبل جماعة يمينية اسرائيلية نسبت الى المفتي دعوته لقتل اليهود غير انه اكد الحقا 
رائيلية التي هذه الحملة تأتي في سياق الحملة االس"وشدد المفتي على ان  .على انه لم يقلها وانها محرفة
 ".تستهدف القدس من كل النواحي

 ٢٥/١/٢٠١٢األيام، رام اهللا، 
  
   في القدس"بيت عربية"االحتالل يهدم للمرة الخامسة  .٣٦

في عناتا شمال شرقي القدس » بيت عربية«هدم الجيش اإلسرائيلي للمرة الخامسة :  فاتنة الدجاني-لندن 
. والتحدي الفلسطيني ضد سياسة هدم المنازل المقدسيةالمحتلة، مدمراً بذلك رمزاً من رموز الصمود 

، ما تسبب »عرب الجهالين«وشملت عملية الهدم في عناتا بعض الوحدات الزراعية والسكنية في تجمع 
  . شخصا٢٠ًفي تشريد 

 جندي إسرائيلي ٣٠٠قوة من «إن » الحياة«الفلسطيني سليم شوامرة لـ » بيت عربية«وقال مالك 
 الثلثاء واقتحمت - حاصرت عناتا في الساعة الحادية عشرة والنصف من ليل االثنين بمناظير ليلية،

المنزل وأخرجت األثاث منه قبل ان تهدمه الجرافة هو والسور وتقتلع الشجر، فكأنما ضرب البيت 
وأوضح ان السلطات اإلسرائيلية نفذت مخططها ليالً وفي ظل طقس بارد جداً، ما جعل من . »زلزال

أنا محبط جداً، وال «: وأبدى إحباطاً شديداً لهدم المنزل للمرة الخامسة، وقال. حشد أي مقاومةالصعب 
سنضع خيمة وسنعيد بناء البيت . هدفهم إخراجنا من أرضنا، لكننا سنبقى«: ، مضيفاً»أدري من أين أبدأ
  .»في الوقت المناسب

وامرة وزوجته عربية وأبنائه السبعة ، وهي حكاية سليم ش»بيت عربية«نشرت حكاية » الحياة«وكانت 
، علماً ان شوامرة حاول مراراً ١٩٩٤الذين هدمت إسرائيل بيتهم بحجة البناء من دون ترخيص عام 

الحركة (» إيكاد«لكنه أعاد بناء بيته بمساعدة من منظمة . الحصول على ترخيص من دون جدوى
 عندما قرر تحويله من بيت ٢٠٠٣آخرها عام ، فهدم مجدداً أربع مرات )اإلسرائيلية ضد هدم البيوت

على اسم زوجته، وبات يستضيف متضامنين أجانب » بيت عربية«للسكن الى مخيم صيفي ُأطلق عليه 
 يوماً يعملون خاللها على إعادة بناء منازل هدمتها إسرائيل في القدس ٢٠وإسرائيليين كل صيف لمدة 

للتعرف على معاناة الفلسطينيين نتيجة السياسات المحتلة، إضافة الى تنظيم جوالت في القرى 
  .واإلجراءات اإلسرائيلية
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وقعت منتصف «يس في بيان عملية الهدم، معتبراً أنها ونروا كريس غوناألوكالة «ودان الناطق باسم 
إسرائيل بصفتها القوة المحتلة «: وأضاف. »الليل وفي البرد القارس في مجتمع ال يوجد فيه كهرباء

  .»ملزمة تقديم الخدمات وليس كما في هذه الحالة بالهدم
 وحدة سكنية، ٢٢٢ بينها  وحدة فلسطينية،٦٢٢، هدمت إسرائيل العام الماضي »إيكاد«ووفق معطيات 

 نتيجة هدم المنازل، علماً ان وادي ٢٠١٠ فلسطينياً، وهو ضعف العدد الذي شردته عام ١٠٩٤وشردت 
  .االردن تعرض ألكبر عدد من هدم المنازل

  ٢٥/١/٢٠١٢الحياة، لندن، 
  
  في األشهر القادمة" إضراب استراتيجي"األسرى يستعدون لـ : قراقع .٣٧

ؤون األسرى والمحررين في السلطة الفلسطينية عيسى قراقع، النقاب عن أن كشف وزير ش: رام اهللا
مشروع نضالي واسع، سينطلق في األشهر القريبة "األسرى في سجون االحتالل يخططون لتنفيذ 

  ".القادمة
ردا على سياسات إدارة السجون المستمرة في انتهاك حقوقهم وكرامتهم "وأكد قراقع أن هذه الخطوة تأتي 

نسانية وعدم التزامها بإنهاء كافة اإلجراءات المشددة على األسرى التي اتخذتها خالل احتجاز الجندي اإل
  ".اإلسرائيلي جلعاد شاليط

أن مشاورات تجري ): ٢٥/١(نسخة عنه اليوم األربعاء " قدس برس"وأكد قراقع في بيان صحفي تلقت 
التي "مؤسسات في الخارج لإلعداد لهذه الخطوة، بين كافة الفصائل في سجون االحتالل مع القيادات وال

  ".أصبح ال بد منها أمام تدهور أوضاع األسرى وسلبهم كافة حقوقهم اإلنسانية والمعيشية
إما حياة كريمة أو الموت (المشروع النضالي الذي سيخوضه األسرى سيكون تحت عنوان " أن  وأوضح
  ".مفتوح عن الطعام كوسيلة لتحقيق مطالب المعتقلين، ويقوم على الدخول في إضراب استراتيجي )دونها

تشويش عمل ونظام كافة أطر إدارة السجون وإرباكها، وأن الغاية "وأضاف أن هدف هذه الخطوة هو 
من ذلك استعادة االنجازات التي تم سحبها في السنوات األخيرة وتحسين شروط حياة األسرى، ووضع 

 كافة الجهات الرسمية وغير الرسمية على المستويات اإلقليمية قضية األسرى بكل أبعادها على أجندة
والدولية، وكشف االنتهاكات التعسفية التي تجري بحق األسرى والتي تنتهك المواثيق والقوانين الدولية 

  .، كما قال"واإلنسانية
  ٢٥/١/٢٠١٢قدس برس، 

  
  قافلة مساعدات طبية سعودية إلى غزة .٣٨

 عبر معبر رفح، أمس، قافلة مساعدات طبية مقدمة من المملكة العربية وصلت إلى قطاع غزة،: القاهرة
 طناً من ١٥٠وقالت مصادر حدودية إن السلطات المصرية سمحت بإدخال  .السعودية إلى أهالي القطاع

األدوية والمستلزمات الطبية والغسيل الكلوي، مقدمة من الندوة العالمية للشباب اإلسالمي بالسعودية إلى 
وأضافت أنه تم التنسيق إلدخالها بين الهالل األحمر المصري ونظيره الفلسطيني، لتوزيعها على . عالقطا

 .المستشفيات والمراكز الطبية في القطاع
 ٢٥/١/٢٠١٢الخليج، الشارقة، 
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  مستوطن يقتحمون المنطقة الشرقية من نابلس .٣٩
رقية من مدينة نابلس شمالي الضفة  اليوم الثالثاء المنطقة الشإسرائيليون اقتحم مستوطنون :السبيل

 مستوطن اقتحموا ما ١٢٠٠وذكرت مصادر فلسطينية ان  .الغربية بحماية جنود االحتالل اإلسرائيلي
  .يدعون انها منطقة قبر النبي يوسف شرقي المدينة وأدوا طقوسا دينية فيها بحماية عسكرية كبيرة

، بعد ٢٠٠٠لذي انسحبت منه قوات االحتالل عام وينفذ المستوطنون عمليات اقتحام أسبوعية للمقام ا
  .مواجهات دامية مع فلسطينيين وقعت في محيطه

 ٢٥/١/٢٠١٢السبيل، عمان، 
  
  غارات جوية على غزة واستشهاد مواطن متأثرا بجراحهأربعة االحتالل يشن  .٤٠

مناطق تقع شنت مقاتالت حربية إسرائيلية فحر يوم سلسلة غارات جوية استهدفت :  أشرف الهور-غزة 
شمال وجنوب قطاع غزة، فيما أعلن عن وفاة مواطن متأثر بجراح كان قد أصيب بها في غارة قبل عدة 

  .سنوات
وأغارت طائرات حربية نفاثة بثالث صواريخ على أراض زراعية تقع في بلدة ببيت الهيا شمال 

د أن شنت غارة أخرى القطاع، وكذلك قصفت منطقة أخرى قريبة تقع في منطقة السوادنية، وذلك بع
وعادت الطائرات وقصفة بغارة  .بصاروخين على أرض خالية تقع غرب مدينة خانيونس جنوب القطاع

  .رابعة منطقة حدودية تقع في بلدة بني سهيال جنوب القطاع
وأكدت مصادر طبية ومسعفون أن الغارات لم تسفر عن وقوع إصابات في صفوف السكان، غير أنها 

وبحسب شهود عيان يقطنون على الحدود الشرقية لجنوب . ادية في األماكن المستهدفةأحدثت أضرارا م
القطاع فقد أفادوا أن قوات االحتالل ظلت طول ليل االثنين وفجر الثالثاء تطلق قنابل إنارة، ورشقات 

  .نارية
اع، ونفقا وزعم متحدث عسكري إسرائيلي أن الغارات استهدفت منشأة إلنتاج وسائل قتالية بوسط القط

  .استخدمته عناصر مسلحة بجنوب القطاع، وقال ان الغارات أصابت أهدافها بدقة
إلى ذلك فقد أعلن المتحدث العسكري عن سقوط قذيفتين صاروخيتين في محيط المجلس اإلقليمي اشكول 

  .بالنقب الغربي، اطلقهما مسلحون فلسطينيون من قطاع غزة
  .لية، ولم تسفرا عن وقوع إصابات أو أضراروقال ان القذيفتين سقطتا في أرض خا

، صبيحة يوم ' عاما٤٢'وفي سياق قريب أعلن في مدينة خانيونس عن وفاة المواطن حامد أبو سحلول 
أمس، وقالت عائلته أنه كان يعاني من إصابات جراء غارة إسرائيلية استهدفت منطقة سكناه في العام 

٢٠٠٢.  
  . خطرة، جراء تعرض جسده لعدد كبير من شظايا الصاروخوفي حينها أصيب أبو سحلول بإصابة

وظل طوال الفترة الماضية يعاني من اإلصابة التي تلقى لها عالجا في عدة مشافي، وغادر خارج 
  .القطاع بحثاً عن العالج

 ٢٥/١/٢٠١٢القدس العربي، لندن، 
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  فلسطين تستعيد عضويتها في االتحاد الوطني البريطاني للطالب .٤١
استعاد االتحاد العام لطلبة فلسطين فرع بريطانيا وايرلندا عضويته في االتحاد الوطني للطلبة في : لندن

بريطانيا، وذلك بعد خمسة اعوام من تجميد عضوية االتحاد الفلسطيني بناء على ضغوطات مجموعات 
  .صهيونية بحجة ممارسات تشجع على معادة السامية

) مايو(ام لطلبة فلسطين المنتخبة من مؤتمرها العام المنعقد في ايار وكانت القيادة الجديدة لالتحاد الع
الماضي بدات سلسة لقاءات تمهيدية مع مختلف الكتل الطالبية البريطانية واالجنبية الفاعلة في بريطانيا 

  .توجت باجتماع مع الهيئة التنفيذية لالتحاد البريطاني يوم امس االول
طين ـ فرع المملكة المتحدة، موقعه االلكتروني على شبكة االنترنت ودشن االتحاد العام لطلبة فلس

 وذلك بهدف التواصل بشكل افضل وأكثر تفاعلية مع الطلبة www.gupsuk.co.ukالعالمية، 
الفلسطينيين الدارسين في جامعات ومعاهد بريطانيا، والطلبة الفلسطينيين المنتشرين عبر العالم والراغبين 

  .عات البريطانيةبااللتحاق بالجام
 ٢٥/١/٢٠١٢القدس العربي، لندن، 

  
  فلسطين تحصد المرتبة السابعة في مسابقة دولية لحفظ القرآن .٤٢

، من سكان جباليا النزلة شمال قطاع ) عاما٢٢(حصل الطالب الفلسطيني أسامة عصام محمد أبو وردة 
مي، وذلك خالل مسابقة العالم غزة، على المرتبة السابعة لحفظ كتاب اهللا على مستوى العالم اإلسال

 متسابقًا من مختلف ٥١اإلسالمي لحفظ كتاب اهللا والتي تم تنظيمها في العاصمة السودانية بمشاركة 
  .الدول العربية واإلسالمية

  ٢٤/١/٢٠١٢، المركز الفلسطيني لإلعالم
  

   في نابلس"قبر يوسف" مستوطن يقتحمون ١٢٠٠ .٤٣
 متطرف إسرائيلي قبر يوسف في ١٢٠٠اقتحم الليلة قبل الماضية :  نظير طه والوكاالت:القدس المحتلة

وقالت مصادر في جيش االحتالل إنه تم ترتيب االقتحام بين جيش االحتالل . نابلس حتى فجر األمس
  .والمتطرفين لمنع دخول اليهود دون تنسيق مع جيش االحتالل كما كان يحدث في السابق

  ٢٥/١/٢٠١٢البيان، دبي، 
  
  لوطني الشعبي للقدس يصدر التقرير السنوي النتهاكات االحتالل بالقدس المحتلةالمؤتمر ا .٤٤

 أصدر المؤتمر الوطني الشعبي للقدس تقريرها السنوي حول انتهاكات االحتالل في : القدس المحتلة
، حيث يرصد مجمل االنتهاكات اإلسرائيلية لحقوق المواطنين ٢٠١١مدينة القدس المحتلة خالل العام 

تماعية واالقتصادية في القدس الشرقية المحتلة، حيث شمل التقرير على رصد مصادرة األراضي، االج
وتكثيف اعتقال األطفال المقدسيين، وقرارات االحتالل ببناء وحدات استيطانية جديدة، والسعي لهدم 

ر الواقع التراث العربي اإلسالمي وتزوير التاريخ، وكذلك هدم بيوت المقدسيين، والعمل على تغيي
الجغرافي والديمغرافي لواقع المدينة، وأبرز انتهاكات االحتالل والتي تمثلت بمصادقة االحتالل خالل 

 غرفة ٢٠٠ وعلى بناء ، وحدة استيطانية جديدة في القدس المحتلة١٤٩٨٥العام المنصرم على بناء 
 ، والمدرجات،من الساحات متر مربع ٣٨٤٠٠ وبناء ، وحدة استيطانية جديدة٣١٣ وشرعت ببناء ،جديدة
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 حيث توزعت هذه الوحدات االستيطانية ، وحدة استيطانية٥٠٠ وطرحت عطاءات لبناء ،والمتاحف
  .الجديدة على جميع مناطق القدس المحتلة

 حيث عملت حكومة االحتالل على ، لم تسلم أراضي المقدسيين من المصادرة٢٠١١وخالل العام 
 وطالت ، بهدف بناء وحدات استيطانية جديدة وحدائق تلمودية،بعا مترا مر٨٥٠ دونما و٢٧٥٩مصادرة 

المقدسات واإلرث التاريخي لمقبرة مأمن اهللا حيث وصل مجموع ما صادرته حكومة االحتالل مايقارب 
 ٣ وبلغ عدد المنازل المصادرة ، دونم من أراضي المقبرة اإلسالمية بهدف بناء حدائق تلمودية٢٠٠

  . القدس المحتلةمنازل وفندق شبرد في
 من خالل ، ألف مقدسي عن مدينة القدس المحتلة٦٠كما عملت حكومة االحتالل على عزل ما يقارب 

 وقامت بسحب هويات لستة مقدسيين ،جدار الفصل العنصري وعبر فتح معبر جديد على مدخل شعفاط
  .وحرمتهم من حق اإلقامة في مدينة القدس المحتلة

القدس عاصمة إسرائيل والشعب «مع اللجنة الوزارية لشؤون التشريع قانون كما بحثت حكومة االحتالل 
  .الداعي لتوصيف القدس كعاصمة موحدة للشعب اليهودي» اليهودي

كما قررت وزارة التربية وفي كيان اإلحتالل بعرض وثيقة استقالل ما تسمى اسرائيل في كافة المدارس 
وعممت بلدية ، ، ابتداء من مطلع العام الدراسي الجديد١٩٤٨في مدينة القدس واألراضي المحتلة عام 
 على كافة المدارس الرسمية وغير الرسمية في القدس المحتلة ،االحتالل ووزارة المعارف اإلسرائيلية

 في محاوله للسيطرة ،بالتقيد بشراء الكتب المطبوعة من إدارة البلديةا، والتي تتلقى مخصصات مالية منه
  . في القدس المحتلةعلى مناهج التعليم

 في العام ،بلغ عدد االطفال المقدسيين الذين تعرضوا لالعتقال على ايدي قوات االحتالل االسرائيلي
 وبلغ عدد االطفال الذين استدعتهم قوات االحتالل ، من مختلف مناطق القدس المحتلة، طفال٢٤المنصرم 
  . اطفال٤للتحقيق 

 ١٢٩واعتقلت خالل العام المنصرم : استدعاءات للتحقيق عام فما فوق و١٢ من سن –اإلعتقاالت 
  . مواطنين مقدسيين٧ كما واستدعت قوات االحتالل للتحقيق ، عاما١٢مقدسيا لمن تزيد اعمارهم عن 

كما ،  حكما بالسجن على مواطنين مقدسيين١٢كما اصدرت حكومة االحتالل خالل العام المنصرم 
حيث ،  خالل العام النصرم عدة مناطق في مدينة القدس المحتلةوداهمت.  مقدسي١٢مددت االعتقال لـ 

 محال ٢٠واغلقت .  مداهمة تم من خاللها عمليات اعتقال وإتالف ألمالك المقدسيين٢١بلغ عددها 
وهدمت .  مؤسسات ثقافية واجتماعية٦كما واغلقت ، تجاريا في القدس المحتلة خالل العام المنصرم

 كما وجرفت ، وبركسات، ومنشئة صناعية،وبئر، وخيمتين، فندق شبردو،  منازل٧قوات االحتالل 
 وبلغ عدد المنازل التى هدمت من قبل ،من امالك المقدسيين في القدس المحتلة،  دونما٣٥ارض و

 ، منزال١١، وفرض الغرامات الباهظة على اصحابها من قبل قوات االحتالل، اصحابها بسبب التهديد
كما وسلمت اصحاب ،  منزال والعشرات٩٦لتي وزعت خالل العام المنصرم وبلغ عدد اوامر الهدم ا

  .منزلين باالخالء لصالح المستوطنين
 لقوا حتفهم على ايدي المستوطنين وقوات ، شهداء٣وبلغ عدد الشهداء المقدسيين خالل العام المنصرم 

 ،يين من قبل قوات االحتاللكما شهد العام المنصرم موجات من العنف ضد المقدس. االحتالل االسرائيلي
  . مقدسيا، وايضا اصابة المئات باالختناق جراء القاء القنابل الغازية والسامة٤٣فنتج عنها اصابة 
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فمنعت قوات االحتالل المسلمين ، ولم يسلم المصلون خالل العام المنصرم من االعتداء على حقهم بالعبادة
  .والمسيحيين من اداء عباداتهم عشرات المرات

حيث ، واشجار الزيتون، وحرق المستوطنون وقوات االحتالل في القدس المحتلة عددا من االراضي
  .ومسجد، وبستان، شجرة زيتون١٤٠ و، وارض زراعية،كانت محصلتها حرق عشرات الدونمات

 ٢٥/١/٢٠١٢الحياة الجديدة، رام اهللا، 
  
  انإذا تنكرت لمفاوضات عم "إسرائيل" تحدث عن ثالث أوراق ضد ملك األردن: قدس العربيال .٤٥

أكدت مصادر عليمة جدا أن العاهل األردني الملك عبد اهللا الثاني تحدث عـن وجـود                :  رام اهللا  -عمان  
أوراق قوية بين يديه يستطيع إستخدامها ضد إسرائيل إذا ما تنكرت لمفاوضات عمان التي إنطلقت الحقا                

  . عباسلضغوط العاهل األردني على الرئيس الفلسطيني محمود
وحسب المصادر تحدث العاهل األردني في زيارته األخيرة لرام اهللا التي سبقت إنطالق جولـة عمـان                 

وليس على وعد متكامل بدعم المفاوضات والضغط علـى      ' مساعدة أمريكية 'التفاوضية عن حصوله على     
  .إسرائيل

مفاوضـات عمـان وتحريـك    لكن الملك تحدث عن ثالثة أوراق إستراتيجية يمكنه أن يستثمرها إلنجاح            
الواقع الحالي الجامد وهي أوراق تتعلق بإتفاقية وادي عربة نفسها وإحتماالت تجميد العالقات تماما مـع                

والعاهـل  . إسرائيل إضافة لورقة التقارب مع إيران والموقف السعودي والمعارضة األردنيـة الداخليـة            
األوراق الثالث المشار إليها، األمر الـذي دفـع    األردني تمكن من إقناع عباس بجدية عمان في التلويح ب         

 مفاوضات عمان باللجنة المركزية للمنظمة وعرض األمر عليها لتفـويض           انطالق قبل   لالجتماععباس  
  .الجانب األردني بالتحضير لما سمي الحقا بالمبادرة األردنية

٢٥/١/٢٠١٢، القدس العربي، لندن  
  
  ألردن مرتبط بمستقبل القضية الفلسطينيةمستقبل ا:  في األردننواإلخوان المسلم .٤٦

قال رئيس مجلس شورى جماعة اإلخوان المـسلمين الـدكتور عبـد اللطيـف              :  حمزة العكايلة  -عمان  
 أن األردن ليس لديـه      ،عربيات خالل لقاء أقامه تجمع الخط الساخن الذي يرأسه الدكتور بركات عوجان           

لفلسطينية، مؤكداً أن مستقبل األردن مـرتبط بمـستقبل         ما يفاخر به بقدر المفاخرة بدفاعه عن القضية ا        
الصهيوني يهدف إلى إسدال الستار على القضية الفلـسطينية         -أن المخطط األمريكي  ، و القضية الفلسطينية 
  .وطمسها إلى األبد

٢٥/١/٢٠١٢، الدستور، عمان  
  
   في رعاية وحماية القدس ومقدساتهاناواصل دورن س:ملك األردن .٤٧

 األمين العام لمنظمة التعـاون اإلسـالمي        ، خالل لقائه   الثاني عبد اهللا   األردني  الملك أكد: )بترا (- عمان
أن األردن سيواصل دوره في رعاية وحماية القدس ومقدساتها، إضـافة            أكمل الدين إحسان أوغلو أمس    

  .إلى دعم صمود المقدسيين والحفاظ على مصالحهم وحقوقهم في المدينة المقدسة
٢٥/١/٢٠١٢ ،الغد، عمان  
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   ال حل للقضايا العربية بدون حل القضية الوطنية الفلسطينية ":الشعب الديمقراطي األردني" .٤٨
 خـالل   ،علبة أمين عام حزب الشعب الديمقراطي األردني       بوأقالت النائب عبلة    : حمد الحراوي  أ –مادبا  

دس بمخيم مادبا بعنـوان     محاضرة تحدث بها الوزير السابق الدكتور مصطفى شنيكان عقدت في نادي الق           
نه ال حل للقضايا العربية بـدون       أ ،)الحراك الشعبي العربي وأثره على القضية الفلسطينية والمفاوضات       (

  .حل القضية الوطنية الفلسطينية
اعتراف اليونسكو بالفلسطينيين جاء ضمن الحالة السائدة والمنـاخ         أن  فيما قال الدكتور مصطفى شنيكات      

  . دولة ضد االستيطان١٤ لتصويت باإلضافة العربية السائد في المنطقة
يخدم الشعب الفلسطيني هو الديمقراطية التوافقية في كل انتخاباتهم للمرحلة القادمـة مـن           ما  أن وأضاف

  .اجل مواجهة التحديات الكبيرة
٢٥/١/٢٠١٢، الدستور، عمان  

  
  احه فورا سـربإطالق تدين اعتقال الدويك وتطالب "فلسطين النيابيةلجنة " .٤٩

 لرئيس المجلس التـشريعي     اإلسرائيليادانت لجنة فلسطين النيابية بشدة اعتقال سلطات االحتالل         : عمان
وقال رئيس اللجنة النائب الدكتور عبد القادر الحباشنة في بيان صحفي           . الفلسطيني الدكتور عزيز الدويك   

نين الدولية تعبيرا عن الغطرسة الـصهيونية       ان اللجنة تعد هذا العمل المدان بكل الشرائع السماوية والقوا         
وطالبت اللجنة   .في رفضها لحق الشعب الفلسطيني ومنتخبيه في تقرير مصيرهم فوق ترابهم الفلسطيني           

جميع برلمانات العالم والمجالس والمؤسسات الشعبية المنتخبة باستنكار وإدانـة هـذا التـصرف غيـر                
  .المسؤول وإطالق سراح الدويك مباشرة

٢٥/١/٢٠١٢، ستور، عمانالد  
  
  أهمية التمسك بحق العودة للشعب الفلسطينييؤكدون على ن و األردني:عمان في ةمحاضر .٥٠

التـي نظمهـا المرصـد      " التحديات االقليمية واالصالح في األردن    "أكد مشاركون في محاضرة     : عمان
 البـديل ويؤكـدون علـى       السياسي في المركز الثقافي الملكي أمس، أن األردنيين يرفضون فكرة الوطن          

الدوام أهمية التمسك بحق العودة للشعب الفلسطيني، وأن الربيع العربي دفع باتجاه المطالبة باتجاه المزيد               
  . الحقيقية والسريعةاإلصالحاتمن 

 األقـدر  الثـاني    عبد اهللا  رمان إن الملك     أبو عبد اهللا  واالتصال السابق    اإلعالموقال وزير الدولة لشؤون     
 األردنية ان هدف القيادة     إلىطبة الرأي العام العالمي في الدفاع عن القضية الفلسطينية، مشيرا           على مخا 

  . وطنا بديالاألردن وفلسطين من اي مخططات تهدف الى التوطين وجعل األردنهو حماية 
٢٥/١/٢٠١٢، الدستور، عمان  

  
   يبحث مع بلير دفع عملية السالم األردنيوزير الخارجية .٥١

 مبعوث اللجنة الرباعية الدولية     خالل لقائه  أمس ناصر جوده     األردني  وزير الخارجية  قال: را بت –عمان  
   لدور اللجنة الرباعية الدوليـة لـضمان ان تكـون           األردن التي يوليها    األهمية توني بلير    األوسطللشرق  
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ـ     ، الجارية والمتواصلة منتجة   اإلسرائيليةاللقاءات الفلسطينية    ذي يـسمح باسـتئناف      وان تهيئ المناخ ال
  .المفاوضات المباشرة والجادة والمحددة بسقف زمني

٢٥/١/٢٠١٢، الرأي، عمان  
  
  ستهدف الالجئين األكثر عرضة للخطرت" األونـروا" والحكومة اللبنانية بيـن اتفاقية .٥٢

قّـع  ليو" رسمياً "مخيم برج البراجنة   وزير الشؤون االجتماعية وائل أبو فاعور إلى         ذهب: زينة برجاوي 
، تنّص على رعاية وتأهيل وحماية األطفال والمعوقين والمسنين داخل          "األونروا"اتفاقية تعاون مع وكالة     

صندوق للتبرعات تابع لـوزارة     " األونروا"وللمرة األولى سينشأ في مقر      . المخيمات الفلسطينية في لبنان   
  .دة الفئات المعنية بالمشروعالشؤون االجتماعية، تتولى الوكالة من خالله تنفيذ مشروعها لمساع

تقديم الخدمات لالجئين الفلسطينيين في لبنان ممـن هـم اكثـر            "وتشمل المذكرة وفق ما أكده أبو فاعور        
ان "عرضة للخطر من خالل المؤسسات المتخصصة التابعة للوزارة او المتعاقدة معهـا، مـشيراً إلـى                 

  ". هذه الخدماتصندوقاً خاصاً سينشأ في االونروا بهدف تغطية تكاليف
، "كل زمالئه الوزراء بزيارة المخيمات لالطالّع على معانـاة الفلـسطينيين          "من جهته طالب ابو فاعور      

أن االتفاقية لن تفي بالغرض المطلوب، لكنها خطوة أولى علـى طريـق كـسر كـوابيس                 " مؤكداً على 
  ". الفلسطينيين

٢٥/١/٢٠١٢، السفير، بيروت  
  
  التطورات العربية الغامرة كان من شأنها تغييب قضية فلسطين: في لبنان" منبر الوحدة" .٥٣

خالل اجتماعه االسبوعي الذي عقدته األمانة العامة للمنبر برئاسـة الـرئيس            " منبر الوحدة الوطنية  "أكد  
التطورات العربية الغامرة كان من شأنها تغييـب قـضية          "نأ ،أمسسليم الحص في مركز توفيق طبارة       

رار العربي كما عن ساحة المتابعة الحثيثة، علينا أال ننسى أن فلسطين هي قـضية               فلسطين عن ساحة الق   
العرب المركزية، وتبقى هي قضية المصير القومي مهما وقع من تطورات على صعيد المنطقة العربيـة                

  ".أو على صعيد أي قطر فيها
٢٥/١/٢٠١٢، السفير، بيروت  

 
  "سرائيلإ"إخوان مصر يجددون رفضهم إجراء أي حوار مع  .٥٤

قال محمود غزالن، المتحدث الرسمي باسم جماعة اإلخوان المسلمين، إن :  هيثم التابعي- القاهرة
 على أن موقف الجماعة واضح وثابت في هذا ، مشدداً"إسرائيل"الجماعة ترفض بشكل قاطع الحوار مع 

 تل أبيب تمد يد العون يأتي ذلك بعدما صرحت الخارجية اإلسرائيلية بأن.. األمر وغير قابل للمناقشة
  .للنظام الجديد في مصر

وكان الناطق بلسان وزارة الخارجية اإلسرائيلية يجال بالمور، صرح أمس الثالثاء لإلذاعة اإلسرائيلية 
سنكون مسرورين إلجراء حوار مع كل من يستعد للتحاور " ، مضيفاً"إسرائيل لم تقفل الباب أمام أحد"بأن 
وهو مارد عليه غزالن ،  ومصر تخدم مصالح البلدين"إسرائيل" السالم الموقعة بين ، وقال إن اتفاقية"معنا
الجماعة ليس لديها أي استعداد للحوار مع إسرائيل، وهذا قرار تم اتخاذه، ": الشرق األوسطجريدة  لقائالً
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..  حوارليس من المنطقي فتح"وأضاف غزالن . "وموقفنا منه ثابت وواضح، وغير قابل للمناقشة حالياً
  ."في ظل الممارسات اإلسرائيلية الحالية بحق الشعوب العربية.. أي حوار

  ٢٥/١/٢٠١٢الشرق األوسط، لندن، 
  
  دانة ممارسات العدو الصهيوني في اعتقال الدويكعلى إ إجماع:  مصريوننواب .٥٥

 أن حالة ،صري أكد النائب محمد جمال حشمت عضو الكتلة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة الم:القاهرة
 لدى نواب البرلمان المصري إلدانة ممارسات العدو الصهيوني في اعتقال رئيس المجلس اإلجماعمن 

 لإلعالموقال في تصريح للمركز الفلسطيني  .نالفلسطينيي عزيز الدويك، وعدد من النواب .التشريعي د
 االحتالل الصهيوني بعد اليوم إن برلمان الثورة لن يصمت عن جرائم: " لجلسات البرلمانحضوره أثناء

، ولن يعيش برلمان نالفلسطينييدويك والنواب .  من غالبية نواب البرلمان العتقال دإدانةوان هناك قرار 
وأكد حشمت أن برلمان الثورة سيفتح ملفات  ".واإلسالميالثورة بمعزل عن قضايا الوطن العالم العربي 

 قضية انتخاب رؤساء اللجان إتمامية اعتقال الدويك لكن بعد ممارسات االعتداء الصهيوني بما فيها قض
  . الملفات التي سيبحثها البرلمان المصريأهم ومناقشة

من جانبه استنكر النائب عن حزب الكرامة سعد عبود اعتقال دويك، فيما تقدم عصام سلطان نائب رئيس 
 بمجلس الشعب، مطالباً بفتح لثانيا الجلسة األولى من جلسات اليوم فيحزب الوسط، بأول طلب إحاطة 

،  الثالثاء نابلس من الجنود اإلسرائيليين يومفي وقعت على قبر يوسف التيتحقيقات حول االعتداءات 
  . موقف الحكومة المصريةمنتقداً

  ٢٤/١/٢٠١٢المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  
  ي ووزير سابققدساعتقال نائب م تدين  العربيةالجامعة .٥٦

امعة الدول العربية باعتداء قوات االحتالل على مقر الصليب األحمر في القدس، نددت ج :القاهرة
 مندوب فلسطين السفير بركات الفرا في بيان أصدره قالواعتقال وزير سابق، ونائب مقدسي، فيما 

 أقدمت على جريمة جديدة تضاف إلى سجلها الحافل في استهداف مؤسسات المجتمع "إسرائيل"إن : أمس
  .وعلى رأسها األمم المتحدةالدولي، 

  ٢٥/١/٢٠١٢الخليج، الشارقة، 
  
   النواب المعتقلينكلاإلفراج عن ب" إسرائيل" تطالب و..اعتقال دويكتدين الخارجية التركية  .٥٧

أدانت وزارة الخارجية التركية بشدة إقدام سلطات االحتالل اإلسرائيلي على اعتقال : الضفة الغربية
تشريعي الفلسطيني، ودعت إلى اإلفراج عنه إلى جانب زمالئه النواب عزيز دويك، رئيس المجلس ال

ارتكاب إسرائيل لعملية اعتقال "ن إوقالت الخارجية التركية في تصريح رسمّي، أمس الثالثاء،  .المعتقلين
دويك، يزيد من الشكوك حول جّديتها في استمرار عملية السالم، ال سيما وأنّها تتزامن مع جهود المجتمع 

وأضافت أّن هذه االعتقال  ".لدولي الذي يجهد إليجاد حلول فعالة، لحل األزمة الفلسطينية اإلسرائيليةا
، " بالسلب على التحول الديمقراطي الذي تمّر به فلسطين، وعلى مسيرة المصالحة الداخليةسيؤثر حتماً"

على األحداث في المنطقة لم تستطع حتى اآلن قراءة المشهد السياسي المسيطر "معتبرة أّن تل أبيب 
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، في أقرب وقت، عن كافة البرلمانيين الذين اإلفراج"وطالبت أنقرة السلطات اإلسرائيلية بـ ".العربية
  .، وفق البيان"اختارهم الشعب الفلسطيني بإرادته الحرة ليمثلونه في البرلمان

  ٢٥/١/٢٠١٢السبيل، عمان، 
  
  "إسرائيل" رئيس مجلس النواب التركي يرفض دعوة لزيارة .٥٨

ذكر الموقع اإللكتروني لصحيفة حرييت التركية الثالثاء إن رئيس مجلس النواب : .)آي.بي.يو( –أنقرة 
 اإلسرائيلي روفين ريفلين يرفض فيها الكنيستالتركي جميل تشيتشيك وجه رسالة رسمية إلى رئيس 

، ولكنه قال إن هذه "اللطيفة"ه وقالت الصحيفة إن تشيتشيك شكر ريفلين على دعوت ."إسرائيل" إلىدعوته 
لن أقبل الدعوة في الوقت " :وقال تشيتشيك .الزيارة ال يمكن أن تتم إال بعد تحسن العالقات بين الدولتين

  ."أنا متأكد أنكم تدركون الشروط التي وضعتها تركيا لتطبيع العالقات بين الدولتين" وتابع "الحالي
  ٢٥/١/٢٠١٢، لندن، القدس العربي

  
   لم يتحقَّقَ إال بدعم منظمة التعاون اإلسالمي"اليونيسكو"لـ فلسطين انضمامتصويت : وأوغل .٥٩

 أكمل الدين إحسان أوغلو في .اتهم األمين العام لمنظمة التعاون اإلسالمي د:  تغريد الرشق- عمان
ائط الهيمنة على القدس الشريف وبأنها تضرب بعرض الح" بـاإلسرائيلية، السلطات "الغد"حوار مع 

، وفي رده على سؤال حول ماذا قدمت المنظمة كجسم يمثِّل الدول اإلسالمية للقدس "القرارات الدولية
نفعل كل ما نستطيع فعله : "وسط الحملة اإلسرائيلية الشرسة ضد مقدسات المدينة المحتلة، قال أوغلو

ه في السياق ذاته إلى دور المنظمة ونو ".دبلوماسيا، إضافة إلى العمل السياسي من خالل تنسيق المواقف
في حلِّ القضايا االجتماعية واالقتصادية والسياسية الفلسطينية، إضافة إلى مشاريع اإلغاثة التي تنفذها 

كما لفَتَ إلى التصويت األخير من أجل عضوية فلسطين في منظمة اليونيسكو،  .المنظمة في قطاع غزة
  ." إال بدعم منظمة التعاون اإلسالميلم يتحقَّقَ" ذاهباً إلى أن األمر

  ٢٥/١/٢٠١٢الغد، عمان، 
  
  أذربيجانإفشال مخطط الغتيال السفير اإلسرائيلي لدى : "يديعوت" .٦٠

 أحبطت السلطات اآلذرية مخططاً إيرانياً الغتيال السفير اإلسرائيلي لديها ميخائيل لوتام وتفجير :باكو
يديعوت "وذكرت صحيفة  .في العاصمة باكو" باد أور أفنيرشا"بعض األهداف اإلسرائيلية ومنها مدرسة 

أن وسائل اإلعالم المحلية في آذربيجان نشرت تقارير تفيد أن ثالثة رجال آذريين بينهم اثنين " أحرنوت
  .تم القبض عليهم األسبوع الماضي خططوا للمس بأهداف إسرائيلية على رأسها السفير ميخائيل لوتام

لشخصان الذان تم القبض عليهما تلقيا تعليمات من شخص ثالث كان على عالقة وبحسب التقرير فإن ا
باالستخبارات اإليرانية وتلقى أموال وأسلحة ومواد متفجرة من طهران لكي يتم مهاجمة رجال مدرسة 

يران، ية في إواليهودية في باكو انتقاماً من اغتيال الموساد اإلسرائيلي عدداً من علماء الطاقة النو" شاباد"
  . ألف دوالراً مقابل المهمة١٥٠مشيرة إلى أن منفذي العملية كانوا سيتقاضون 

  ٢٥/١/٢٠١٢، )صفا(نية  الفلسطيالصحافةوكالة 
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  بسبب االستيطان " إسرائيل"على  هجوما الذعاًتشن الواليات المتحدة وألمانيا وبريطانيا  .٦١
شنت الواليات المتحـدة األميركيـة وبريطانيـا         : وكاالت – الحياة الجديدة    - نيويورك   -القدس المحتلة   

وألمانيا هجوما الذعا على ما وصفته بالسياسة التخريبية التي تنتهجها السلطات االسرائيلية في مواصـلة               
بناء المستوطنات على أراضي الضفة الغربية خالل نقاش مفتوح في مجلس األمن حول الوضع الحـالي                

  . كلة الفلسطينيةفي الشرق األوسط بما في ذلك المش
 ان سوزان رايس سفيرة الواليات المتحدة لـدى األمـم المتحـدة           » يديعوت أحرونوت «وذكرت صحيفة   

انتقدت خالل النقاش في مجلس األمن ما تقوم به إسرائيل من بناء للمستوطنات، داعية في الوقت ذاتـه                  
نوني على األراضي الفلـسطينية     الى وضع حد للعنف اإلسرائيلي ضد الفلسطينيين ووقف البناء غير القا          

معربة عن قلقها إزاء الوضع اإلنساني الذي يعيشه قطاع غزة في ظل الحصار اإلسرائيلي منذ أكثر من                 
  .أربع سنوات

ما تقوم به جهات    «وان  » إنها مشجعة «وفي تعليقها على المحادثات بين الطرفين في األردن قالت رايس           
هاب من خالل استمرار إطالق الصواريخ على إسرائيل شـيء          فلسطينية من تحريض على العنف واإلر     

  .حسب قولها» خطير ال يمكن السكوت عليه
من جانبه اتهم السفير البريطاني لدى األمم المتحدة مارك غرانـت إسـرائيل باسـتخدام العنـف ضـد                   

فلسطينية بمـا   الفلسطينيين مطالبا إياها بالتوقف الفوري عن جميع األنشطة االستيطانية على األراضي ال           
  .فيها القدس الشرقية

إسرائيل تبذل جهودا رامية إلى     «وفي سياق متصل قال السفير األلماني لدى األمم المتحدة بيتر فيتيغ ان             
اقتطاع القدس الشرقية من أراضي الضفة الغربية األمر الذي سيجعل إقامـة الفلـسطينيين فيهـا أمـرا                  

التي تـدخل   » اكمة مثيري الشغب والعنف ضد الفلسطينيين     على إسرائيل مالحقة ومح   «مضيفا  » مستحيال
  .»تدفيع الثمن«ضمن عمليات نشطاء اليمين والتي عرفت بمجموعات 

في غضون ذلك أكد الوزير الفرنسي المكلف بالتعاون هنري دو رينكور أمس ان فرنسا تأمل ان تفضي                 
يارة السـرائيل واألراضـي الفلـسطينية    الفلسطينية في عمان الى نتيجة في ختام ز -اللقاءات االسرائيلية 

  .دامت يومين
آمال فرنسا للتوصل الـى تـسوية سـلمية بـين االسـرائيليين             » «وقال الوزير لوكالة األنباء الفرنسية    

  .»ال يمكننا االنتظار أكثر من ذلك«واضاف . »والفلسطينيين تستند الى المفاوضات الجارية في األردن
  ٢٥/١/٢٠١٢الحياة الجديدة، رام اهللا، 

  
  أشتون تريد من الفلسطينيين مواصلة لقاءات عمان ومن اإلسرائيليين خطوات بناء ثقة .٦٢

مسؤولة الشؤون الخارجيـة واالمـن فـي    "ان " األيام"ذكرت مصادر غربية لـ  :عبد الرؤوف أرناؤوط 
صـلة  االتحاد االوروبي كاثرين اشتون تحمل في زيارتها لفلسطين واسـرائيل طلبـا للفلـسطينيين بموا              
  .اللقاءات االستكشافية مع االسرائيليين وطلبا اخر لالسرائيليين بتنفيذ خطوات بناء ثقة مع الفلسطينيين

واشارت المصادر الى ان الخطوات التي تدعو اشتون القيادة االسرائيلية لتنفيذها تشمل وقف االسـتيطان               
ق اوسلو وانهاء السياسات المقوضة للسلطة      واالفراج عن المعتقلين الفلسطينيين الذين تم اعتقالهم قبل اتفا        

الفلسطينية مثل االجتياحات واالعتقاالت مع التأكيد على وجوب تمكين السلطة الفلسطينية من العمل فـي               
  ).ج(المناطق 
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وكانت اشتون بدأت امس زيارة الى المنطقة تستمر حتى غد الخميس وذلك بعد انتهاء اجتماعات وزراء                
الوروبي في بروكسل حيث تلتقي القيادتان الفلسطينية واالسرائيلية وتتوجه صباح          خارجية دول االتحاد ا   

 الـف   ٤٠٠ مليـون و   ٥٥تحصل بموجبه االخيرة على     ) االونروا(اليوم الى غزة لتوقيع اتفاق مع وكالة        
  .يورو

ـ       ": األيام"وفي هذا الصدد قالت اشتون في بيان وصل          سطينيين اتطلع للقاء مع القادة االسـرائيليين والفل
وسأواصل بذل كل جهد ممكن لدفع محادثات السالم قدما وتشجيع االطراف على المسار باتجـاه الحـل                 

ان حقيقة حديث المتفاوضين الى بعضهما البعض وجها لوجه هو امر مشجع            : "واضافت" المتفاوض عليه 
  ". الرباعيةوأود التعبير عن شكري لملك االردن على مبادرته المرتبطة عن قرب بجهود اللجنة

سأتطلع الى اشارات ايجابية من كال الطرفين على انهما على استعداد لتحويل هذا التقدم              "وتابعت اشتون   
الى مبادرات حقيقية ومفاوضات، ان الوقت ملح والتطورات في المنطقة تجعل السالم في الشرق االوسط               

  ".اكثر الحاحا وضرورة
 مع الرئيس االسرائيلي شمعون بيريس ورئيس الوزراء بنيامين         وتلتقي اشتون خالل زيارتها الى اسرائيل     

نتنياهو ووزير الخارجية افيغدور ليبرمان ووزير الدفاع ايهود باراك اما في فلسطين فتلتقـي الـرئيس                
  .سالم فياض.محمود عباس ورئيس الوزراء د

) االونـروا (يليا مع وكالة وتقوم اشتون اليوم بزيارة الى غزة حيث توقع في مركز تدريب غزة اتفاقا تمو       
  .او الحكومة المقالة في غزة) حماس(وتلتقي مع ممثلي المجتمع المدني في غزة دون اي لقاء مع 

  ٢٥/١/٢٠١٢، األيام، رام اهللا
  
  "إسرائيل"دنيس روس يعود إلى رئاسة معهد يهودي في  .٦٣

يكي باراك أوباما لشؤون بعد شهر من تنحيته عن منصبه كمستشار للرئيس األمر: تل أبيب ـ يو بي آي 
معهـد تخطـيط   'الشرق األوسط عاد الدبلوماسي األمريكي دنيس روس إلى منصب رئيس مشارك فـي   

  .ومقره في إسرائيل' سياسات الشعب اليهودي
الثالثاء إن روس سيتولى منصب رئيس مشارك للمعهـد إلـى جانـب سـتو               ' معاريف'وقالت صحيفة   

  . نائب وزيري الخارجية واالقتصاد األمريكيينآيزنشطاط الذي شغل في الماضي منصب
وتـولى  ' الوكالة اليهودية 'المنبثق عن   ' معهد تخطيط سياسات الشعب اليهودي    'وكان روس من مؤسسي     
ويـذكر أن روس    .  عندما استقال من أجل العمل مستشارا للرئيس أوباما        ٢٠٠٩رئاسته حتى مطلع العام     

  .أمريكية ديمقراطية وجمهوريةعمل كمستشار ودبلوماسي في خمس إدارات 
 ٢٥/١/٢٠١٢، القدس العربي، لندن

  
  مراجعةُ التّجربِة وآفاقُ تغييرِ المسارِ اإلستراتيجي.. القضيةُ الفلسطينيةُ .٦٤

  هاني المصري
على مدى يومين كاملين، عقد المركز الفلسطيني ألبحاث السياسات والّدراسات اإلسـتراتيجّية مـؤتمره              

مراجعةُ التّجربة وآفاقُ تغييرِ المـسارِ اإلسـتراتيجّي،        .. القضّيةُ الفلسطينّيةُ : تحت عنوان الّسنوّي األّول   
بمشاركة عشرات الشخصيات الّسياسّية واألكاديمّية والمجتمعّية والشّبابّية، وممثلين عن الشتات وفلسطينّي           

١٩٤٨.  
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 تقديم أربع عشرةَ ورقةً أنجِـزتْ قبـل         لقد كان المؤتمر مناسبةً هاّمة إلدارة حوار إستراتيجّي من خالل         
المؤتمر، ووزعت بشكل مسبق على المدعوين حتى يبدأ المؤتمر أعماله من نقطة متقدمة، حتى ال يعيـد                 
المؤتمر إنتاج الحوارات الّسابقة التي شهدتها مؤتمرات وندوات سابقة، وإنما يسير خطوة ملموسة إلـى               

فلسطيني فقط، الذي بذلت جهود كبيرةٌ لتشخيصه، وإنما من أجل          األمام، ليس في مجال تشخيص الواقع ال      
التقدم على طريق وضع العالج واإلجراءات والسياسات العملّية الكفيلة بشق طريق قادرٍ على مواجهـة               

  .التحديات والمخاطر التي تواجه القضّية الفلسطينّية
ني حيث تم التركيز على أن هناك مجموعـة  تناول المؤتمر الخيارات والبدائل التي تواجه الشعب الفلسطي  

من الخيارات المفّضلة بالنسبة إلى إسرائيل التي تبدأ باستمرار الوضع الراهن، وتمـر بخيـار الدولـة                 
  ".إسرائيل الكاملة"المؤقتة والخيار األردني والوطن البديل، وال تنتهي بخيار 
لقوى لصالح إسـرائيل، والـدعم األميركـي        وإذا كان الفلسطينيون في ظل االختالل الفادح في ميزان ا         

المطلق لها، والعجز العربي والدولّي، واالنقسام الفلسطيني؛ ال يستطيعون فـرض حلِّهـم أو خيـاراتهم                
المفّضلة على إسرائيل، فإن من واجبهم، وهم يستطيعون، إحباط الخيارات اإلسرائيلّية، وهذا يمكن تحقيقه              

  .لحل الوطني الفلسطينّي في المستقبل المتوسط أو البعيدبما يفتح الطريق أمام تحقيق ا
أما الخيارات والبدائل المفّضلة بالنسبة إلى الفلسطينيين، فتبدأ بخيار الدولة الفلسطينية، وتمر بخيار الدولة              

يـر  ، وال تنتهي بالعودة إلى خيار التحر      )دولة لكل مواطنيها، أو ثنائية القومية     (الواحدة بأشكالها المختلفة    
  .الكامل وإقامة الدولة الديمقراطّية

وهنا، تم التأكيد في المؤتمر على أّن الخيارات المفّضلة ال يجب أن توضع في مواجهة بعضها الـبعض،                  
أي عدم وضع خيار الدولة الفلسطينية في مواجهة خيار الدولة الواحدة، ألّن تحقيق الدولة الفلسطينّية يفتح                

  .له يقطع الطريق عليه وال يعّبدها لهالطريق للدولة الواحدة، وفش
كما أّن خيار الدولة الفلسطينية تراجع بالرغم من قبوله دوليا، وتضمينه في قرارات األمم المتحدة إال أنه                 
معرض لألفول التام بعد مضي إسرائيل في تطبيـق مـشاريعها التوسـعّية واالسـتيطانّية والعدوانّيـة                 

كما أّن خيار الدولة الفلسطينية يتحول إلى حل دولتين لـشعبين،           . القدسوالعنصرّية، خصوصا في مدينة     
هذا الحل الذي يسوغُ تمرير المشروع الصهيوني الذي يعتبر إسرائيل دولة يهودّيـة أو دولـة للـشعب                  
اليهودي، وهذا أمر في منتهى الخطورة ألنه يسقط حقَ الالجئين في العودة، ويفـتح الطريـق لتهجيـر                  

  . وتعميق حالة االضطهاد والتمييز العنصرّي الممارسة ضدهم١٩٤٨ني فلسطي
إن االنشغاَل األكاديمي في البحث عن الخيارات يتجنب فخ وضعها جنبا إلى جنب على قدم المساواة، أو                 

فإذا أراد الشعب الفلسطينّي حريته يجـب       . التعامل معها كأنها مسألة نظرية وليست مسألة تتعلق باإلرادة        
  .يه أن يعمل من أجلها وال بد أن يستجيب القدرعل

فالمسألة التي يواجهها الشعب الفلسطينّي ليست االختيار بين الدولة الفلسطينية والدولة الواحدة، وإنما بين              
، وإمكانية التوصل إلى حل وطنـي، أو        "عملية سالم "استمرار األمر الواقع االحتاللّي في ظل وهم وجود         

ذات حدود مؤقتة ال تملك من مقومات الدول شيًئا يجعلها خطرا متزايـدا حالـة التيـه                 تحويله إلى دولة    
الفلسطينّي التي تظهر بغياب األفق اإلستراتيجي أمام القيادة الفلسطينية بمختلف اتجاهاتها، وفي االنقـسام              

تـراف بفـشل    الذي خلّف سلطتين متنازعتين في غزة والضفة الغربية، بحيث يتم اآلن كما نالحظ االع             
إستراتيجّية المفاوضات كأسلوب وحيد، وإستراتيجّية المقاومة المـسلَّحة كأسـلوب وحيـد، دون تبنـي               
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إستراتيجّية جديدة بديلة متكاملة، ما يهدد باالنتهاء إلى التعايش مع األمر الواقع تحت االحتالل والخيارات               
 ا إلى التعامل معه، وانتهاءإلى قبولهالتي تفرضها إسرائيل، مرور.  

، وتخللها تقديم وجهة النظـر الفلـسطينّية        "استكشافّية"إن العودة إلى المفاوضات، التي سميت هذه المّرة         
حول األمن والحدود، وهي نفس وجهة النظر التي قدمت سابقًا التي تتضمن الموافقة على مبـدأ تبـادل                  

 السالم، وذلك بـالرغم مـن الحـديث         عملية"األراضي؛ تدل على تمسك القيادة بنهج التسوية وما يسمى          
" أبو مازن "المتكرر عن شق الطريق لخيارات وبدائَل أخرى، ومن الخطاب التاريخي الذي ألقاه الرئيس              

في األمم المتحدة الذي يمكن البناء عليه لبلورة إستراتيجية فلسطينية جديدة بعيدا عن اسـتخدام التهديـد                 
والمصالحة والمقاومة الشعبّية، كتكتيك للضغط الستئناف المفاوضات       بالخيارات، بما يشمل األمم المتحدة      

  .وتحسين شروطها، وليس من أجل اعتماد خيار بديل عنها
وطُرِحت في المؤتمر فكرة في منتهى األهمية عن ضرورة أن تكون األولوية إلنهاء االحـتالل، ولـيس                 

ة الدولة الديمقراطية، ووصل إلـى التركيـز        لشعار الدولة الفلسطينية الذي استبدل تحرير فلسطين وإقام       
على الدولة وإهمال مسألة إنهاء االحتالل، وانتهى إلى اعتبار بناء المؤسسات وإثبات الجـدارة وتطبيـق                

  .االلتزامات الفلسطينية، خصوصا األمنّية، ولو من جانب واحد، هو الطريق إلقامة الدولة
ع، وال يفتح الطريق إلى فصل أو مقايضة بين الحقوق األخرى،           إنهاء االحتالل شعار يستقطب تأييد الجمي     
  . في المساواة والحصول على حقوقه الفردية والقومية١٩٤٨مثل حق العودة، وحق شعبنا في أراضي 

وتناول المؤتمر مسألة إصالح منظمة التحرير الفلسطينية، وعرِضت فيه ورقة تضّمنت مشروعا لكتابـة              
 أثار هذا الموضوع اهتمام الحضور، وتنّوعت اآلراء حول كيفية إصالح منظمـة             لقد. ميثاق وطنّي جديد  

وهل يكفي إصالحها، أم أّن المطلوب إعادة تشكيلها، بحيث تستوعب مختلف ألـوان الطيـف               . التحرير
الفلسطينّي، من خالل إجراء انتخابات للمجلس الوطني، تعيد الحياة للمنظمة كمؤسسة تمثيلّية جامعة حتى              

  .د قولًا وفعلًا الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطينّيتعو
هل يكفي الميثـاق    . وتباينت اآلراء حول أهمية وضرورة وضع ميثاق وطني جديد، وما يجب أن يشمله            

ركائز المصلحة الوطنية   "القديم، أم أن هناك ضرورة لالتفاق على ميثاق جديد، يتضمن ما يمكن تسميته              
. جمع عليه الفلسطينيون جميعا بغض النظر عن أحزابهم وبرامجهم وأماكن تواجدهم          التي تحدد ما ي   " العليا
تستند أساسا إلى الحقوق الطبيعية والتاريخيـة، وال تـشمل برنامجـا       " ركائز المصلحة الوطنية العليا   "فـ

ازين القوى، أما   سياسيا، فإن البرامج السياسية متغيرة؛ كونها تتعامل مع الواقع والحقائق التي تفرضها مو            
ما يجمع الشعب الفلسطيني فجذوره عميقة في التاريخ تظهر في الجغرافيا والسياسة والثقافة والمجتمـع               

وإذا كانت البـرامج الـسياسية تتغيـر بتغيـر المـوازين            . واالقتصاد، أي تمتد إلى الحاضر والمستقبل     
وهي محل إجمـاع وفـوق مـصالح األحـزاب          ثابتة،  " ركائز المصلحة الوطنية العليا   "والمصالح، فإّن   

  .والجماعات واألفراد
ال أعتقد أن مقالًا واحدا يمكن أن يفي هذا المؤتمر حقه بما اشتمله من أوراق ومناقشات غنّية ومتنوعـة                   

قـراءة فـي    .. القضية الفلـسطينّية  "هاني المصري   : ومتعددة، حيث اشتمل المؤتمر على األوراق اآلتية      
آليـات  .. البرنامج الوطني : منظمة التحرير "، والدكتور عزمي الشعيبي     "ل اإلستراتيجّية الخيارات والبدائ 

البرنامج الوطني الفلسطيني من مصالحة إدارة االنقسام إلى المراجعـة          "، والدكتور إبراهيم أبراش     "تنفيذه
ّيـارات اإلسـالمية    النظام السياسّي والبرنامج الوطنّي وموقـع الت      "اإلستراتيجية، والدكتور سميح حّمودة     
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قراءة أولية مختصرة في التغيرات طويلة األمد في المواقف الدوليـة           "، والدكتور نبيل قسيس     "الفلسطينية
  ".الضرورة والمحددات: االستقاللية الفلسطينّية"، وداود تلحمي "إزاء القضية الفلسطينية

نحـو  "؟، والدكتور بشير بشير     "المشروع الصهيوني "أين وصـل   : "كما قّدم أنطوان شلحت ورقة بعنوان     
ِإصالح منظَّمة  "، وفيصل حوراني ورقة     "مساهمة أولّية في تجديد الفكر السياسي حول المسألة الفلسطينّية        

، "الـسيناريوهات والتغييـرات المطلوبـة     .. واقع المنظّمة والسلطة  "، وخليل شاهين    "التَّحريرِ الفلسطينية 
، وشـعوان جبـارين     "اريوهات االقتصادّية المتوقعة والخيارات المتاحة    السين"والدكتور نصر عبد الكريم     

قراءة في واقع ومستقبل المـشهد      "، وسلمان ناطور    "االحتياج واألهمية : اإلستراتيجية القانونية الفلسطينية  "
ـ     "، وأخيرا ورقة الدكتورة غانية ملحيس       "الثقافّي الفلسطينيّ  ". سارعناصر الرؤية اإلستراتيجّية لتغيير الم

  .وستُطبع هذه األوراق والمناقشات التي دارت حولها في كتاب سيصدره المركز قريبا
  ٢٤/١/٢٠١٢، )بدائل(المركز الفلسطيني لالعالم واألبحاث 

  
  مخاوف غير مشروعة .٦٥

  نبيل عمرو
ـ               و الموعد المقرر بناء على االتفاق السياسي األولي بين فتح وحماس لالنتخابات الرئاسية والتشريعية ه

  .من هذا العام، أي بعد أقل من أربعة أشهر) أيار(الرابع من مايو 
أما الحوارات الداخلية   .. الناطقون الرسميون، على كال الجانبين، يتحدثون عن االنتخابات بلغة غير يقينية          

دعونا نتصرف  : وفي أفضل األحوال يقال   . »إن جرت «وما يفترض أنه استعدادات لخوضها فتبدأ بعبارة        
  !!لو أنها سوف تجريكما 

وقضية االنتخابات، سواء أكانت تشريعية أم رئاسية أم محلية أم حتى نقابية، هي من أكثر الموضـوعات            
تأثيرا في الحياة الداخلية الفلسطينية، فما إن يقال إن االنتخابات على األبواب حتى تبدأ آلة قوية الـصوت    

امة في استعدادات محمومـة وتحركـات نـشطة         والصدى بالحركة والدوران، ويشرع المتطلعون للزع     
  .لضمان الفوز

اإلثارة في وضع فتح    .. وفي أمر االنتخابات يبدو األكثر إثارة هو وضع فتح، وبدرجة أقل وضع حماس            
أنها حين تتصدى الستحقاق االنتخابات ال تفعل ذلك بمنطق فصيل تتولى إطاراته الشرعية مهمة إنجـاز                

 ثم تصدر أوامرها ألعضائها كي ينضبطوا إلى قراراتها وقوائمها ومرشحيها،           العمل من األلف إلى الياء،    
وأن يعملوا بنسق منسجم إلنجاحها؛ ذلك أن فتح ليست فصيال، كما أن أعضاءها ليسوا حـزبيين، فكـلٌّ                  
يصوت على هواه، تارة يشد العضو انتماؤه العائلي، وتارة أخرى انتماؤه المناطقي، وآخر مـا يجـري                 

 االعتبار هو الموقف السياسي، فال تصويت على هذا األساس إال ضمن نطاق محدود للغايـة؛                وضعه في 
لذا تبدأ العملية االنتخابية على مستوى فتح في الكواليس والصالونات المغلقة، وكلما اقترب موعد الذهاب               

رب معادلة انتخابية،   إلى الصناديق ارتفعت حرارة التنافس الداخلي على نحو تكرس فيه عمليا وواقعيا أغ            
  .وهي أن فتح تجمع أكبر عدد من األصوات وتحصد أقل عدد من المقاعد

االنتخابات المفترض إجراؤها في مايو من هذا العام، وبفعل نتائج االنتخابات السابقة، ولَّدت في تفكيـر                
ق إال تنويم عمليـة     فتح الجمعي مخاوف من عدم الفوز فيها؛ لهذا ال تملك فتح حيال هذا االستنتاج المسب              

االنتخاب بالتأجيل أو بالذهاب إلى االنتخابات، حاملة معها أمال صعبا، وهو توحيـد أصـواتها وتمتـين                 
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انضباط أعضائها والتوفيق في اختيار المرشحين جاذبي األصوات، سواء من الفتحـاويين أو المـستقلين               
  .المتحالفين معها

ألشهر المقبلة، فإن المخاوف تبقى وتتعاظم، وقد تـؤدي إلـى           وألنه ال يقين بإمكانية تحقيق ذلك خالل ا       
  .التأجيل، وربما إلى ما ال نهاية

أما حماس، فلديها أيضا مخاوفها، لكنها أقل من مخاوف فتح؛ وذلك بحكم عاملين مهمين، األول داخلـي؛                 
ظـل األقـدر   حيث إنه مهما بلغ االختالف في االجتهادات داخل صفوف حماس، فإن الحركة اإلسالمية ت          

أما العامل الثـاني فـيكمن فـي        . على ضبط أصواتها، واألقدر كذلك على تفادي التنافس بين مرشحيها         
التشجيع الذي استمدته من نجاحات اإلسالم السياسي في المحيط العربي، مما خلق لدى وعيها الجمعـي                

مـأثرة توليـد النظـام      يقينا بحتمية النجاح في فلسطين، واضعين في االعتبار أنهم في غزة أصـحاب              
  .اإلسالمي األول في العالم العربي

غير أن ذلك وإن كان واقعيا، إال أنه ال يلغي المخاوف؛ فمثال على الرغم من اليقين بتحقيق الفوز فإنه لن              
يكون بالنسبة المتفوقة نفسها، التي تحققت في المرة السابقة، تلك النسبة المرتفعة التـي أهلتهـا لتـشكيل                  

والخوف من هذا األمر منطقـي، وربمـا معـزز          .. فردها، دون الحاجة إلى حلفاء أو شركاء      حكومة بم 
بحسابات واقعية؛ ذلك أن نظام االنتخابات الجديد يقلل من احتماالت تشتيت األصوات، مما يـؤثر علـى                 
ميزة التفرد في االنضباط بين مرشحي وناخبي حماس، وحتى لو أفرزت فتح وحلفاؤها أو من هم علـى                  

أما القوى الجديدة   .. ير استعداد للتحالف مع حماس، قوائم متعددة، فإن فتح ستحصل على ما لها أساسا             غ
  .التي تشكل خطا ثالثا بين القطبين فستأخذ من حماس وال يضر فتح لو زاد عدد مقاعد هؤالء

لك أغطيـة   إن المخاوف عند القطبين قائمة، وربما تستفحل لتفرز اتفاقا موضوعيا على التأجيـل، ولـذ              
باإلمكان تسويقها تحت عناوين مجيدة، إال أن هذه المخاوف تظل في جوهرها غير مشروعة، وال يجوز                

من حق أي فصيل أن يعمل ويفـوز، ولكـن          .. ارتباط عجلة الحياة السياسية لشعب بأسره بهذه المخاوف       
  .ليس من حقه أن يؤجل إذا شعر بأن الرياح لن تكون مواتية لحساباته كفصيل

  ٢٥/١/٢٠١٢، لشرق األوسط، لندنا
  
  !بعد العسكري.. هيمنة اليمين اإلسرائيلي على المشهد السياسي .٦٦

  هشام منّور
مع ارتفاع نسبة اليهود المتدينين في المجتمع اإلسرائيلي إلى نسب عالية بـالنظر إلـى تركيبـة الهـرم                   

سعينيات وهجـرة اليهـود مـن       الديمغرافي ونضوب موارد الهجرة إلى الكيان اإلسرائيلي، بعد موجة الت         
االتحاد السوفيتي والكتلة الشيوعية السابقة، لم تجد الصهيونية العالمية بداً من التحالف مع خصم األمـس                

الزعيم الروحي لحركة شاس اإلسرائيلية     " عوفاديا يوسيف "فقام الحاخام   . لتأمين مستقبل الكيان الصهيوني   
 حركته، المشاركة بقوة في الحكومـة الحاليـة، إلـى هيئـة             الدينية المتطرفة، بالمصادقة على انضمام    

الهستدروت العالمية الصهيونية، وهي الهيئة التي تضم جميع الهيئات واألحزاب والنقابـات والحركـات              
العمالية الصهيونية لليهود على مستوى العالم بأسره، على الرغم من التناقض المعروف والخالف المعلن              

ل وهوية الكيان اإلسرائيلي، والخالف على كثير من التفاصـيل بخـصوص            بين الطرفين بخصوص شك   
  .شريحة المتدينين داخل المجتمع اإلسرائيلي
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عكف على تغيير عدد من البنود األساسية في لوائحه الداخلية بشكل يـسمح لـه               ) شاس(الحزب المتدين   
ـ          من  ٢٠٠٤ الذي تم بلورته عام      "ميثاق القدس "باالنضمام لهيئة صهيونية عالمية، حيث تبنى ما يسمى ب

كدولة وفي حياة   ) إسرائيل(قبل جميع األحزاب الصهيونية، والذي يؤكد على مركزية الصهيونية في بناء            
في مواقف الزعيم الروحـي للحركـة الحاخـام         " نقطة تحول فارقة  "الشعب اليهودي، بما يمثله ذلك من       

حفاظ على مواقفه المعادية للصهيونية وأسسها التي       ، الذي حاول خالل عشرات السنين ال      "عوفاديا يوسيف "
فقد أصدر فتوى تحرم أداء صالة يهودية خالل االحتفـال بمـا يـسمى بيـوم                ). إسرائيل(قامت عليها   

، وذلك على خالف فتاوى الحاخامات المنتمـين للحركـات          ) مايو ١٥يوم قيام دولة إسرائيل     (االستقالل  
  .الصهيونية الدينية

ية التي بدت مالمحها تتضح على السطح تأتي بعد أن هيمن المتدينون، رغم عـدم خدمـة                 الهيمنة السياس 
أكثرهم في الجيش، على األخير، من خالل فتاوى وتوصيات الحاخامات اليهود، وتحويل عناصر الجيش              
 إلى مجرد تابعين ومريدين لكبار الحاخامات اليهود، خصوصاً فيما يتعلق بالوجود النسائي داخل مؤسسة             

  .الجيش والتعامل مع المجندات وفق رؤية دينية توراتية محضة
 والذي كان عضو المجلس الوزاري المصغر إبان حرب         -بل إن وزير الداخلية اإلسرائيلي، إيلي يشاي        

في تلك الحرب يرجع إلـى تقـاعس جنـود          ) إسرائيل( اعتبر أن السبب الرئيس لخسارة       –لبنان الثانية   
  ".الصالة"االحتالل عن 

ونقلت القناة العاشرة بالتلفزيون اإلسرائيلي التصريحات األولى للوزير والمتعلقة بالوقوف علـى قـضية              
لقد انتصر الجيش في حـرب      : "نجاح وفشل جنود االحتالل في الحروب التي خاضوها، حيث قال يشاي          

تعـاليم التـوراة،     على الدول العربية بفضل توجه الجنود إلى الرب والتزامهم ب          ١٩٦٧األيام الستة عام    
  ".وذلك خالفًا لما حدث في حرب لبنان الثانية

وادعى يشاي أنه في حرب األيام الستة كان كل جندي صهيوني يحاربه ما ال يقل عن مئات وإن لم يكن                    
آالف الدبابات، وأمام كل طائرة مئات الطائرات، فكنـا         " إسرائيلية"آالف الجنود العرب، وأمام كل دبابة       

 األضعف في الشرق األوسط، وأمام كل هذا لم يكن هناك أي احتمـال لالنتـصار وفجـأة                  وقتها الجيشَ 
  ".تنتصر) إسرائيل(الجميع يهربون و

 كان أقوى جيش فـي الـشرق األوسـط          ٢٠٠٨إن جيش االحتالل في عام      : وتابع يشاي ادعاءته بالقول   
ـ             صر وسـوريا ولبنـان والعـراق      مقارنة بحرب األيام الستة، فهذه المرة لم يقف جيش االحتالل أمام م

ويرجع ذلك إلى عدم االلتزام بتعاليم التوارة وعدم تكـاتف       " حزب اهللا " من رجال    ٢٠٠٠واليمن، بل أمام    
  .الشعب اإلسرائيلي

الخدمة العسكرية في الكيان اإلسرائيلي إلزامية، إال أن االنتساب للوحدات المختلفة داخل الجيش هو أمر               
، فإن أتباع التيار    "يشيفوت ههسدير "لتثقيف والتعبئة التي يتعرضون لها داخل       اختياري وطوعي، وبفعل ا   

  .الصهيوني الديني يتجهون لالنتساب للوحدات المختارة، وسرايا النخبة في الجيش
وشيئا فشيئاً أصبح معظم قادة الوحدات المقاتلة هم من المتدينين، ومعظم القـادة والمنتـسبين للوحـدات                 

، هم أيضاً من المتدينين، كما يحتكرون       "يسام"و" دوفيديفان"و" إيجوز"ة وحدة األركان، و   المختارة مثل سري  
ـ    من القادة والمنتسبين لسرية النخبة في      % ٦٠التابعة أللوية المشاة، و   " سرايا النخبة "الخدمة فيما يعرف ب

ما دفـع الجنـرال يهـودا       وتغلغلوا في المواقع القيادية للجيش، م     . هم من المتدينين  " جفعاتي"لواء المشاة   
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إن أتباع التيار الديني الـصهيوني      : دونيدينان الذي كان مسؤوالً عن قسم الشبيبة في وزارة الجيش للقول          
  .أصبحوا يشكلون العمود الفقري للجيش

وعلى المستوى السياسي، ال تزال الهزات السياسية تتوالى داخل الكيان بفعل تأثير اليمين الـديني علـى                 
لحكومية، وهو ما يهدد أي حزب سياسي إسرائيلي بإجراء انتخابات مبكرة لمواجهـة احتمـال               التركيبة ا 

انفراط عقد الحكومة الحالية، وهو ما دعا إليه كل من نتنياهو وليفني من حزبي الليكود وكاديما في الحكم                  
تمع اإلسرائيلي  والمعارضة على التوالي، ما يؤذن بمواجهة محتملة وتصاعد النزعة المتطرفة داخل المج           

  .في البلدان العربية إلى السلطة في دول الربيع العربي" خطر وصول اإلسالميين"لمواجهة ما يسمونه 
  ٢٤/١/٢٠١٢، موقع فلسطين أون الين

  
  “اإلسرائيلي”القلق  .٦٧

  حياة الحويك عطية
ـ            “ روسيا اليوم ”على شاشة    ديم العمـل   لقاء مع محمود عباس، وأنا أفتح الكمبيوتر ألعد مداخلة فـي تق

أفـتح بريـدي    . “ الهولوكوست الفلسطيني المفتوح  ”الموسوعي المهم والذي أصدره نواف الزرو بعنوان        
  .“أعداء إسرائيل الجدد”: اإللكتروني فأقع على مقال بالفرنسية لكاتبة مغربية فرنسية مناضلة، بعنوان

هذه القضية مستعصية على النـار      رغم كل التداعي العربي، الذي ينعكس على القضية الفلسطينية، تبدو           
وربما يكون من غريب المفارقات أن إصرار اليهود على تعبيـر   . التي تهدد بتحويل كل شيء إلى رماد        

بدالً من المجزرة أو أي شيء آخر، أمر مرتبط بفتوى تلمودية مفادها            ) المحرقة(الهولوكوست وبالعربية   
تعويضاً ربانيـاً عـن     “ إسرائيل” وقد تمثل بكون قيام دولة       أن الموت بالنار حرقاً يقتضي تعويضاً إلهياً،      

ومن هنا السؤال عما إذا كانت هذه األسطورة البالية ستنطبق رمزياً على            . محرقة الحرب العالمية الثانية     
القضية الفلسطينية، خاصة أن ثمة مفارقة أخرى مهمة تتمثل في كون قصص المحرقة مبنية في الجـزء                 

أكاذيب وفي أحسن الحاالت على تضخيم، في حين أن قصص الهولوكوست الفلسطيني            األكبر منها على    
ومن هنا فإن   . تخضع لتعتيم عالمي مطبق وتقزيم وتحوير، وأن اللوبيات ذاتها هي التي تسوق الحالتين              

  .األكبر هو أن تخترق الحقائق اإلعالم الغربي وتبدأ بتغيير مواقف الرأي العام“ إسرائيل”تخوف 
قال خـالل المـؤتمر     “ جيروزاليم بوست ”قالها تروي بديعة بن جللون أن ستيف ليند مدير تحرير           في م 

تحولتـا  “ هـآرتس “و“ نيويورك تايمز ”إن  : الدولي للمنظمات الصهيونية النسائية نقالً عن بنيامين نتنياهو       
 بل إنها تـضع     وال تستغرب بن جللون هذا الحكم على صحيفتين صهيونيتين،        . “ إسرائيل“إلى عدوتين ل  

ذلـك بـأن   . من تحّول الرأي العام الشعبي الدولي ضدها       “ اإلسرائيلية”ذلك في خانة ما تسميه البارانويا       
هيمنتها على هذا الرأي العام استندت دائماً إلى هيمنتها الكاملة على إقفال محكم ضد أي انتقاد لسياساتها                 

  .لى الكذب، ال تخشى شيئاً أكثر من افتضاح األكاذيبذلك بأن دولة قامت ع. أو فضح لحقيقتها وأكاذيبها 
هذا ما يلتقي مع موسوعة نواف الزرو الذي وثّق كل مـا يتعلـق مـن حقـائق الـصراع الفلـسطيني                       

 باباً، تتدرج مـن االسـتعراض التـاريخي واألسـاس           ١٤عبر ألف صفحة تتوزع على      . “ اإلسرائيلي”
الكمي والنوعي، وينطلق من األطر العامـة إلـى         :  المنهجين األيديولوجي إلى الراهن والتطبيقي، معتمداً    

  .التفاصيل الصغيرة التي تعطي للعمل ملموسيته ومصداقيته، كما تؤمن للتحليل كل معطياته
يبدأ بالتاريخي ثم السياسي، فالعسكري، فاالقتصادي ثم اإلعالمي، بادئاً من األدبيات التي تفسر الـشحن               

ية اإليمانية، وبانياً كل فصل من فصوله على األساس األيديولوجي ثم التطـور             النفسي والدوافع االعتقاد  
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التاريخي، ثم الجانب الوقائعي الموثق، فالجانب القانوني الحقوقي، منتهياً إلى االستخالصـات الـسياسية              
  .والقانونية والواقعية وأحياناً إلى االقتراح العملي

شّن هجوم مضاد للهجـوم الـصهيوني التجريفـي المنـسق           وإذا كان الزرو يعتبر أن الهدف من عمله         
لنكتـب كـي ال     : واالستراتيجي على العقل والوعي الجمعي العربي المتعلق بالذاكرة والنكبة، وشـعاره          

شعار يكرس حرب الذاكرة التي تشكل أساساً جوهرياً في المواجهة التاريخية القائمة على أرض              . “ ننسى
واحدة طوطمية موهومة تجند لها كل حقن األحياء الفعالـة، وأخـرى            : تينفلسطين، والتي ال تتسع لذاكر    

  .حقيقية ساخنة تجند لمحوها وإخمادها كل حقن الهلوسة والتخدير
فإنه من المهم جداً تفعيل ترجمة مثل هذه األعمال إلى اللغات األجنبية، رغم ما نعرفـه عـن صـعوبة                    

غيـر أن ثمـة     . رضه اللوبيات اليهودية في الخـارج       انتشار مثل هذه األعمال، بسبب الحصار الذي تف       
وسائل كثيرة لاللتفاف على هذا الحصار، منها ما يتمثل في منظمات المجتمع المدني والمؤسسات البحثية               

  .المحايدة أو المؤيدة، ومنها ما يتمثل في وسائل االتصال الحديثة والتي باتت تتجاوز كل حصار
مات نشاط المؤيدين األجانب، والمهاجرين العرب الذين فقدوا قـدرتهم          وعندها يمكن أن تغذي هذه الترج     

على التواصل باللغة العربية من دون أن يفقدوا انتماءهم، وربما يكون لنا من قـدرتهم علـى التواصـل       
  .بلغات دول اإلقامة مكسب مهم

  ٢٥/١/٢٠١٢، الخليج، الشارقة
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