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  43  :كاريكاتير
***  

  
  "مرحلة تقويم" انتهت ونحن اآلن في "انلقاءات عم": ناصر جودة .1

الجولة الرابعة من ها من عمان، نبيل غيشان، أن نقال عن مراسل 26/1/2012الحياة، لندن،  نشرت
اللقاءات االستكشافية بين الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي في عمان انتهت أمس من دون تحقيق نتائج 
محددة، في وقت أعلن األردن عدم وجود أي لقاءات جديدة على جدول األعمال، وإن امتنع عن اإلعالن 

، وهو ما أكده أيضا الرئيس محمود عباس الذي قال إنه "مرحلة تقويم"ها في عن توقفها نهائياً، مؤكداً أن
  .سيتم تقويم اللقاءات وعرضها على لجنة المتابعة العربية التخاذ اإلجراءات الالزمة
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 األطراف كافة، بما فيها اللجنة الرباعية الدولية، ال تريد إعالن فشل المحادثات ووصولها أنوبدا أمس 
  ."مرحلة تقويم"ود من خالل ترك فرصة الستمرار اللقاءات مستقبالً تحت بند  طريق مسدإلى

 لقاءات عمان انتهت، مضيفاً في مؤتمر أنفي هذا الصدد، أعلن وزير الخارجية األردني ناصر جودة 
وأكد . نحن اآلن في مرحلة تقويم، وال يوجد أي لقاءات جديدة على جدول األعمال": صحافي مساء أمس

 الدولية "الرباعية"ات عمان كانت تمثل مصلحة أردنية في الضغط باتجاه حل الدولتين، بدعم من  لقاءأن
  .التي حددت جداول زمنية للسير في هذا االتجاه

 القيادة الفلسطينية أعطت الوفد المفاوض مهلة شهر إلجراء أن "الحياة"وقال مسؤول فلسطيني رفيع لـ 
 على وقف إسرائيل، تستكمل في حال واحدة هي موافقة إلسرائيليا مع الجانب االستكشافيةاللقاءات 

وأضاف أن .  حدوداً بين الدولتين1967عام ) يونيو(االستيطان واعترافها بخط الرابع من حزيران 
أن يكون الموقف هو عدم العودة "ورجح . القيادة ستجتمع بعد نهاية هذه اللقاءات، وستجري تقويماً لها

شيراً إلى أن الجانب الفلسطيني كان يدرك أن ال تغيير في الموقف اإلسرائيلي، لكنه ، م" اللقاءاتإلى
  .وافق على هذه اللقاءات تقديراً للجهود التي يبذلها العاهل األردني

اللقاء االستكشافي األخير سيكون اليوم " أن في رام اهللا "فرانس برس"وقال مسؤول فلسطيني لوكالة 
  ."ولن يكون أي تمديد لهذه اللقاءات بعد اليوم(...) ان  في عم)األمس (األربعاء

بتعليمات من الرئيس عباس، ": وصرح وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي لإلذاعة الرسمية
 الدول الخمس التي انضمت أخيراً إلى مجلس إلىسأتوجه بعد انتهاء اللقاءات االستكشافية في عمان 

طلب عضوية فلسطين في األمم المتحدة وحضها على اتخاذ مواقف أكثر األمن للتعرف على مواقفها من 
  ."إيجابية
نقلت عن مسؤول " فرانس برس"وكالة  من رام اهللا، أن 25/1/2012المركز الفلسطيني لإلعالم،  وذكر

نهاية االجتماعات االستكشافية التي استمرت " تأكيده إعالن -قالت إنه مطلع على االجتماعات-فلسطيني 
ة أسابيع عقدت خاللها ست جوالت دون نتائج، وكان مقررا ان تنتهي في السادس والعشرين من هذا عد

  ". وكان الليلة آخر اجتماعواألردنالشهر حسب طلب الرباعية 
وأشار إلى أن كل هذه االجتماعات لم تفض إلى أي نتائج ايجابية بسبب رفض الكيان الصهيوني وقف 

ماع مساء أمس كان األخير، وأن هذه االجتماعات انتهت ولن تكون هناك أية مؤكـدا أن اجت. االستيطان
  . مع الكياناستكشافيةاجتماعات أخرى 

 االستيطانية خالل هذه االجتماعات من وإجراءاتهابل على العكس صعدت إسرائيل مواقفها : "وقال
 مفاوضات جادة إحياءر فرص مواصلة االستيطان واالعتقاالت واالقتحامات وقامت بكل ما بوسعها لتدمي

  ".1967وحقيقية على أساس حل الدولتين على حدود عام 
 في األردن في األشقاءدخلنا اآلن مرحلة جديدة هي تقييم لما تم، وسيكون هناك تنسيق تام مع : "وتابع

ة العربية متابعة وتنسيق سيكون مع كافة األشقاء العرب ومع لجنة المتابع"، مشيرا إلى "الخطوات الالحقة
وستكون هناك اجتماعات للقيادة الفلسطينية واتصاالت مع أعضاء الرباعية والمجتمع الدولي لوضعهم في 

  ".صورة ما تم خالل هذه االجتماعات االستكشافية التي لم تفض إلى أي تقدم
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  دة للمفاوضات بحدود الدولة الفلسطينية يمكن العو"إسرائيل"إذا اعترفت  :عباس يلتقي عبداهللا الثاني .2
 قال الرئيس محمود عباس، األربعاء، إن الحكومة اإلسرائيلية ال تزال ترفض االعتراف :وفا - رام اهللا

بحدود الدولة الفلسطينية، ونحن ال مانع لدينا من العودة للمفاوضات في حال االعتراف بحدود الدولة 
  .الفلسطينية

نحن إذا حددنا الحدود ": ردني الملك عبد اهللا الثانيوأضاف خالل تصريحات بعد اجتماعه مع العاهل األ
يمكن العودة للمفاوضات، ولكن اإلسرائيليين ال يريدون تحديد الحدود، وأما األمن فنحن مستعدون ألي 

  ."طلبات إسرائيلية بخصوص األمن، بشرط أال يتواجد أي إسرائيلي على األرض الفلسطينية
زيارة ": ثاني إلى الواليات المتحدة األميركية، قال الرئيس عباسوفي موضوع زيارة الملك عبد اهللا ال

صاحب الجاللة الملك عبد الثاني إلى الواليات المتحدة، كانت من أجل دفع عملية السالم إلى األمام، 
واستطاع جاللته أن يقنع الكثيرين خاصة في اإلدارة األميركية بسالمة الموقف العربي، وبأهمية الدور 

  ."الذي قام به من أجل تقريب وجهات النظراألردني 
بعد نهاية اللقاءات االستكشافية نرى ما ": وفي موضوع اللقاءات االستكشافية التي تعقد في األردن قال

يمكن أن يحدث، وجهد األردن حقيقة أنعش اآلمال ووضع النقاط على الحروف بحيث ال يكون ألحد 
  ."عذر وال يكون ألحد حجة

نتهاء اللقاءات االستكشافية ستكون مرحلة تقييم ولدينا تشاور مع جاللة الملك عبد اهللا بعد ا": وأضاف
ورأى أن  ."الثاني، ولدينا لقاء مع لجنة المتابعة العربية في الرابع من الشهر المقبل وهناك يؤخذ القرار

المحتلة، كذلك أكبر العقبات أمام استئناف المفاوضات هو االستيطان اإلسرائيلي خصوصا في القدس 
  جرائم المستوطنين المتواصلة وعمل المستوطنين

 25/1/2012، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
  

   مفاوضات عن بعد إجراء إمكانية فلسطيني على أردنيتوافق ": القدس العربي" .3
ان الرئيس  باألربعاء من مصادر فلسطينية مطلعة "القدس العربي"علمت :  وليد عوض-رام اهللا 

 " مفاوضات عن بعدإجراء إمكانية"اهللا الثاني توافقوا على   عبداألردنيالفلسطيني محمود عباس والملك 
، وذلك في ختام جولة المفاوضات االستكشافية التي عقدت األردن برعاية واإلسرائيليينبين الفلسطينيين 

  . الماضية في عماناألسابيعخالل 
مع "للمفاوضات عن بعد ' مواصلة رعايتها األردنافق على طلب  المصادر بان عباس ووأشارت
 بنيامين نتنياهو موعدا النتهاء اإلسرائيليالمقبل الذي حدده رئيس الوزراء ) مارس (آلذار إسرائيل

 آذار في اإلسرائيلي يقدم الرد أن إمكانية إلى، ملمحا واألمنالمفاوضات االستكشافية بشأن ملفي الحدود 
  .بل بشأن حدود الدولة الفلسطينية المنتظرةالمق) مارس(

 أي ستكون عن بعد األردن المقبلة برعاية األشهروحسب المصادر فان المفاوضات التي ستجري خالل 
 دون األردن بعضهما البعض من خالل إلى اإلسرائيلينقل وجهات نظر الجانب الفلسطيني والجانب 

ه كما جرى في الجلسات االستكشافية التي عقدت بين  المفاوضات وجها لوجةطاولجلوس الطرفين على 
 الماضية برعاية عمان وحضور ممثلين عن اللجنة األسابيعصائب عريقات واتسحاق مولخو خالل 

  .الرباعية الدولية
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 بين عريقات ومولخو في عمان الليلة قبل الماضية واألخير يكون قد عقد اللقاء الخامس أنومن المقرر 
 .األوروبي واالتحاد األردنالستئناف المفاوضات وحل القضايا العالقة، برعاية من وذلك في محاولة 

 ضغوطا كبيرة تمارسها اللجنة أن إلى، مشيرة األخير هذا اللقاء سيكون أنوقالت مصادر فلسطينية 
فيها  كانت القيادة الفلسطينية قد قالت انها لن تشارك أنالرباعية لمواصلة اللقاءات االستكشافية بعد 

  .مجددا
 الفلسطينية والحقا في مصر األراضي سلسلة اجتماعات قيادية ستعقد في أنوذكر مسؤولون فلسطينيون 

 في األمرحال عودة عباس من جولته الخارجية، فيما تبحث لجنة المتابعة لمبادرة السالم العربية هذا 
  .التاسع والعشرين من الشهر الجاري

 تمديد مهلة اللقاءات "رفض ويرفض وسيرفض" عباس أنطة  مسؤولون سياسيون في السلوأكد
 نقطة إلى بينهما هو آخر فرصة للتوصل األخير اللقاء أناالستكشافية بين عريقات ومولخو وانه يعتبر 

 علّنا وأمام العالم والرباعية على إسرائيل أجابت ما إذا مفاوضات إلىبداية جديدة في اللقاءات وتحويلها 
  .لةسؤال حدود الدو

  26/1/2012القدس العربي، لندن، 
  

  خالف فلسطيني إسرائيلي بسبب وجود خبير أمني في محادثات عمان .4
حدثت مواجهة بشأن تشكيل أعضاء الوفدين الفلسطيني :  وكاالت- جمال جمال-القدس المحتلة 

ظمة التحرير وقال مسؤول مقرب من اللجنة التنفيذية لمن. واإلسرائيلي خالل آخر اجتماع لهما في عمان
الفلسطينية، إن صائب عريقات رئيس دائرة المفاوضات في السلطة الفلسطينية رفض دخول القاعة التي 
. أجريت فيها محادثات السبت الماضي، ألن اإلسرائيليين أحضروا معهم على غير اتفاق خبيرا أمنيا

ير، ألنه ليس عضوا ورفض عريقات االستماع للموقف اإلسرائيلي بشأن األمن في ظل وجود الخب
  .رسميا في الوفد اإلسرائيلي وغير مصرح له بالتواجد

وقال المسؤول الذي اشترط عدم الكشف عن هويته، لوكالة األنباء األلمانية إن اإلسرائيليين حاولوا تقديم 
لم نرد بدء أي اجتماع في ظل "وأضاف . خبير أمني ولم يكن ذلك جزءا من المحادثات االستكشافية

وقال المسؤول إن إسرائيل حتى اآلن لم . "لم يكن من المفترض أن يحضروا االجتماع) أشخاص (وجود
تطرح موقفها من قضيتين مطروحتين للتفاوض، الحدود واألمن، رغم أن ذلك كان متوقعا له أن يحدث 

 فرص  بشأن"متشائمين"وقال المسؤول إن الفلسطينيين كانوا . في الجولة الثانية من محادثات عمان
  .استكمال المحادثات االستكشافية

  26/1/2012الدستور، عمان، 
  

  "إسرائيل"خطاب لعباس األسبوع المقبل يعلن فيه موت المفاوضات وفك االرتباط مع ": سما" .5
 كشف مصادر فلسطينية مقربة من دائرة القرار في ديوان الرئاسة : خاص سما-حكمت يوسف  -غزة 

 الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيلقي خطابا هاما األسبوع المقبل أنس الفلسطينية صباح اليوم الخمي
  .للشعب الفلسطيني سيعلن فيه عن ثالث قرارات مهمة جدا

المفاوضات بشكل كامل ) موت( الرئيس عباس سيعلن في خطابه عن أن) سما(وقالت المصادر لوكالة 
 إلي عمان وصعوبة التوصل األردنيةلعاصمة مع الجانب اإلسرائيلي بعد فشل اللقاءات االستكشافية في ا
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أي حل في ظل وجود حكومة يمينية متطرفة بقيادة رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير 
  .خارجية المتطرف افيغدور ليبرمان

 انتهى دون تحقيق تقدم في أي من األربعاء اللقاء األخير الذي عقد مساء أمس أن إليوأشارت المصادر 
مؤكداً أن هذا االجتماع (..)   وقف االستيطان في المرحلة الحاليةاإلسرائيليملفات بسبب رفض الجانب ال

 مع الجانب استكشافيةكان األخير وان اللقاءات الخمس انتهت ولن تكون هناك أية اجتماعات أخرى 
  ".اإلسرائيلي
 الرئيس عباس إقناع أجل  اتصاالت مكثفة تجريها أطرافا عربية ودولية منأن المصادر وأوضحت

 هناك أن إلىمشيرا (..) بالعدول عن قراره الذي اعتبرته المصادر بالمصيري بالنسبة للسلطة الفلسطينية 
 كبيرا من قبل الرئيس عباس ومن خلفه القيادة الفلسطينية للمضي قدما بهذه القرارات بعدما إصرارا
لجميع القضايا األساسية مع الحكومة اإلسرائيلية  أي حل سلمي إلى تماما انه ال يمكن التوصل أدركت

الحالية وتخاذل واشنطن ومعها دول االتحاد األوروبي عن لجم سياسة إسرائيل في التوسع االستيطاني 
واالنتهاكات اليومية بالضفة الغربية والتي كان آخرها اعتقال نواب المجلس التشريعي بمن فيهم رئيس 

   .البرلمان عزيز دويك
 حقائق أبرزها مستقبل ومصير السلطة أمام الرئيس عباس يريد وضع العالم بأسره أن المصادر وبينت

الفلسطينية في حال مواصلة إسرائيل سياستها أحادية الجانب وضربها بعرض الحائط كافة المواثيق 
  .واالتفاقيات واألعراف الدولية

ط مع الجانب اإلسرائيلي بالكامل مما  الرئيس سيعلن خالل خطابة فك االرتباأنكما كشفت المصادر 
 الرئيس أنوأضافت المصادر  .يعني إلغاء اتفاقيات موقعة بين الجانبين مثل اتفاقية باريس االقتصادية

 قطاع غزة برفقة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إلىعباس سيعلن كذلك في خطابه نيته التوجه 
  .وطنية فلسطينية وتوحيد شطري الوطنخالد مشعل من اجل إعالن تشكيل حكومة وحدة 

  26/1/2012وكالة سما اإلخبارية، 
    

  اتصاالت ولقاءات سرية خطيرة لتمرير تسوية مهينة للقضية الفلسطينية": المنار المقدسية" .6
 ثالثة صيغة أسابيع وقطر والسعودية تدرس سرا منذ وإسرائيل أن الواليات المتحدة وفرنسا "المنار"تؤكد 

 يجري تطبيقها وتمريرها بالسرعة الممكنة في ظل اإلسرائيلي حال للصراع الفلسطيني جديدة تكون
 هذه الدول أرادت عن فشل المؤامرة على سوريا حيث اإلعالن التي تشهدها المنطقة وقبل األحداث

  .تمرير التسوية بعد سقوط النظام السوري الذي صمد في وجه هذه المؤامرة
 وواشنطن أبيبأن السعودية وقطر طالبتا تل " المنار" من عاصمة لـ رأكثوكشفت مصادر سياسية في 

 في صياغة حل للقضية الفلسطينية تأخذ الدولتان على عاتقهما تمريره بالترهيب والترغيب في اإلسراع
 أن لقاءات مكثفة سرية متواصلة تجري بين الدول المذكورة إلى المصادر وأشارتالساحة الفلسطينية 

 مفاوضات فيها إطارغة المراد فرضها على الشعب الفلسطيني تحت أغطية وأقنعة عدة في النجاز الصي
  .الجانب الفلسطيني الطرف األضعف

 أن الوقت مهيأ ومالئم لفرض تسوية على وإسرائيل الدوحة والرياض أبلغتا أمريكا أن المصادر وأضافت
ول المصادر أن بنودا لهذه التسوية قد الفلسطينيين خاصة في ظل غياب الدورين المصري والسوري، وتق

 عشر سنوات قادمة وتوطين الالجئين الفلسطينيين في دول إلىتسربت، من بينها تأجيل حل مسألة القدس 
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 الضفة إلى وفي استراليا وأمريكا وقسم من الالجئين العودة أوروبية وساحات اإلقليمعديدة عربية وفي 
 ستة عشر موقعا أمنيا من إسرائيلام خصيصا لهم ، ومنح  محدودة في مدن تقأماكنالغربية وفي 

 باألغوار مع االحتفاظ إسرائيل إلى الضفة الغربية المتبقية بعد ضم الكتل االستيطانية وهي عديدة أراضي
 والمعابر وتقييد الفلسطينية بمعاهدات تحد من سيادتها وتلغيها في بعض المسائل األجواءوالسيطرة على 

  .والجوانب
رت المصادر أن حمد بن جاسم رئيس وزراء قطر تعهد لواشنطن وتل أبيب العمل على تمرير هذه وذك

التسوية المهينة للقضية الفلسطينية في ظل ما تقوم به مع السعودية من تخريب للساحات العربية 
  .واستغالل ضعف الجامعة العربية وانشغال دمشق والقاهرة

  18/1/2012المنار، القدس، 
  

   في غزةاليوم يعقد جلسة رسمية "لتشريعيا": بحر .7
  الدكتور احمد بحر رئيس المجلس التشريعي باإلنابة مساء اليوم األربعاءأعلن : معا- غزة

 المجلس سيعقد جلسة رسمية يوم غد الخميس لبحث اعتقال رئيس المجلس الدكتور أن، )25/1/2012(
" معا"وقال بحر في حديث لـ . خلف القضبانعزيز دويك والنواب وإجراءات االحتالل لتغييب النواب

دعونا كل الكتل والقوائم البرلمانية والمستقلين للمشاركة في الجلسة الرسمية للمجلس التشريعي في مقرة 
وأضاف نتمنى على كل الكتل بما  ".بمدنية غزة نظرا لخصوصية القضية باعتقال الدكتور دويك والنواب

إننا تلقينا تأكيدات من بعض الكتل موافقتها على :" اركة في الجلسة، متابعا فيها كتلة فتح البرلمانية المش
  ".المشاركة في الجلسة

أرسل بحر العديد من رؤساء البرلمانات العربية اإلسالمية والدولية برسائل عاجله وضعهم من خاللها 
 الماضي قرب رام عزيز دويك رئيس المجلس التشريعي يوم الخميس. في صورة اعتقال االحتالل لـ د

اهللا، داعيا مصر والجامعة العربية ومنظمة المؤتمر اإلسالمي التدخل الفوري لضمان اإلفراج عن رئيس 
واعتبر رئيس المجلس التشريعي باإلنابة اعتقال دويك يستهدف ضرب وتعطيل  .المجلس التشريعي

  .الضفة الغربيةالمصالحة الوطنية والحيلولة دون إحياء وتفعيل المجلس التشريعي في 
  26/1/2012وكالة معا اإلخبارية، 

  
  "التشريعي"لـنائب من كتلة فتح يطالب عباس بالدعوة لعقد اجتماع  .8

دعا نائب من كتلة حركة فتح البرلمانية يوم أمس وعلى غير العادة الرئيس :  أشرف الهور-غزة 
قشة عدة ملفات أهمها عمليات محمود عباس إلى الدعوة لعقد جلسة للمجلس التشريعي الفلسطيني لمنا

  .اعتقال النواب األخيرة من قبل جيش االحتالل، وكذلك لمناقشة قانون الضريبة والتقاعد الجديد
 نسخة منه في أعقاب عمليات "القدس العربي"وقال النائب ماجد أبو شمالة في تصريح صحافي تلقت 

ح الحكومة قانون للتقاعد والضريبة االعتقال األخيرة التي طالت عددا من نواب حركة حماس، وطر
، مشيرا إلى أن هناك 'الرد الطبيعي على مثل هذه اإلجراءات هو دعوة المجلس التشريعي لالنعقاد"

  ."التسريع في دعوة المجلس لممارسة مهامه واالنتظام في عقد جلساته'مسببات عدة تستدعي 
  26/1/2012القدس العربي، لندن، 
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  تطاف النواب هدفه قطع الطريق على المصالحة وتعميق االنقساماخ: "تنفيذية المنظمة" .9
 اعتبرت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الحملة اإلسرائيلية الجديدة الختطاف أعضاء :وفا -رام اهللا 

المجلس التشريعي، أنها تأتي في سياق خطة إجهاض المصالحة الوطنية وتعطيل الحياة السياسية 
  . اإلبقاء على واقع االنقسام الفلسطيني وتكريسهوالتشريعية، من أجل

إنه بالتزامن مع تعزيز وتوسيع االستيطان، "وقالت تنفيذية المنظمة في بيان صحفي، اليوم األربعاء، 
وإطالق يد غيالن المستوطنين في االعتداء على شعبنا وأرضه ومصادر رزقه، واستكمال خطة عزل 

ائيل المتواصل لقرارات المجتمع الدولي، بما في ذلك مطالبات القدس عن محيطها العربي، ورفض إسر
الرباعية، تأتي خطوة اختطاف أعضاء المجلس التشريعي الستكمال مشروعها في إقفال الباب نهائيا أمام 

، واإلبقاء على 1967أية تسوية سياسية تقود إلى كنس االحتالل عن جميع األراضي التي احتلت عام 
  ."الفلسطينيمحاصرا ومنسلخا عن عمقه قطاع غزة معزوال و

  25/1/2012، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
  

   من قيادات الحركة للمحاكمة13السلطة تقدم : نواب حماس في رام اهللا .10
البرلمانية في رام اهللا، التابعة لحركة حماس، أن األجهزة " التغيير واإلصالح"أكد نواب كتلة : رام اهللا
، مشيرين إلى عرض "ماضية في خرقها التفاق المصالحة"نية في المدينة، التابعة للسلطة الفلسطينية، األم

بتهمة مساعدة أهالي "ثالثة عشر من قيادات الحركة اإلسالمية، اليوم األربعاء، على المحاكم المدنية 
  ".األسرى والشهداء ورعاية مراكز تحفيظ القرآن الكريم

سياسية بامتياز، وال "نسخة عنه، أن تلك المحاكمة " قدس برس"يان صحفي تلقت واعتبر النواب، في ب
عالقة لها باألمن، كما تدعي األجهزة األمنية، مع العلم أن بعضهم ما زال معتقالً لدى االحتالل 

  ".الصهيوني ويحاكم على أساس أنه هارب من وجه العدالة
 25/1/2012قدس برس، 

  
   نمرار اعتقال النواب الفلسطينييإدانة برلمانية الست: غزة .11

انتقد مشاركون في مسيرة تضامنية مع النواب المعتقلين لدى سلطات  :خليل الشيخ -عيسى سعداهللا 
االحتالل زيارة الممثل األعلى للسياسة األوروبية كاثرين آشتون إلى قطاع غزة، واعتبروا أنها تأتي 

  . المفاوضاتللضغط على الجانب الفلسطيني للعودة إلى طاولة
وأدان المتحدثون في التظاهرة التي انطلقت من داخل مقر المجلس التشريعي في غزة باتجاه مقر األمم 

إن : المتحدة موقف االتحاد األوروبي من سياسات إسرائيل اإلجرامية بحق األسرى والنواب، وقالوا
لمتحدة بان كي مون السابقة، التي موقف آشتون وزيارتها غزة لن يختلفا عن زيارة األمين العام لألمم ا

مر خاللها مرور الكرام دون أن يلتقي بأسر وذوي الشهداء واألسرى في سجون االحتالل، بينما قام في 
  .المقابل بزيارة منزل الجندي اإلسرائيلي جلعاد شاليت

س التشريعي وفي كلمة له أمام مقر األمم المتحدة، أكد الدكتور أحمد بحر النائب األول لرئيس المجل
باإلنابة أن الجرائم التي يرتكبها االحتالل اإلسرائيلي بحق النواب الشرعيين تؤكد الوجه الحقيقي له، 
داعياً إلى عقد جلسة برلمانية في غزة اليوم، لمناقشة كافة القضايا المطروحة على الساحة الفلسطينية، 

  .سهم حركتا فتح وحماسوحث كافة الفصائل الفلسطينية على المشاركة فيها وعلى رأ
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وأشار بحر إلى أن زيارة آشتون إلى إسرائيل ورام اهللا من باب الضغط على السلطة الوطنية من أجل 
استكمال المفاوضات، وانتقد اشتون لعدم زيارتها المنازل والمؤسسات التي هدمت في قطاع غزة، 

  .وطالبها باالنحياز إلى الحقيقة والضحية وعدم الوقوف مع الجاني
بدوره، اعتبر وزير األسرى في الحكومة المقالة عطا اهللا أبو السبح أن اعتقال النواب من أمام مؤسسة 
دولية استهانة بالقانون الدولي، مشيراً إلى أن ذلك لو مورس في أية دولة العتبرت هذه الدولة بأنها 

  .مارست جرائم من الدرجة األولى
تلف، وطالب بإطالق العنان للمقاومة للدفاع عن الشعب الذي ودعا الصليب األحمر إلى اتخاذ موقف مخ

يستهدفه االحتالل بشكل يومي، معتبراً أن خيار المقاومة هو الخيار األكثر واقعية في ظل استمرار 
  .جرائم االحتالل

وفي بيت الهيا، أعرب متضامنون مع النواب المعتقلين في سجون االحتالل رفضهم لالعتداءات 
 على رئيس المجلس التشريعي الدكتور عزيز دويك والنائبين محمد طوطح وخالد أبو عرفة، اإلسرائيلية

وطالبوا المجتمع الدولي والدول العربية واإلسالمية بالضغط العاجل على حكومة االحتالل من أجل 
  .اإلفراج عنهم، ووقف سياسة إسرائيل العدوانية بحق النواب الفلسطينيين

امنية نظمتها بلديات محافظة شمال غزة أمام بلدية بيت الهيا، أمس، ودعا جاء ذلك خالل وقفة تض
النائب عن كتلة حماس البرلمانية مشير المصري الكتل والقوائم البرلمانية إلى عقد جلسة عاجلة تناقش 
موضوع اعتقال دويك وباقي النواب المعتقلين، معتبراً أن اختطاف أبو عرفة وطوطح جريمة سياسية 

  .مركبة
وقال إن هذا االختطاف بهذه الطريقة الهمجية من داخل مقر اللجنة الدولية للصليب األحمر الدولي اعتداء 
على الحصانة البرلمانية للنواب التي أقرتها القوانين واألعراف الدولية واعتداء صارخ على مؤسسة 

  .الصليب األحمر
 26/1/2012األيام، رام اهللا، 

  
  تنفيذ اتفاق الفصائل إلنهاء االنقساممستعدون ل: "داخلية غزة" .12

أكد الناطق باسم وزارة الداخلية واألمن الوطني إيهاب الغصين، استعداد وزارته  :نسمة حمتو - غزة
ال مشكلة لدينا ألن " والهدف األكبر هو إنهاء االنقسام، وأن اإلستراتيجيةلتنفيذ ما تتفق عليه الفصائل ألن 

وكشف الغصين في تصريح  ". عة كبيرة بإعطاء كافة الناس حقوقهمالحريات مكفولة، ولدينا قنا
، عن تلقي الداخلية معلومات تُفيد بأن مفوضية حركة فتح عملت على إصدار اتهامات ضد "فلسطين"لـ

  . حركة حماس، والتقليل من المبادرات الحسنة التي أعلنها رئيس الوزراء إسماعيل هنية
دث عن األوضاع داخل قطاع غزة خاصة أن لجنة الحريات شاهدة على وأوضح أن الدالئل هي التي تتح

وأفاد الغصين أنه أجهزة أمن  . الواقع، منوهاً إلى أن كل ما تم االتفاق عليه منفذ وموجود على األرض
  . السلطة في الضفة الغربية ال تُنفذ أي قرارات سياسية ولم تبادر بأي مبادرة حسنة كالتي حدثت في غزة

  25/1/2012موقع فلسطين أون الين،                                                         
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  عباس يزور غزة بعد نجاح المصالحة: واصل أبو يوسف .13
قال عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف إن : نادية سعد الدين -عمان 

قطاع غزة سيتم بعد نجاح جهود المصالحة، التي تشغل مقدمة أولويات ذهاب الرئيس محمود عباس إلى "
الحديث الدائر حالياً عن زيارة الرئيس "من األراضي المحتلة، أن " الغد"وأضاف إلى  ".العمل الوطني

وأكد  ".عباس إلى غزة سابق ألوانه، حيث يحتاج ذلك إلى ترتيبات معينة ولنجاح جهود المصالحة
معالجة "، الفتاً إلى "ني بتنفيذ اتفاق المصالحة إلنهاء االنقسام وتحقيق الوحدة الوطنيةالتمسك الفلسطي"

) مايو(، الذي جرى توقيعه مطلع أيار "التباطؤ الحاصل في عمل اللجان من أجل تنفيذ آليات االتفاق
   .الماضي

رغبة رئيس "ن من األراضي المحتلة ع" الغد"ولكن القيادي في حركة حماس أحمد يوسف تحدث إلى 
، "المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل في زيارة قطاع غزة وااللتقاء بفصائل العمل الوطني فيها

  ".ذلك األمر يحتاج إلى الترتيب مع مصر"الفتاً إلى أن 
تكون مشتركة مع الرئيس عباس بما " ، التي ربما"مشعل أبدى رغبة حقيقية بإتمام الزيارة"وقال إن 
  ". مهماً إلنهاء االنقسام وتحقيق الوحدة الوطنيةيعطي دافعاً

 26/1/2012الغد، عمان، 
  

   المعتقلين السياسيين وتهيئة األجواء للمصالحةإلطالق  من سجنهقبها يدعو .14
دعا وزير األسرى األسبق المهندس وصفي قبها من داخل سجنه إلى ضرورة بسط الحريات : جنين

 ة بكل أشكاله وأبعاده الخيريييمي والمهني والنقابي والخدماتالعامة والسماح بممارسة العمل التنظ
المنبثقة عن اتفاق " لجنة الحريات"وأشار قبها في رسالة بعثها إلى  .واالجتماعية والرياضيةوالثقافية 

إلى ضرورة إطالق سراح المعتقلين السياسيين " لإلعالمالمركز الفلسطيني "المصالحة، خص بها إعالمياً 
 تنظيمية، وعودة كافة المفصولين من وظائفهم، وعدم أوئك الذين تم اعتقالهم على خلفية سياسيه أو أول

 بالتدخل بالتوظيف وإلغاء المسح األمني، وإعادة فتح المؤسسات والجمعيات األمنيةالسماح لألجهزة 
  .المغلقة

  25/1/2012المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

  ت إفشال حماسجهات فلسطينية وعربية حاول: نواب .15
قال نواب في المجلس التشريعي إن هناك جهات فلسطينية وعربية  :الحميد مصطفى عبد - قلقيلية

وأوروبية تناغمت مع االحتالل اإلسرائيلي إلفشال تجربة حركة حماس البرلمانية، مشيراً إلى أن هذه 
باعتقال نوابها أو الحصار التجربة كانت مليئة بالعقبات التي وضعت في طريقها من أجل ثنيها سواء 

  .البرلماني واالقتصادي فضال عن حالة االنقسام
االحتالل صدم بفوز حركة حماس "وشدد النائب عن كتلة التغيير واإلصالح فتحي القرعاوي على أن 

بمعظم مقاعد المجلس التشريعي، واتخذ قرارا منذ اليوم األول بمنعها من ممارسة عملها، فكانت 
: وأضاف .قتحام مكاتب النواب، والمطاردات واالعتقاالت لفترات طويلة لنواب المجلسالمضايقات، وا

كما عملت حركة فتح على إفشال تجربة حركة حماس في الحكم، عبر الفلتان األمني، حيث عملت على "
  ".مهاجمة نواب التغيير واإلصالح، ومنع عقد جلسات المجلس التشريعي
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لألسف لم يكن االحتالل أول : "حسن خريشة. رئيس المجلس التشريعي دمن جهته، قال النائب الثاني ل
من حارب كتلة التغيير واإلصالح، بل هناك جهات فلسطينية وعربية وأوروبية تناغمت مع االحتالل في 

االحتالل بمعاقبته أكبر كتلة برلمانية يعاقب الشعب الفلسطيني : "وأضاف ". هذه المعركة القذرة إلفشالها
تم اعتقالهم ومنعهم " التغيير واإلصالح"، مشيراً إلى أن النواب المتحالفين مع "ختياره الحر والنزيهعلى ا

  ".من السفر للخارج كعقوبة من االحتالل على تحالفهم مع حركة حماس
االحتالل استهدف كل محيط نواب التغيير : "من جانبه، النائب عن كتلة التغيير واإلصالح عماد نوفل قال

صالح، حيث طال العقاب عائالت النواب وأصدقائهم، والعاملين في مكتبهم، وكل من يتردد عليهم، واإل
  .مشيراً إلى أن معظم أبناء النواب والعاملين في مكاتبهم، تعرضوا لالعتقال في سجون االحتالل

  25/1/2012موقع فلسطين أون الين، 
  

  نقالب على نظامها السياسي دون اال"المنظمة"نحن مع تفعيل : الطيب عبد الرحيم .16
دعا أمين عام الرئاسة الفلسطينية الطيب عبد الرحيم، إلى ضرورة المحافظة على منظمة : رام اهللا

  . الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطينيباعتبارهاالتحرير الفلسطينية 
 تنظّمه الهيئة الوطنية في المؤتمر الوطني الثاني الذي) 25/1(وشدد عبد الرحيم في كلمة له األربعاء 

، على ضرورة التصدي الجماعي "فتح"للمتقاعدين العسكريين، في رام اهللا، ونقلها القسم اإلعالمي لحركة 
لكل المحاوالت الهادفة إلى تزوير الهدف الوطني من إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس على حدود 

 أو إلى دولة مسخ، يسمونها بالدولة ذات تصادياق، وحق عودة الالجئين إلى مشروع أمني أو 67عام 
 أن تقوم عليها دولتنا ذات ارتضيناالحدود المؤقتة والتي ستتحول إلى دائمة على نصف األرض التي 

  .السيادة،
نعم نحن مع تفعيل : "وأشار عبد الرحيم إلى عدم ممانعتهم في تجديد منظمة التحرير الفلسطينية، لكنه قال

 عليها وعلى نظامنا السياسي بعد أن أفشلنا في السابق كل االنقالب، ولكننا ال نقبل مؤسسات المنظمة
 شعار المقاومة والممانعة ذات يوم، وسعت أوالً استخدمت بدائَل عنها أو موازية لها، استنساخمحاوالت 

 على الديمقراطية  على ثوابت المنظمة وتدميرِ النظام السياسي الفلسطيني القائمااللتفافوأخيراً، إلى 
  ".والتعددية

 25/1/2012قدس برس، 
  

  سعى لفصل قطاع غزة عن الضفة بتكريسه الفصل واالنقساماالحتالل ي: البرغوثيمصطفى  .17
 اعتبر النائب الدكتور مصطفى البرغوثى، األمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، أن :رام اهللا

النقسام بين السلطة الوطنية الفلسطينية وحركة حماس عن طريق إسرائيل تعمل على تكريس الفصل وا
 واألوساط اإلعالمية والصحفية بالترويج لمقوالت خطيرة، على أن الدولي المجتمع فيتحريض أطراف 

هناك خطورة كبيرة : " بيان لهفيوقال البرغوثى،  .هناك اختالفات اجتماعية وبنيوية بين الضفة وغزة
  . فرصة لقيام دولة فلسطينية مستقلةأيبر فصل الضفة الغربية عن قطاع غزة تدمير ألن إسرائيل تريد ع

 يمثلها قطاع غزة التيمن المعادلة الديمغرافية % 35وأضاف البرغوثى، أن إسرائيل تريد التخلص من 
من عدد سكان القطاع وأن إسرائيل تريد التخلص من غزة % 70وتهميش قضية الالجئين الذين يمثلون 
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من مياهها وتحويلها عبر % 90من أراضيها و% 60دف االنفراد بالضفة واالستيالء علىبه
  . وتصفية القضية الوطنيةالفلسطيني إطار مشروع تدمير المستقبل فيالمستوطنات، 

 الشعب وباقي 48 فلسطينيي اتبعتها إسرائيل بالفصل بين التيولفت البرغوثى إلى سياسة التجزئة 
 اتفاق أوسلو بالفصل بين الشتات والداخل ثم خلقت فيإن تلك السياسة جسدتها إسرائيل "، وقال ةالفلسطيني

 قطاع غزة أهالي، مؤكدا أن " الفلسطينية، واآلن بين الضفة وغزةاألراضيالفصل بين القدس وسائر 
  .منهم تحت خط الفقر% 60يعيشون تحت حصار ظالم ويتعرضون لمعاناة يومية و

ن تحريض االحتالل هدفه تكريس االنقسام ومنع وحدة شعبنا وإفشال المصالحة وأشار البرغوثى إلى أ
 تنفيذ اتفاق المصالحة التى تشكل مصدر قوة فيالوطنية، معتبرا أن خير رد على ذلك هو التعجيل 

  . ومخططاتهاإلسرائيليلمواجهة االحتالل 
  26/1/2012وكالة سما اإلخبارية، 

  
  نية دولية لفلسطينبعثة تقصي حقائق برلما: األحمد .18

أكد عزام األحمد رئيس الوفد البرلماني الفلسطيني المشارك في اجتماع االتحاد  :الشرق - القدس المحتلة
البرلماني الدولي المنعقد في جنييف أن البرلمان الدولي وافق على مقترح الوفد الفلسطيني بإرسال بعثة 

وقال األحمد إن هذه اللجنة ستزور . دس المحتلةتقصي حقائق إلى األراضي الفلسطينية بما يشمل الق
  .فلسطين في مارس المقبل لالطالع على االنتهاكات اإلسرائيلية على أرض الواقع

أن اجتماع االتحاد البرلماني الدولي أدان قيام إسرائيل باعتقال نواب في " صوت فلسطين"وأوضح لـ 
  . لمشاركة في اجتماع االتحادالمجلس التشريعي ومنع سفر النائب قيس عبد الكريم ل

وأشار األحمد إلى أن االجتماع ناقش أيضا مبادرة السالم العربية وضرورة إيجاد حل دائم وعادل 
وأضاف رئيس الوفد البرلماني  .للقضية الفلسطينية وفق جدول زمني محدد ووفق الشرعية الدولية

لمنعقد في جنييف، أن وفد الكنيست المشارك الفلسطيني المشارك في اجتماع االتحاد البرلماني الدولي ا
  .لقي اعتراضا شديدا من قبل المشاركين على السياسة اإلسرائيلية المتبعة في األراضي الفلسطينية

  26/1/2012الشرق، الدوحة، 
  

  السلطة الفلسطينية تنفي أنباء إسرائيلية عن نقل البرغوثي إلى األردن .19
ة الفلسطينية ما ذكرته التلفزيون العبري، صباح األربعاء نفت مصادر في رئاسة السلط: رام اهللا

، نقلًا عن مصادر سياسية إسرائيلية، عن عزم تل أبيب نقل األسير النائب مروان البرغوثي، )25/1(
، إلى األردن، على الرغم من األحكام بالسجن المؤبدة الصادرة "فتح"عضو اللجنة المركزية في حركة 

إن ": "قدس برس"لفلسطينية، التي طلبت االحتفاظ باسمها، في تصريح مقتضب لـوقالت المصادر ا .بحقه
ما نشره التلفزيون اإلسرائيلي بشأن اإلفراج عن البرغوثي ونقله إلى األردن، أخبار كاذبة وغير 

  .، على حد تعبيره"صحيحة
  25/1/2012قدس برس، 
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   رام اهللانواب ومسؤولون بالسلطة ينددون بقوانين الضرائب لحكومة .20
إقرار الحكومة  انتقد مسؤولون اقتصاديون بالسلطة الفلسطينية، ونواب بالمجلس التشريعي،: جنين

الحكومة "الفلسطينية في رام اهللا برئاسة سالم فياض، لحزمة القوانين المالية الجديدة، معتبرين أن 
  .، وداعيين العتصامات احتجاجية"تجاوزت حقها وصالحياتها

سن قانون الضريبة الجديد "جنين، هشام مساد، قوله أن  غرفة تجارة محلية عن رئيسونقلت مصادر 
ليس من صالحيات السلطة التنفيذية، التي ال يحق لها إصدار قوانين في ظل غياب المجلس التشريعي، 

  ". إال لو كانت ضرورية وطارئة، األمر الذي ال ينطبق على هذه القوانين التي أقرت مؤخرا
انبه؛ قال مدير جمعية مدققي الحسابات القانونيين، أكرم حسونة، أن جمعيته قدمت مالحظاتها على من ج

  . ، لكن الحكومة لم تأخذها جميعها بعين االعتبار2011مسودة القانون الضريبي الجديد، في عام 
تصام احتجاجا على االع"، شامي الشامي، فقد دعا إلى "فتح"أما النائب في المجلس التشريعي عن حركة 

القوانين الجديدة، واتخاذ خطوات تحذيرية كاإلغالقات التجارية، ورفع مذكّرات احتجاجية إلى مكتب 
  .، كما قال"رئيس الحكومة سالم فياض، إلى حين العدول عن تطبيق هذه القوانين

 25/1/2012قدس برس، 
  

   غزة بالمخدراتإغراقالعمالء الهاربون يحاولون : مصدر أمني .21
 القبض على عدد من مروجي المخدرات إلقاءتمكنت األجهزة األمنية الفلسطينية من :  خاص- المجد

خالل الفترة الماضية كانوا يهدفون إلغراق قطاع غزة بالمخدرات بالتنسيق مع عدد من العمالء الهاربين 
  .إلى دولة الكيان

الذين هربوا للكيان قبل سنوات بعد أن عدداً من العمالء " المجد األمني"وكشف مصدر أمني لموقع 
 غزة بكميات وأنواع مختلفة من المخدرات بعدة طرق أبرزها األنفاق إغراقانكشاف أمرهم يحاولون 

  . المعابر التجارية في القطاعإلى إضافةالحدودية مع مصر 
حدود وبين المصدر أن األجهزة األمنية تمكنت من إحباط عدد من عمليات تهريب المخدرات عبر ال

 مشيراً إلى ضبط كمية من المخدرات ، وعبر المعابر التي تصل غزة باالحتالل،الفاصلة مع قطاع غزة
 عبر عدد من إرسالهاولفت المصدر إلى أن المخدرات يتم  .مخبئة في إحدى الشاحنات التي تدخل القطاع

 موضحاً أن رجال األمن ،ةالعمالء المتواجدين في األراضي المحتلة وخاصة في مدينة بئر السبع المحتل
  . عدد من عمليات تهريب المخدرات من الكيان لغزة عبر األنفاق مع مصرإحباطتمكنوا من 

ونوه إلى وجود خطة صهيونية مدروسة يتم من خاللها ضخ كميات كبيرة من المخدرات عبر العمالء 
قاء القبض عميل كان يتلقى  كاشفاً النقاب عن إل، بحيث تصل للقطاع عبر المعابر والحدود،الهاربين

  .المخدرات عبر الحدود
  25/1/2012موقع المجد األمني، 

  
  اإلسرائيليالفلسطيني   ينهي الصراع67 االنسحاب لحدود :مروان البرغوثي .22

 قال مروان البرغوثي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، امس، إن الصراع : وكاالت–القدس المحتلة 
ينتهي اال بانتهاء االحتالل وانسحاب اسرائيل لحدود الرابع من حزيران عام الفلسطيني االسرائيلي لن 

67.  
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جاءت تصريحات البرغوثي للصحفيين عندما وصل الى محكمة الصلح في مدينة القدس، لتقديم شهادته 
في القضية المرفوعة على السلطة الوطنية الفلسطينية من قبل عائلة استر كليمان، التي قتلت في احدى 

عمليات في االنتفاضة الثانية، حيث تحمل العائلة المسؤولية في مقتل ابنتها للسلطة ولرئيس التنظيم ال
  .انذاك مروان البرغوثي

السلطة حتى «وردا على سؤال حول امكانية خوضه لالنتخابات القادمة في السلطة، أكد البرغوثي أن 
ديد موعد االنتخابات سنرى ما سيحدث، واألهم اآلن لم تحدد موعدا لالنتخابات القادمة، وعندما يتم تح

  .»اليوم هو تشكيل حكومة وحدة وطنية واالستمرار في النضال بطرق سلمية وكذلك طريق المفاوضات
، معتبرا انها ستقود لنتائج لصالح الشعب »الربيع العربي«وقد بارك البرغوثي الثورات العربية 

 الدعم للموقف الفلسطيني وصوال النهاء االحتالل الفلسطيني وقضيته الوطنية، من خالل زيادة
  .االسرائيلي

انا ال اعترف بهذه المحكمة او بشرعية المحاكم «وقال البرغوثي اثناء اقتياده خارج المحكمة 
انا احيي الشعب الفلسطيني البطل، وادعوه لمواصلة المقاومة الشعبية لدحر «واضاف . »االسرائيلية
  .»االحتالل

ان عائلة اميركية قتل احد افرادها في االنتفاضة الثانية «ي الياس صباغ محامي البرغوثي وقال المحام
رفعت قضية ضد منظمة التحرير الفلسطينية وضد السلطة الفلسطينية واعتبرت البرغوثي شاهدا كونه 

م لكن مروان البرغوثي رفض االدالء بشهادته ولم يتكل«واضاف المحامي صباغ  .»مسؤوال فلسطينيا
  .»باي كلمة اثناء المداوالت في المحكمة

ادعو الشعب الفلسطيني الى «وقبل بدء المحكمة قام مروان البرغوثي باالدالء بتصريحات قال فيها 
الوحدة الوطنية والى االنتهاض بالمقاومة الشعبية النهاء االحتالل واقول انه ال يمكن ان يصنع السالم اال 

  .»وبهذه المناسبة اوجه تحية الى الثورات العربية«واضاف . »بانهاء االحتالل االسرائيلي
من جهته استنكر نادي األسير قيام الشرطة اإلسرائيلية بسحب األسير النائب مروان البرغوثي ودفعه 

  .أرضاً وشده عبر القيود أمام الصحفيين الذين تواجدوا بعد انتهاء جلسة المحكمة 
  26/1/2012الحياة الجديدة، رام اهللا، 

  
  "التنازالت"تصريحات مروان البرغوثي تأتي في إطار : خضر حبيب .23

انتقد خضر حبيب، القيادي في حركة الجهاد اإلسالمي، تصريحات عضو اللجنة المركزية لحركة : غزة
األسير مروان البرغوثي، حول انتهاء الصراع مع االحتالل بانسحاب االحتالل إلى حدود حزيران " فتح"
وال تعبر عن إرادة الشعب " فتح"ملزمة لحركة "، معتبرا أن تصريحات البرغوثي 1967عام ) يونيو(

  ".الفلسطيني
تأتي في إطار "إن تصريحات األسير البرغوثي " قدس برس"وأوضح حبيب، في تصريحات خاصة لـ 

دود بالتسوية مع االحتالل، والتنازل بقبول بدولة يهودية ودولة فلسطينية على ح" فتح"مشروع حركة 
  ". 1948فلسطين التاريخية عام 

  25/1/2012قدس برس، 
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  المصالحة خيار استراتيجي لحماس ال تراجع عنه :الحيةخليل  .24
الدكتور خليل " حماس"أكد عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة اإلسالمية  :أحمد المصري-غزة

، مبديا "خيار استراتيجي"بناها كـالتي تت" جديتها"الحية، أن ما قدمته للجان المصالحة مؤخرا يؤكد 
  . بخطوات مماثلة الضفة الغربية" فتح"استغرابه من عدم مقابلة حركة 

، على أن المطلوب من الشعب الفلسطيني هو مقاومة االحتالل بكافة "فلسطين"وشدد الحية في حوار مع 
الل يعمل على استغاللها في أشكاله، وليست مفاوضته التي أثبتت فشلها بعد عشرين عام، مبينا أن االحت

  . تحسين صورته أمام العالم
وذكر أن قرار رئيس المكتب السياسي خالد مشعل في عدم توليه لرئاسة المكتب هي رغبة شخصية، 
وأن الحركة ومؤسساتها تنظر في ذلك القرار، فيما أشار إلى أن زيارته إلى األردن ستكون يوم األحد، 

  . بة مع عباس لقطاع غزةونفى أن يكون له زيارة مرتق
، في ملف المصالحة الوطنية، وإنهاء حالة االنقسام "حماس"وفي سياق أخر، أكد الحية على جدية حركة 

السياسي، وتبنيها كخيار إستراتيجي ال رجوع عنه، عبر تنفيذ كل ما يتم االتفاق عليه ضمن لجان 
  .  من طرف واحد لتعزيز ذلكالمصالحة، مشيرا إلى أن حركته دعمت ذلك بمبادرات إضافية

  25/1/2012فلسطين أون الين، 
  

  لالبرلمان الدولي يرسل بعثة تقصي حقائق لألراضي الفلسطينية في آذار المقب: األحمد .25
، رئيس الوفد البرلماني الفلسطيني "فتح"قال عزام األحمد، عضو اللجنة المركزية لحركة : رام اهللا

اني الدولي المنعقد في جنيف، إن البرلمان الدولي وافق على مقترح المشارك في اجتماع االتحاد البرلم
  .الوفد الفلسطيني بإرسال بعثة تقصي حقائق إلى األراضي الفلسطينية بما يشمل القدس المحتلة

وأوضح األحمد، في تصريحات لإلذاعة الرسمية التابعة للسلطة الفلسطينية، أن هذه اللجنة ستزور 
  ".لالطالع على االنتهاكات اإلسرائيلية على أرض الواقع"المقبل ) مارس(فلسطين في شهر آذار 

  25/1/2012قدس برس، 
 

   الطالق سراح االسير مروان البرغوثي وترحيله لعمانوإسرائيلينفي فلسطيني  .26
نفت حركة فتح ومصادر اسرائيلية ان تكون الحكومة االسرائيلية قررت اطالق : وليد عوض -رام اهللا 

نشر نبأ صباح االربعاء يفيد باعتزام  وكان التلفزيون االسرائيلي .وثي وترحيله لالردنسراح البرغ
ونفت  .سلطات االحتالل اطالق سراح البرغوثي وترحيله لالردن استجابة لطلب اردني بهذا الخصوص

   ، 'اماًان تلك األنباء عارية عن الصحة تم'متحدثة باسم مصلحة السجون اإلسرائيلية تلك االنباء وقالت 
البرغوثي مروان ومن جهتها نفت حركة فتح األنباء التي نشرها التلفزيون االسرائيلي االربعاء عن ابعاد 

ونفى الناطق باسم فتح فايز أبو عيطة علم حركته بخبر اإلبعاد، معربا عن أمله في أن يتم  .إلى األردن
اسرائيل لها أهداف مغرضة ': حافيوقال في تصريح ص .االفراج عن القيادي البرغوثي في أقرب وقت

  .'من تحريك هذا الموضوع في الوقت الحالي، ولكنها انباء كاذبة وال علم لحركة فتح بها حتى اللحظة
 26/1/2012القدس العربي، لندن، 
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  المجلس التشريعي الفلسطيني قيادي في فتح يطالب عباس بالدعوة النعقاد .27
رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، إلى الرد على اعتقاالت ، "فتح"دعا قيادي في حركة : رام اهللا

التسريع في الدعوة النعقاد "سلطات االحتالل االسرائيلي لنواب المجلس التشريعي الفلسطيني، بـ
  ".المجلس

قدس "البرلمانية، في بيان تلقت " فتح"وقال ماجد أبو شمالة، عضو المجلس التشريعي الفلسطيني عن كتلة 
محاولة مكشوفة من قبل "، أن الغرض من اعتقال نواب التشريعي هو )25/1(خة عنه األربعاء نس" برس

  ".االحتالل، للتدخل في الشأن الفلسطيني الداخلي، وعرقلة جهود المصالحة والحياة النيابية الفلسطينية
  25/1/2012قدس برس، 

  
  زيارة آشتون اعتراف بخطأ حصار غزة: حماس .28

إسماعيل رضوان أن زيارة وزيرة خارجية االتحاد .كة المقاومة اإلسالمية حماس داعتبر القيادي في حر
  . األوروبي كاثرين آشتون لقطاع غزة تدلل على اعتراف االتحاد األوروبي بخطئه في حصار قطاع غزة

نسخة عنه، االتحاد األوروبي إلى تغيير سياساته " فلسطين"ودعا رضوان في تصريح مكتوب وصلت لـ
عامل مع حركة حماس واالعتراف بهذه الشرعية التي اختارها الشعب الفلسطيني في انتخابات حرة في الت

  . وشرعية
لن تفلح في التعاطي مع القضية الفلسطينية وغزة "وأكد أن سياسة االتحاد األوروبي في تجاهل حماس 

  ". في حكم حماس مفتوحة أمام جميع زائريها
  25/1/2012فلسطين أون الين، 

  
  اس تعلن تضامنها مع األسير خضر عدنانحم .29

تضامنها ووقوفها مع القيادي في حركة الجهاد اإلسالمي األسير خضر عدنان  أعلنت حركة حماس: غزة
  . يوماً في سجون االحتالل38المضرب عن الطعام منذ 

ي وحملت حماس في بيان صحفي نشرته على موقعها االلكتروني أمس األربعاء االحتالل اإلسرائيل
بما يتعرض له  المسؤولية الكاملة عن سالمة وصحة الشيخ عدنان وجميع األسرى الفلسطينيين، منددة 

  .من تعذيب وحشي وعزل انفرادي
  25/1/2012السبيل، عمان، 

  
  حماس يزور حركة التجدد الديموقراطيمن وفد : لبنان .30

مقرها في سن الفيل، حيث التقى      امس، حركة التجدد الديموقراطي في      " حماس"زار وفد قيادي من حركة      
. نائب رئيس الحركة مصباح االحدب وأمين السر انطوان حداد وعضو اللجنة التنفيذية حارس سـليمان              

وضم الوفد مسؤول العالقات اللبنانية رأفت مره ومسؤول ملف العالقات الفلسطينية مشهور عبد الحلـيم               
  .وأحمد الحاج

 توجه حركة حماس الى التواصـل واالنفتـاح علـى االطـراف             أن الزيارة تندرج في سياق    "وأكد مره   
ان حماس ال تمتلك أي تواجد مسلح في لبنـان حيـث يقتـصر              "، مشددا على    "السياسيين اللبنانيين كافة  

ان البحث تطـرق الـى مـساعي المـصالحة الوطنيـة            "اضاف  ". نشاطها على الجانب السياسي البحت    
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 -الربيع العربي على هذه المساعي، والـى العالقـات اللبنانيـة            الفلسطينية واالنعكاس االيجابي لحركة     
الفلسطينية وضرورة االحترام الكامل للسيادة اللبنانية، والتمسك بحق العودة ورفض التوطين والـرفض             
الستخدام هذا الشعار كمادة للمزايدة في الداخل اللبناني فيما هو أمر مرفوض فلسطينيا باالجماع قبـل ان            

الطرفين شددا على المضي قدما في تأمين الحقوق االنسانية         "وأشار الى ان     ". وحاجة لبنانيتين  يكون مطلبا 
  ". الفلسطينية-واالجتماعية للفلسطينيين المقيمين في لبنان، وتفعيل آليات الحوار الرسمية اللبنانية 

  26/1/2012المستقبل، بيروت، 
  

  والوزراء الفلسطينيين  على اعتقال النوابمذكرة احتجاج" الصليب األحمر"حماس تسلم : لبنان .31
ممثل المنظمة الدول للصليب األحمر في جنوب " حماس"التقى وفد من حركة المقاومة اإلسالمية : بيروت

لبنان رياض دبوق، بمقر المنظمة في صور، وقدم مذكرة احتجاج على اعتقال قوات االحتالل للنواب 
اعتقالهم من مقر الصليب األحمر بمدينة القدس، موجهة إلى رئاسة والوزراء الفلسطينيين، ال سميا من تم 

  .الصليب األحمر الدولي
وقد أكد جهاد طه، عضو القيادة السياسية لحركة حماس في لبنان، في تصريح صحفي مكتوب أرسل 

أن اختطاف النواب والوزراء ورئيس المجلس التشريعي الدكتور عزيز دويك " قدس برس"نسخة منه لـ 
  ".انتهاك صارخ وصفعة للمواثيق والقوانين الدولية ولكل مؤسسات المجتمع الدولي "هو

  25/1/2012قدس برس، 
  

  اعتصام تضامني مع عزيز دويك في مخيم عين الحلوة: لبنان .32
بدعوة من حركة حماس، أقيم في مخيم عين الحلوة اعتصام تضامني مع رئيس المجلس التشريعي : صيدا

وشارك في .  والنواب الفلسطينيين الذين اعتقلتهم سلطات االحتالل االسرائيليالفلسطيني عزيز دويك
ممثل النائب بهية الحريري، علي الشريف، : اإلعتصام الذي نُفّذ أمام مسجد خالد بن الوليد في المخيم

ممثل مفتي صيدا واقضيتها الشيخ سليم سوسان، الشيخ حسين حبلي، ولفيف من العلماء والشخصيات 
  .لون عن أحزاب وقوى لبنانية وعن فصائل وقوى فلسطينيةوممث

  26/1/2012المستقبل، بيروت، 
  

  رفع التغطية المالية ألصحاب األمراض المستعصيلخيم البداوي بم "الديمقراطية"اعتصام لـ .33
لجنة المتابعة ألصحاب األمـراض     "، و "لجان حق العودة  "و" الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين   "نظمت  
في مخيم البداوي أمس، لمطالبة الوكالة      " األونروا"، اعتصاماً أمام عيادة     "تعصية والدائمة في الشمال   المس

  .بزيادة موازنتها الصحية، ورفع التغطية المالية ألصحاب األمراض المستعصية وتأمين األدوية
ـ      رفـع  "كالـة بــ     في البداوي أبو فراس أحمد الو     " لجان حق العودة  "في االعتصام، طالب أمين السر ل

مستوى خدماتها المختلفة، وخاصة الصحية واالستشفائية ألبناء الشعب الفلسطيني فـي لبنـان عمومـاً               
كلمـة  ". وألصحاب األمراض المزمنة والمستعصية خصوصاً، منتقداً تجاهل األونروا مطالب الالجئـين          

توفير العالج الكامل للمرضى    " ااألونرو"ألقتها الطفلة مروة علي جمعة، ناشدت فيها        " التالسيميا"مرضى  
  ، "الذين يتعرضون لتجاهل تام"

 26/1/2012السفير، بيروت، 
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  نتنياهو يحيي الصين ويدعوها إلى السير على طريق أوروبا ضد إيران .34

أقام رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، احتفاال كبيرا لمناسبة الذكرى السنوية العشرين            : تل أبيب 
وقد أشاد نتنياهو بهذه العالقات والطفرة الكبيرة التي حصلت فيها،          . القات دبلوماسية مع الصين   إلقامة ع 

ولكنه استغل المناسبة ليدعو القيادة في بكين إلى وقف استيراد النفط من إيران، حتى ينهـار مـشروعها                  
ير في الحكومـة    وقال إنه شخصيا يوافق على كل زيارة للصين يريدها أي وزير أو مسؤول كب              .النووي

  .اإلسرائيلية
 مليون دوالر في التسعينيات، قفـز  230، الذي بلغ "اسرائيل"يذكر أن حجم التبادل التجاري بين الصين و 

أن هناك إمكانيات واسـعة لتوسـيع نطـاق          "اسرائيل"وترى  .  مليارات دوالر في السنة الماضية     7إلى  
 هذه المبالغ وأوسع في حقول التعاون، بما فـي ذلـك            التعاون والتبادل بينهما إلى ما هو أكبر بكثير من        

 .األمني والعسكري
 26/1/2012، الشرق األوسط، لندن

 
  حرب مع إيرانبال تستطيع الهرب من حل الصراع مع الفلسطينيين : لنتنياهو عضو الكنيست بركة .35

، في الهيئة العامة    قال عضو الكنيست محمد بركة، امس، لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو         : القدس المحتلة 
للكنيست، إنك ال تستطيع الهرب من حل الصراع والسالم مع الفلسطينيين باتجاه شن حرب على إيـران                 

وقال بركـة، إن خطـاب       .وتفجير المنطقة كلها، ألنه حينها لن يكون طرف واحد لن يدفع ثمن التدمير            
حد األدنى المطلوب لدفع المفاوضات وحل      ، لم نر فيه ال    2009نتنياهو في جامعة بار إيالن في أيار العام         

الصراع، ولكنه هو شخصيا اعتبر نفسه أنه يخطو خطوة كبيرة باتجاه الحل، ورغم ذلك فإنـه تراجـع                  
  .كثيرا حتى عما أطلقه في ذلك الخطاب

 إن نتنياهو يدعي من جهة أنه معني بالمفاوضات، ولكننا نعي حقيقة أنه معني بالمفاوضـات                :قال بركة و
  .ونه ما يعرضيهمل المفاوضات وليس الحل، ألن نتنياهو وحكومته ليس لدمن اج

واختتم بركة بالتأكيد على إن أسس الحل تعرفها هذه الحكومة وكل الحكومـات الـسابقة، ولـو كانـت                   
  .الحكومة معنية لكانت دفعت في اتجاه هذه األسس ألنه من دونها لن يكون أي حل للصراع
 26/1/2012، الحياة الجديدة، رام اهللا

 
  زحالقة وزعبي يطرحان قضايا العنف وحقوق األسرى خالل لقاء وزير األمن الداخلي .36

أمـام وزيـر األمـن       جمال زحالقة وحنين زعبي،   . طرح النائبان عن التجمع الوطني الديموقراطي، د      
 الوسـط   الداخلي، يتسحاق أهرونوفيتش، في مكتبه بالكنيست، قضايا العنف والقتل وانتشار السالح فـي            

إننا نضع قضية العنـف     : "العربي، وقضايا األسرى األمنيين، وفي بداية حديثه، قال النائب جمال زحالقة          
في رأس سلم أولوياتنا في العمل الجماهيري والبرلماني، إذ أصبح الوضع ال يطاق، وأصبح مجتمعنا في                

 إال من خالل عمل الـشرطة،       خطر حقيقي النتشار الجريمة والقتل، ال يمكن محاصرة الظاهرة ولجمها         
فهي تتحمل المسؤولية األولى عما يحدث في قرانا من غياب للردع بسبب عدم القبض على المجـرمين،                 

  ".مما يشجع على الجريمة
تطرقت النائبة حنين زعبي عينيا إلى بعض قضايا القتل التي لم يتم القبض على منفذيها، للتدليل على أن                  

  .قا للشرطة وللضحية، هي تلك التي كانت الشرطة تستطيع منعهاجرائم القتل المعروفة مسب
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كما طرحت زعبي أيضا موضوع األسرى السياسيين والظروف التي يعيشونها وامتناع إدارة الـسجون              
  . من إيصال الرسائل إليهم

ـ            ،وفي حديثه قال أهرونوفيتش    ي  إنه يولي أهمية كبرى لمحاربة ظواهر العنف والقتل وانتشار السالح ف
الوسط العربي، وأن ذلك يقع ضمن أولويات وزارته، وتحدث عن خطته التي عرضـها أمـام رئـيس                  
الحكومة لمحاربة العنف، والتي من المفروض أن تقر في األسابيع القادمة، وتكلفتها نحو نصف مليـارد                

تـشر بهـا    شيقل، والتي تتضمن زيادة في الميزانيات والموارد، خاصة في البلدات المصنفة كبلـدات ين             
  .العنف

 25/1/2012، 48موقع عرب
  

  إدارة السجون اإلسرائيلية تنفي إطالق سراح البرغوثي ونقله إلى األردن .37
نفت إدارة السجون اإلسرائيلية، ما أوردته وسائل إعـالم عبريـة، صـباح اليـوم               ): فلسطين(الناصرة  
" فـتح "ق سراح القيادي في حركة      ، من أنباء تتحدث عن عزم الحكومة اإلسرائيلية إطال        )25/1(األربعاء  

  .النائب مروان البرغوثي ونقله إلى األردن
وبحسب ما نقلته اإلذاعة العبرية، على لسان الناطقة باسم إدارة السجون؛ فإن ما بثّه التلفزيون اإلسرائيلي                

بضع نقالً عن مصادر وصفها بمطلعة من أنباء حول اإلفراج عن البرغوثي ونقله إلى عمان في غضون                 
  ".عارية عن الصحة تماماً"ساعات قليلة، 

  25/1/2012قدس برس، 
 

   يحذر جنوده من عمليات اختطاف في الضفة الغربيةالجيش االسرائيلي .38
قالت مصادر عسكرية إسرائيلية أمس األربعاء، إن جيش االحتالل شدد مؤخرا تعليماته لجنوده             : الناصرة

يتجنبوا وقوعهم في عمليات اختطاف، ومن ضمن هذا أن أي          خالل تحركهم في الضفة الغربية المحتلة، ل      
  . جنود4تحرك عسكري يجب أن ال يضم أقل من 

 26/1/2012، الغد، عمان
  

  "اليوم"اسرائيل"" و"هآرتس" يعطل موقع "أونيموس فلسطين" .39
، هاجمـت مواقـع     "هـاكرز "ذكرت وسائل اعالم اسرائيلية ان مجموعة من قراصنة االنترنت          : رام اهللا 

  .، وقد توقف الموقعان عن العمل"اليوم"اسرائيل"" االلكترونية، و"هآرتس"حفية اسرائيلية مثل صحيفتي ص
 عن طريق إدخال كم كبير جدا من المعلومات التي أدت إلى توقفـه عـن                "هآرتس"وتمت مهاجمة موقع    

، "The Marke"، مثـل  "هـآرتس "العمل، باإلضافة إلى مجموعة من المواقع األخرى المتـصلة بــ   
  ."اخبار هعير"و

ـ      عن مهاجمته وإغالقـه موقـع       "تويتر" عبر حسابه على     "أونيموس فلسطين "وأعلن شخص يلقب نفسه ب
  .، باإلضافة الى مواقع اخرى، ولم تتمكن تلك المواقع من العودة إلى العمل طبيعيا إال بعد ساعة"هآرتس"

  أتمنى أن الرسـالة    ": ن الهجوم سيتوقف، قائال    بأ "اليوم"اسرائيل"" بعد مهاجمة    "أونيموس فلسطين "وأعلن  
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، مؤكدا أن مجموعتـه     "وصلتكم، سنوقف الحرب اآلن، وهذا فقط لنريكم أنه بامكاننا تعطيل شبكتكم كلها           
  .Google.co.ilيمكنها تعطيل المواقع الحكومية، ومواقع شهيرة مثل 

 26/1/2012، الحياة الجديدة، رام اهللا
  

  "إسرائيل"قع االلكتروني ألكبر مستشفيات  يدمرون المو"الهاكرز" .40
أمس األربعـاء،   " إسرائيل"شن قراصنة االنترنت هجوم جديد على موقع أكبر مستشفيات          : القدس المحتلة 

  .حيث حجبت الخدمات التي يقدمها الموقع وتعذر االتصال به لساعات طويلة
وم جديد وهذه المرة بالتحديـد علـى        وذكرت وسائل اإلعالم اإلسرائيلية، أن قراصنة االنترنت شنوا هج        

  .الذي يقع على أطراف تل أبيب" شيبا"وهي مستشفى " إسرائيل"الموقع االلكتروني ألكبر المستشفيات في 
وبينت انه كانت هناك محاوالت القتحام الموقع من قبل الهاكرز قرابة الساعة الثانية فجر األربعاء وفـي               

 الموقع من منع عملية اختراقه ولكن بعد ذلك استـسلمت األنظمـة             بداية األمر تمكنت أنظمة الحماية في     
  .للمحاوالت وأنهار الموقع

وقالت وسائل اإلعالم يحاولون الفنيون في المستشفى معرفة ما هو مصدر هجوم الهـاكرز فقـد أنهـار                
ها تم إسقاط   الموقع بعد أن حاول ماليين المتصفحين الدخول إليه في أنا واحد، على الشاكلة التي من خالل               

  ".إلعال"موقع البورصة االسرائيلية، وشركة الطيران المدني 
  26/1/2012، السبيل، عمان

 
  ربع ميزانية بناء الحضانات اليومية تذهب الى المستوطنات": هارتس" .41

االسرائيلية، في موقعها على الشبكة، ان ربع ميزانية الحضانات اليومية لالطفال           " هارتس"كشفت صحيفة   
  .صة من قبل وزارة التجارة والصناعة اإلسرائيلية تذهب الى المستوطنات في الضفة الغربيةالمخص

 مليـون   128 مليون شيكل، من بـين       33 حظيت بميزانية بلغت     ويستدل من المعطيات ان المستوطنات    
، أي ما يعادل ربـع الميزانيـة وان         2011شيكل صودق عليها في وزارة التجارة والصناعة خالل عام          

المنطقة االستيطانية بنيامين، على سبيل المثال، حظيت بميزانية موازية للميزانية التي حـصلت عليهـا               
من الميزانية  % 12ن حصلت جميع البلدات العربية داخل الخط االخضر على          مدينة تل ابيب، هذا في حي     

  .فقط
يشار ان المعطيات تستند الى ارقام الدائرة المركزية لالحصاء، وان الميزانيات مخصصة لبناء حضانات              

  .بهدف ايجاد حلول لألمهات العامالت في اسرائيل
 26/1/2012، 48موقع عرب

 
  اإلسرائيلية الصين الوجهة األولى للصادرات :ليينتحاد الصناعيين اإلسرائيإ .42

تبين من تحليل خاص أعده قسم االقتصاد في معهد الصادرات التابع التحاد الصناعيين اإلسرائيليين، أن               
-2007خالل الخمسة أعوام األخيرة بين العـامين        " إلسرائيل"الصين هي هدف التصدير المزدهر جداً       

 مليون  870دون صادرات األلماس، أي بحوالي      % 16.2 بمعدل   ، حيث سجلت الصادرات نمو    2011
  .2011 مليار دوالر في عام 2.3 إلى 2007دوالر في عام 

وحسب معهد الصادرات فإن هذا االزدهار في األعوام األخيرة تركز في مجـال االلكترونيـات بنـسبة                 
مـن قيمـة    % 56 ، حيث بلغت قيمة الصادرات في هذين الفـرعين        %31وفي معدات التعدين    % 33
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الصادات التجارية إلى الصين، وسجل في مجال صادرات المواد الغذائية والمشروبات ارتفـاع بنـسبة               
50.%  

مـن المكـان    " إسرائيل"وفي أعقاب هذه المعطيات ارتفعت الصين في سلم أولويات أهداف التصدير في             
لمـصدريين اإلسـرائيليين     حيث وصل عدد ا    2011 إلى المكان الثالث في عام       2007العاشر في عام    

  . مستثمر500للصين 
أن الصين مستمرة في إقرار مكانتها      : "رئيس هيئة التصدير  " رمزى غاباي "ونقلت صحيفة معاريف عن     

كهدف تصدير مستقر ومزدهر إلسرائيل في أسيا ولكن المعطيات إلى اآلن متدنية بالمقارنة مـع الجهـد                
  ".الموجود

 725الثانية بعد الصين بالنسبة لحجم التصدير دولة الهنـد بمـستوى            وحسب الصحيفة يقف في المرتبة      
، وتركز االرتفاع في التصدير في مجاالت       2011 مليار دوالر هام     1.4 وبلغ   2007مليون دوالر عام    

  % .15ومجال الكيمياء بحوالي % 11التعدين بنسبة 
 مليار دوالر ووصل    1.6،  2007كما جاءت بريطانيا في المكان الثالث حيث بلغ مستوى التصدير عام            

 2007 ملين دوالر عام     161 مليار دوالر، وتركز التصدير في مجال األدوية من          3.1 إلى   2011عام  
  . 2011 مليار دوالر في عام 1.8إلى 

 26/1/2012، موقع عكا اون الين
  

   محمد حسينالعام للقدس  تحذر من استهداف المفتي"الهيئة االسالمية المسيحية" .43
الهيئة اإلسالمية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات من الهجوم واالستهداف المباشر الذي يشنه حذرت 

نتنياهو على الرئيس المسلم للهيئة اإلسالمية المسيحية، المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، الشيخ 
ضد " نتنياهو"زراء وقد اعتبرت الهيئة تصريحات رئيس الدولة االسرائيلية، ورئيس الو. محمد حسين

ما هي إال استكماالً للمخططات االسرائيلية الهادفة لتهويد المدينة المقدسة، وعزلها عن طابعها "المفتي، 
العربي اإلسالمي المسيحي، وإسكات كل صوت يعمل على كشف االحتالل وجرائمة في مدينة القدس، 

  ."ميروما تتعرض له المقدسات االسالمية والمسيحية من تهويد وتد
من المساس بشخص سماحة المفتي أو حياته، أو التعرض " إسرائيل"وحذرت الهيئة اإلسالمية المسيحية 

له بأي شكل من أشكال االعتقال أو اإلبعاد أو المحاكمة، مؤكدةً على الشعبية الكبيرة التي يتمتع بها 
ز دولة فلسطين التي يعتبر سماحة الشيخ في الوطن والخارج، فهو شخصية دينية سياسية، ورمز من رمو

  ."المساس بها خطا أحمر
  25/1/2012، 48موقع عرب

  
   مستوطنون يحطمون شواهد القبور في مقبرة بيسان شمال فلسطين ":مؤسسة األقصى" .44

في بيان لها أمس النقاب عن مس خطير " مؤسسة األقصى للوقف والتراث"كشفت  :محمد جمال -القدس 
  . ون المتطرفون أمس بحق مقبرة بيسان شمال فلسطينواعتداء سافر نفذه المستوطن

إن متطرفين قاموا بتحطيم عدد كبير من شواهد القبور في مقبرة مدينة بيسان عام : "وقال المؤسسة
تقوم برش " مؤسسة األقصى"م، حيث زار وفد من المؤسسة يوم أمس المقبرة لتفقدها، علماً أن 1948

، كما أن "مشروع الصيانة السنوي الدائم للمقدسات"عشاب ضمن المقبرة على مدار العام بمبيد األ
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قامت في سنوات سابقة بترميم عشرات القبور فيها بعد أن تعرضت العتداءات " مؤسسة األقصى"
  . مشابهة

  26/1/2012، الشرق، الدوحة
  

   ويوزع إخطارات هدم باألغوارالخليلب "خربة أم الخير"في قرية االحتالل يهدم مساكن  .45
 ذكرت مصادر فلسطينية متطابقة أن سلطات االحتالل اإلسرائيلي : وكاالت– عالء المشهراوي- اهللا رام

اللجان “وقال رئيس . في الضفة الغربية هدمت عدداً كبير من منشآت الفلسطينيين وأمرت بهدم المزيد
 خيام 10ل هدمت في جنوب الخليل راتب الجبور أن قوات االحتال” الشعبية لمقاومة الجدار واالستيطان

البدوية جنوب شرق الخليل ، ” خربة أم الخير“سكنية، وعدداً من حظائر األغنام في قرية ” كرفانات”و
  .وشرعت في اعتقال واحتجاز الشبان قبل عملية الهدم

وقال المتحدث باسم بلدية بني نعيم شرق الخليل عماد عمرو إن قوات إسرائيلية وزعت إخطارات بهدم 
في البلدة بدعوى بنائها دون ترخيص من ” خلة أبو بيضة“ منازل في منطقة 3، و”اء الحرممدرسة شهد“

  .سلطات االحتالل
 8 منشأة و12وقال رئيس مجلس قرية األغوار الشمالية سامي صادق إن قوات االحتالل سلمت أصحاب 

فخري ” اع عن سلوانلجنة الدف“وذكر رئيس . منازل في القرية قرارات بهدمها لتوسيع معسكراتها هناك
 منازل ومحال تجارية في حيي وادي قدوم وعين اللوزة بضاحية سلوان 7ابو ذياب أنه تم تسليم أصحاب 

  .في القدس الشرقية أوامر بهدمها أيضاً
  26/1/2012، االتحاد، ابوظبي

  
  الحكومة الفلسطينية توقف النقاش حول موضوع التقاعد المبكر للموظفين: بسام زكارنة .46

 يوم أمس أن الحكومة الفلسطينية ،أعلن نقيب الموظفين العموميين بسام زكارنة: ـ أشرف الهورغزة 
في الضفة الغربية التي يرأسها الدكتور سالم فياض وافقت على وقف النقاش حول موضوع التقاعد 
 المبكر للموظفين، إضافة إلى دفع عالوة غالء المعيشة وبعض مطالب الموظفين، ما استدعى وقف

  .اإلضراب الذي كان سينفذه الموظفون
  26/1/2012، القدس العربي، لندن

  
   للمطالبة بانهاء االنقسام بين غزة والضفة"حملة قرع الطناجر"الى  ن ينضمونون الفلسطينيوالمثقف .47

انضم العشرات من المثقفين الفلسطينيين االربعاء الى حملة قرع الطناجر التي  :رام اهللا ـ وليد عوض
بها الحملة الوطنية الفلسطينية النهاء االنقسام الفلسطيني المتواصل بين غزة والضفة الغربية منذ طالبت 

  .2007منتصف عام 
 إعالميا ومثقفا وناشطا فلسطينيا تأييدهم لحملة الوفاء للشهداء إلنهاء االنقسام وتطبيق اتفاق 160وأعلن 

سطيني في الضفة الغربية وغزة للمشاركة بفعالية المصالحة وللتحرك الشبابي، داعين جماهير الشعب الفل
قرع الطناجر، وكافة فعاليات الحراك وبرامجه ونشاطاته حتى إنهاء االنقسام وتحقيق الوحدة الوطنية 
  .على قاعدة البرنامج الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية الذي توافقت عليه كل القوى والفصائل الوطنية

  26/1/2012، القدس العربي، لندن
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  مواجهات بين مواطنين واألمن الفلسطيني بمخيم الدهيشة على خلفية تنفيذ قرار قضائي  .48

الخليل المحاذي لمخيم الدهيشة امام -اغلق العشرات من الفتية والشبان الشارع الرئيس القدس: بيت لحم
كبيرة في الحركة حركة السير باالطارات المشتعلة والحجارة عصر اليوم مما ادى الى حدوث اختناقات 

  .المرورية
وقال شهود عيان ان عملية االحتجاج جائت في اعقاب اتستدعاءات وجهها جهازي الشرطة واالمن 
الوقائي الفلسطيني لنحو عشرين شابا وفتى اغلبهم من عائلة الجعفري على خلفية المشكلة التي كانت قد 

 منزل يقطنه احد افراد عائلة الجعفري في وقعت قبل نحو العشرة ايام حينما حضرت قوة شرطية الخالء
بلدة الدوحة تنفيذا لقرار قضائي باخالئه، وحينها وقعت مواجهات بين عدد من السكان وافراد الشرطة 
الذي جوبهوا بوابل من الحجارة احتجاجا على قرار االخالء، فرد افراد الشرطة بوابل من العيارات 

  .ب قيل انه عن طريق الخطأالنارية بكثافة مما ادى الى اصابة شا
وحسب مصادر امنية فان االستدعاءات التي وجهت لعشرين شابا وجهت بطريقة حضارية ومن اجل ان 
ياخذ القانون مجراه، بينما يقول عدد من المحتجين ان االستدعاءات كان هدفها االعتقال، الن احدهم 

 قبل ان تاخذ جهود الوساطة مجراها استجاب لهذا االستدعاء صباحا ولكنه قد جرى اعتقاله، وذلك
  .للتهدئة

  25/1/2012، وكالة سما اإلخبارية
  

  جنود االحتالل يطرحون فلسطينيا أرضا لتقوم سيارة عسكرية بدهسه: الخليل .49
أصيب عامل فلسطيني بجروح مختلفة إثر إقدام عربة عسكرية إسرائيلية على دهسه بشكل : الخليل

، بعد أن قام جنود االحتالل بطرحه على األرض )نوب الضفة الفغربيةج(متعمد، جنوب مدينة الخليل 
  .وتثبيته لتنفيذ عملية الدهس

جاء ذلك خالل في أعقاب منع قوات االحتالل لنحو أربعة عشر عامال، من بينهم المواطن محمود أبو 
جنود االحتالل ، من مواصلة عملهم في البناء ببلدة يطا جنوب الخليل، حيث أجبر ) عاما30(قبيطة 

  .صاحب المنزل على وقف البناء، واستولوا على األدوات اإلنشائية
جنود االحتالل تعمدوا "، أن "قدس برس"وأوضح محمد جبريل اعمر، وهو صاحب المنزل، لمراسل 

، حيث قام الجنود باالعتداء عليه بالضرب "خالط بناء"دهس الشاب محمود أبو قبيطة، وهو صاحب 
ه على األرض، ومن ثم  أقدمت سيارة عسكرية تعود لجيش االحتالل على دهس قدميه، المبرح، وطرحو

  .وتم نقله إلى المستشفى، حسب وصفه
  26/1/2012قدس برس، 

  
   والحل ليس بزيادة الضرائب السلطةهناك أزمة سيولة لدى: اشتية .50

راجع عن قرار زيادة محمد اشتية عضو اللجنة المركزية لحركة فتح الحكومة بالت. طالب د:رام اهللا
الضرائب ووقف التقشف وكافة االقتطاعات قبل الدخول في حوار وطني شامل يضم كافة المفاصل 

وقال إن ال أحد ينكر وجود أزمة المشكلة تكمن في آليات  .االقتصادية والسياسية في األراضي الفلسطينية
  .الحل المقترحة، ولكن المهم معرفة كيف خلقت األزمة
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شتية، أنه وفي الوقت الذي تجمد فيه التوظيف في القطاع العام فإن القطاع الخاص هو ا.وأضاف د
المحرك لدعم االقتصاد الوطني وتعزيز صمود الناس على أرضهم، ولذلك من المهم تعزيز مقدرات 
القطاع الخاص، والضرائب المفروضة اليوم ال تتناسب مع المداخيل ألن السلطة ورثت هذه الضرائب 

  .نسجم مع حجم االقتصاد االسرائيلي ودخل الفرد هناكوهي ت
أنا ال أعتقد أن السلطة قادرة على االستمرار في «: اشتية أن السلطة تغط في أزمة مالية خانقة.وأوضح د

عام % 3 إلى 2010عام % 9هذا النهج، حيث إن نسبة النمو في االراضي الفلسطينية تراجعت من 
في قطاع غزة، أضف إلى ذلك أن هناك ارتباكا واضحا في إدارة الملف ، هذا عدا النمو السلبي 2011

المالي واالقتصادي بسبب سياسات المانحين واإلجراءات اإلسرائيلية على األرض وبعض السياسات التي 
  .تحتاج إلى مراجعة

 ما يهمنا أن نقوله هو أن هذه األزمة ليست حديثة بل هي نتيجة سياسات متواصلة طيلة السنوات
األخيرة، ألنه وبالرغم من أن الحكومة الحالية اعتمدت سياسة مالية لخفض العجز إال أن الخوف هو أن 

  ».المساعدات الدولية هي التي انخفضت وليس شيء آخر
اشتية أن أموال المانحين هي أموال سياسية وعندما ينحسر المسار السياسي فإن المال يصبح . وأضاف د

 العجز التراكمي جاء نتيجة سياسة معينة ال بد من مراجعتها والتوقف عندها، أداة ضغط، موضحا أن هذا
ففي نهاية األمر، المواطن ال يريد أن يسمع فقط في الوقت الذي ال يستطيع فيه توفير الحاجات األساسية 

أن نحن ما زلنا في مرحلة تحرر وطني وهذا يعني «: لعائلته، أو يكون عاجزاً عن تشغيل هذه المشاريع
  ».علينا تعزيز صمود المواطنين بكل األشكال

  26/1/2012، الحياة الجديدة، رام اهللا
  

   فكرة توطين الالجئين الفلسطينيين في األردنواشنطنينفي طرح  األردن وزير خارجية .51
نفى وزير الخارجية ناصر جودة أن يكون تم طـرح مـشروع مـن الجانـب                :  تغريد الرشق  -عمان  

حل الدولتين هو مـصلحة     "، مشدداً على أن     "وطين الالجئين الفلسطينيين في األردن    قبول ت "األميركي بـ   
  ".أردنية عليا

ونفى كذلك، خالل لقاء له في نقابة الصحفيين أمس، أن يكون السيناتور األميركي جون كيـري طـرح                  
  ".اعتماد قانون انتخاب يراعي التوزيع الديموغرافي للسكان في األردن"

ال يمكن أن   "، قال إنه    "التوطين"ل، حول وجود قوى شد عكسي في أميركا تتحدث عن           وفي رده على سؤا   
  ".يتحدثوا معنا بهذا األمر

، في وقت أكد فيه ما قاله الملك عبد اهللا الثاني خالل            "اتفق الجميع في الكونغرس على حل الدولتين      "وزاد  
  ".نية على حساب األردنلن يكون هناك حل للقضية الفلسطي"افتتاح مجلس األمة بكل وضوح 

، خالد مشعل، المرتقبة األحـد      "حماس"واكتفى جودة بالقول، حول زيارة رئيس المكتب السياسي لحركة          
الحكومة أوضحت مالمح الزيارة، على لسان الناطق الرسمي باسم الحكومة، وأن           "المقبل إلى األردن، إن     

  ".قضية إعادة فتح مكاتب لحماس هو أمر غير مطروح
26/1/2012،  عمانالغد،  
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  للمفاوضاتواصل عمل كل ما من شأنه توفير األجواء المناسبة نس: ملك األردن لعباس .52
 أمـس اهللا الثاني مباحثات مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس          أجرى الملك عبد  :  منصور معال  -عمان  

 للـرئيس   الملـك عبـد اهللا     وأكد .واإلسرائيليينتناولت الجهود المتصلة بتحقيق السالم بين الفلسطينيين        
 سيواصل عمل كل ما من شأنه توفير األجواء المناسبة إلطالق مفاوضات تعـالج              األردنالفلسطيني أن   

 وصوال إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة والقابلة للحياة على خطوط عام            ،جميع قضايا الوضع النهائي   
  . وعاصمتها القدس الشرقية1967

26/1/2012، نالعرب اليوم، عما  
  

  الدويكعزيز  يدين اعتقال  األردنيمجلس النواب .53
أدان مجلس النواب بشدة اعتقال رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني عزيز الدويك والطريقة التي             : عمان

تمت بها واعتبر أن هذه العملية المخالفة لكل القوانين والشرائع الدولية هي اعتداء سافر على الـشرعية                 
ن الدويك ممثل للشعب الفلسطيني ورئيس منتخب للمجلس التشريعي وبالتالي ال يجوز اعتقالـه              الدولية أل 
  .أومالحقته

وشدد المجلس في بيان له امس على ضرورة إطالق سراح الدويك فورا تحقيقـا للقـانون، مؤكـدا أن                   
إرادة الـشعب   إسرائيل تهدف من هذه العملية الى عدم إتمام المصالحة الوطنية الفلـسطينية وزعزعـة               

  . الفلسطيني في الوحدة والصمود
 امس قالـت فيـه انهـا        اًمن جهة اخرى اصدرت لجنة الشؤون والعربية والدولية في مجلس النواب بيان           

تابعت باهتمام واستهجان بالغين التصريحات األخيرة للعضوين الـديمقراطيين فـي مجلـس الـشيوخ               
  .وطين الفلسطينيين في األردناألمريكي جون كيري ودانيل إينوي المتعلقة بت

وأكدت اللجنة استنكارها الشديد لهذه التصريحات التي تأتي في سياق الضغوط اإلسرائيلية علـى مـسار                
الحملة االنتخابية األمريكية وتبني الديمقراطيين مواقف اليمين اإلسرائيلي المتطـرف حـول التـوطين              

ياق حل القضية الفلسطينية علـى حـساب األردن         والوطن البديل كما تأتي هذه التصريحات كذلك في س        
  . وإعفاء إسرائيل من التزاماتها بموجب قرارات الشرعية الدولية

26/1/2012، الدستور، عمان  
  

   رموز الشرعية الفلسطينية"إسرائيل" الصمت الدولي إزاء استهداف ونستنكري األردنإخوان  .54
من مهاجمة  » الصهاينة«تمع الدولي مما أقدم عليه      استنكرت جماعة اإلخوان المسلمين موقف المج     : عمان

وأشارت في بيان لها الـى أن مـا          .مقر الصليب األحمر واختطاف النائبين محمد طوطح وأحمد عطون        
يجري من صمت على استهداف رموز الشرعية الفلسطينية يشير إلى مدى االنحدار في التواطـؤ ضـد                 

ن استهداف الدكتور عزيز الدويك رئيس المجلس التشريعي        وأضافت أ  .الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة   
  .الفلسطيني، يؤسس ويمهد لثورة شعبية وانتفاضة جماهيرية تعصف باالحتالل ودعائمه وحلفائه

26/1/2012، الدستور، عمان  
  
  
  



  

  

 
 

  

            28ص                                     2392:                العدد26/1/2012الخميس  :التاريخ

  اإلسرائيلية -اعتصام شبابي للتنديد بالمفاوضات الفلسطينية : األردن .55
، بالمفاوضـات التـي   "اتحرك"ية والطالبية لدعم المقاومة ومجابهة التطبيع  ندد تجمع القوى الشباب  :عمان

  .بين الكيان الصهيوني والسلطة الفلسطينية" العبثية"وصفها بـ 
، ندد عشرات من الناشطين في التجمع خـالل اعتـصام أمـام مجمـع               "فَشرتْ… نتنياهو"وتحت شعار   

ة من هذه المفاوضات بين الكيـان الـصهيوني والـسلطة           النقابات المهنية مساء أمس، ببدء الجولة الثالث      
  .مشددين على أن نهج المقاومة هو الطريق الوحيد السترداد الحقوق المسلوبة، الفلسطينية

26/1/2012، الغد، عمان  
  

  القضية الفلسطينية تمر بمنعطفات جديدة في ظل الربيع العربي: ندوة في األردن .56
ا مركز القدس للدراسات االستراتيجية أمس حول وثيقـة أصـدرتها           أكد مشاركون في ندوة عقده    : عمان

نحو اسـتراتيجيات جديـدة للتحـرر الـوطني         «مجموعة التفكير االستراتيجي الفلسطيني تحمل عنوان       
مسارات لتحقيق الغايات االستراتيجية الفلسطينية في ظـل انهيـار المفاوضـات الثنائيـة،              .. الفلسطيني

 فلـسطيني موحـد     –عربي في دعم القضية الفلسطينية، وتشكيل موقف عربي         ضرورة استغالل الربيع ال   
وقال عضو مجموعة التفكيـر االسـتراتيجي الفلـسطيني         . تجاه التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية     

الدكتور خالد الحروب إن القضية الفلسطينية تمر في منعطفات جديدة في ظل الربيع العربي، مضيفا أنه                
  . اإلسرائيلية على السياسة هوانعكاساتود تفكير استراتيجي فلسطيني لما بعد الربيع العربي البد من وج

26/1/2012، الدستور، عمان  
  

 لمقاومة في لبناناهدد تعترض على إعالن ي" حملة مقاطعة داعمي إسرائيل: "لبنان .57
عبد » لمرئي والمسموع المجلس الوطني لإلعالم ا   «، رئيس   »حملة مقاطعة داعمي إسرائيل   «زار وفد من    

فـي فلـسطين    » في.تي  .ام  «لمراسل قناة   » الرسالة اإلعالمية «الهادي محفوظ، وعرض معه موضوع      
  .المحتلة مجدي الحلبي الذي بثته المحطة

تهديدا ضمنيا إسرائيليا للمقاومة في لبنان وعبر العالم، ورأيا شخـصيا           «وتضمنت الرسالة، وفق الوفد،     
يل، باإلضافة الى إدالء خبراء أمنيين إسرائيليين آلرائهم بهدف الدعايـة للعـدو             للمراسل لمصلحة إسرائ  

  .»اإلسرائيلي
للحـؤول دون اسـتخدام المحطـات       «وتمنى الوفد على المجلس الوطني لإلعالم اتخاذ التدابير الالزمة،          

ـ            ا لبنـان الرسـمي     المرئية والمسموعة اللبنانية منصة للترويج لتطبيع العالقة مع إسرائيل، التي يعتبره
  .»والشعبي عدواً وجودياً له

26/1/2012، السفير، بيروت  
  

  نالفلسطينيي واألسرىدويك عزيز  لقاء في بيروت تضامنا مع ":األسرىالوطنية للدفاع عن " .58
 والمعتقلين فـي سـجون االحـتالل الـصهيوني          األسرىبدعوة من اللجنة الوطنية للدفاع عن       : بيروت

   واألسـرى عزيز الدويك وسائر المعتقلين . ع رئيس المجلس التشريعي المعتقل د    واالميركي ، وتضامنا م   
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 مقاومـة   إلى العديد من الكلمات التضامنية الداعية        خالله أقيم في دار الندوة ببيروت لقاء تضامني ألقيت       
  . المصالحة وتحقيق الوحدة الوطنيةإتماماالحتالل وضرورة 

26/1/2012، الحياة الجديدة، رام اهللا  
  

  الكتاتني يرفض دعوة لزيارة الكيان وإلقاء خطبة بالكنيست: مصر .59
 والقيادي في حزب الحرية  المصري، محمد سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب. أعلن د:القاهرة

والعدالة، رفضه تسلم خطاب تهنئة أرسله له رئيس الكنيست الصهيوني رؤوفين ريفلين، يدعوه لزيارة 
وجاءت تصريحات الكتاتني عبر صفحته على موقع التواصل  .مام النواب الصهاينةالكيان وإلقاء كلمة أ

  ".توتير"االجتماعي 
  26/1/2012المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
  لضمان تنفيذ الجدول الزمني للمفاوضات"  الدوليةالرباعية"قطر تدعو  .60

ة للسالم في الشرق األوسط إلى دعت دولة قطر الليلة قبل الماضية اللجنة الرباعية الدولي: واموكالة 
وقال  .الفلسطينية واإلسرائيلية" حل الدولتين"ضمان شروط تنفيذ الجدول الزمني لمفاوضات السالم و

مندوب قطر لدى األمم المتحدة الشيخ مشعل بن حمد آل ثاني في بيان ألقاه خالل اجتماع مجلس األمن 
نا أكدنا في مناسبات سابقة ضرورة أال ينتهي عمل إن" :الدولي الدوري لبحث الوضع في الشرق األوسط

وأضاف أن  ."اللجنة الرباعية عند وضع مواعيد وخطط زمنية بل ضمان الشروط المالئمة لتنفيذها
 لم تتخل عن العائق األساسي أمام نجاح المفاوضات أي االستيطان غير الشرعي في "إسرائيل"حكومة 

  .األراضي الفلسطينية
  26/1/2012ي، االتحاد، أبو ظب

   
  في القدسي ووزير سابق قدس نائب ممنظمة التعاون اإلسالمي تدين اختطاف .61

 أدان األمين العام لمنظمة التعاون اإلسالمي، أكمل الدين إحسان أوغلو، قيام االحتالل اإلسرائيلي :جدة
جنة الدولية باختطاف النائب المقدسي محمد طوطح، ووزير القدس السابق خالد أبو عرفة، من مقر الل

: 23/1واعتبر أوغلو أن عملية االختطاف، التي تمت ظهر االثنين  .للصليب األحمر في القدس المحتلة
  ". على حصانة النائبين، فضالً عن انتهاكها لحرمة مؤسسة الصليب األحمر الدوليتشكل جريمة وتعدياً"

ولي واللجنة الرباعية على وجه ، المجتمع الد24/1، في بيان صادر عنه يوم الثالثاء أوغلووطالب 
اتخاذ موقف حاسم إزاء انتهاكات إسرائيل السافرة، وحملها على إطالق سراح النواب "التحديد، بـ

  .، كما قال البيان"الفلسطينيين المحتجزين لديها
  25/1/2012قدس برس، 

  
  إسرائيلية" قرصنة"اختطاف نواب القدس ": اتحاد األطباء العرب" .62

باتحاد األطباء العرب، ومقره مصر، قيام سلطات االحتالل اإلسرائيلي، " لجنة القدس"كرت  استن: القاهرة
، بعد 23/1 االثنين يومباعتقال النائب المقدسي محمد طوطح ووزير القدس السابق خالد أبو عرفة، 

ة عنه، نسخ" قدس برس"وأكدت اللجنة، في بيان لها تلقت  .اقتحام مقر الصليب األحمر في مدينة القدس
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ما قامت به سلطات االحتالل هو نوع من القرصنة حيال النواب وعدم احترام لمنظمة "اليوم الثالثاء، أن 
الصليب األحمر، التي كان يعتصم النواب بها، واستهتار بكل القوانين والمواثيق الدولية، التي توفر 

منظمات الدولية ذات الصلة واللجنة ودعت اللجنة ال ".الحماية للنواب والمكان الذي كانوا يعتصمون به
  ".التدخل لإلفراج عن األسرى الفلسطينيين وفي مقدمتهم نواب الشعب المنتخبين"الرباعية الدولية، لـ

يعملوا من أجل القدس وأهلها الصامدين ونوابها "كما توجهت إلى الشعوب العربية واإلسالمية بأن 
  .، على حد تعبيرها"كهم يعني ابتالع االحتالل لهاالمختطفين، فصمود هؤالء يبقي على القدس وتر

  25/1/2012قدس برس، 
  

  الفلسطيني" التشريعي" لإلفراج عن كافة أعضاء "إسرائيل" يطالب بضغط دولي على "المحامين العرب" .63
 عن رئيس المجلس لإلفراج طالب اتحاد المحامين العرب المجتمع الدولي بالتحرك العاجل :عمان

العزيز الدويك والنائب حسن طافش وكافة أعضاء المجلس المعتقلين في   عبد.طيني دالتشريعي الفلس
 بيان له المجتمع الدولي السيما المؤسسات البرلمانية العربية فيودعا االتحاد  .اإلسرائيليةالسجون 
 لياإلسرائي الضغط على سلطة االحتالل إلى العالم في اإلنسان والغربية ومؤسسات حقوق واإلسالمية
  . وعدم التعامل معها على أنها دولة فوق القانوناإلنسان باحترام مبادئ القانون وحقوق إللزامها

 ضرورة المضي قدما نحو تحقيق إلىودعا البيان السلطة الفلسطينية وقيادات الفصائل الوطنية والمقاومة 
  .ه تحقيق مطالبه المشروعة الشعب الفلسطيني بوصفها الخطوة الهامة باتجاإليهاالمصالحة التي يتطلع 

 26/1/2012الدستور، عمان، 
  

  إدخال مساعدات طبية لغزة مقدمة من الندوة العالمية للشباب اإلسالمي .64
شاحنات مقدمة ست ، قافلة مساعدات طبية إلى قطاع غزة، تضم 24/1 دخلت مساء يوم الثالثاء :غزة

مع بالتنسيق  التي دخلتشاحنات الية إن من الندوة العالمية للشاب اإلسالمي، وقالت مصادر فلسطين
 20 جالون من محاليل غسيل الكلى، سعة الجالون الواحد 4500 تحتوي على ،الهالل األحمر المصري

وتسلمت وزارة الصحة الفلسطينية هذه  .لتراً، وكذلك كميات كبيرة من الفالتر والمستلزمات األخرى
  .طاع غزة شهر واحد تقريباًقالالشاحنات، حيث تكفي هذه الكمية مستشفيات 

  25/1/2012قدس برس، 
  

  "إسرائيل"التزامنا ثابت بأمن : أوباما في خطابه أمام الكونغرس تجاهل ذكر مفاوضات السالم .65
قال الرئيس باراك أوباما في خطاب حال االتحاد األخير امام الكـونغرس قبـل مواجهـة                : جو معكرون 

 بالحفاظ على أمن إسرائيل تطلب أوثق تعاون        -وأؤكد الثابت -ابت  التزامنا الث  ": الناخبين الخريف المقبل  
 انتخابياً قبل كل شيء تفـادى       اً كان خطاب  ويالحظ في خطاب أوباما أنه    ". عسكري بين بلدينا في التاريخ    

 االسرائيلية والعالقة مع باكستان والوضع الهـش فـي          -فيه كل االشكاليات مثل المفاوضات الفلسطينية       
  . القضايا الداخليةالعراق وبعض

إن الواليات المتحدة عازمة على منع إيران من اكتساب سالح نووي ولـن تـستبعد اي                وأضاف أوباما   
واستدرك أوباما بقوله ان حل النزاع بشأن البرنامج النووي اليران حال سلميا ما              .خيار لبلوغ تلك الغاية   

  .زال أمرا ممكنا اذا وفت طهران بالتزاماتها الدولية
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بعد توجيه ضربات الـى     » موقع قوة «ا في المقاطع القليلة عن السياسة الخارجية، فأكد اوباما انه من            أم
، بدأت القوات االميركية باالنسحاب العسكري من افغانستان تمهيداً لبنـاء شـراكة مـع         »القاعدة«تنظيم  

تنحـسر موجـة    فيمـا   «ورأى انه   . »مصدر هجمات ضد اميركا   «كابول تضمن ان ال تكون افغانستان       
الحرب، موجة تغيير تجرف انحاء الشرق االوسط وشمال افريقيا، من تونس الى القاهرة، مـن صـنعاء           

القذافي كان الديكتاتور الذي خدم ألطول فترة فـي العـالم، قاتـل بـدم     ) معمر(قبل عام،   . الى طرابلس 
) رئيس الـسوري بـشار    ال(وفي سوريا، ليس لدي أي شك في ان نظام          . اليوم رحل . اميركي على يديه  

  .»االسد سيكتشف قريباً ان قوى التغيير ال يمكن عكسها وان الكرامة االنسانية ال يمكن إنكارها
ال يزال غامضا كيف سينتهي هذا التحول، لكن لدينا مـصلحة           «: قائال» الربيع العربي «وتابع اوباما عن    
المنطقة لتقرير مصيرها، نحن نؤيد هذه      وفي حين يعود في نهاية المطاف الى شعوب         . كبيرة في النتيجة  

سنقف الى جانب حقوق وكرامة كل النـاس، رجـاالً ونـساء، مـسيحيين              . القيم التي خدمت بلدنا جيداً    
سندعم السياسات التي تؤدي الى ديموقراطيات قوية ومـستقرة وفـتح االسـواق الن              . ومسلمين ويهوداً 

  .»الطغيان ال يقارن بالحرية
. قوم بحماية أمن اميركا ضد اولئك الذين يهددون مواطنينا واصدقاءنا ومـصالحنا           سوف ن «وقال اوباما   

من خالل قوة دبلوماسيتنا، عالم كان منقسماً يوماً حول كيفية التعامـل مـع برنـامج                . انظروا الى ايران  
النظام أكثر عزلة من أي وقت مضى، قادته يواجهون عقوبـات تـشّل             . ايران النووي يقف موحداً اآلن    

  . »طالما يتهربون من مسؤولياتهم، هذا الضغط لن يلينو
واي شخص يقول عكـس     . اميركا عادت «وفي رد على اقوال مرشحي الرئاسة الجمهوريين، أكد اوباما          

هـذه ليـست    . ذلك، أي شخص يقول إن اميركا في تراجع او نفوذنا قد تضاءل ال يعرف عما يتحـدث                
هذا ليس ما يشعر به الناس من طوكيـو  . يتوقون الى العمل معنا  الرسالة التي تصلنا من قادة حول العالم        

نعـم،  . الى برلين، من كايب تاون الى ريو، حيث اآلراء حول اميركا أعلى مما كانت عليه منذ سنوات                
لكن اميركا تبقى أمة ال يمكن االستغناء عنهـا فـي           . كال، ال يمكننا السيطرة على كل حدث      . العالم تغير 

  .»ةالشؤون العالمي
عاد أوباما من منظوره الى جذور األزمة االقتصادية أي والية سلفه جورج بوش وقال في هذا الـسياق                  

علمنا أنه تم بيع القروض العقارية ألشخاص ال يستطيعون تحمل نفقاتها           . 2008انهار بيت الورق عام     «
هذا كان خطـأ    «ضاف  ، وا »المصارف قامت برهانات كبيرة ومكافآت بأموال الناس اآلخرين       . او فهمها 

. طالما انا رئيس، سأعمل مع أي شخص في هذا المجلس للبناء على هذا الـزخم     «وقال  . »وغير مسؤول 
لكن أنوي قتال العرقلة بالعمل وسأعارض أي جهد للعودة الى السياسات ذاتهـا التـي جلبـت االزمـة                   

  .»االقتصادية في المقام االول
ـ    لن اعود الى االيام عندما سمح لهـا ان تلعـب بقواعـدها             «ائالً  ق» وول ستريت «وتابع أوباما انتقاده ل

وحدة الجرائم المالية لقمع الغش على نطاق واسـع وحمايـة اسـتثمارات             «، معلناً عن تأسيس     »الخاصة
ورغم اعتـراض   . الذي أدى الى االزمة في السوق العقارية      » االقتراض التعسفي «والتحقيق في   » الناس

كرة، دعا مجدداً اوباما الى إصالح ضريبي يدفع فيه من مدخوله أكثر من مليون       الجمهوريين على هذه الف   
 في المئة من الضرائب مقابل عدم رفع الضرائب على من مدخولهم اقل مـن               30دوالر سنوياً أكثر من     

معظم االميـركيين  «بل » حسداً لالغنياء«او » حرباً طبقية «وأكد ان هذه ليست     .  دوالر سنوياً  250,000
  .في رد على مقولة رومني» برونها منطقاً سليماًيعت
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بين واشنطن وسائر الواليات المتحدة يعود الى النفوذ المالي في الـسياسة            » العجز في الثقة  «واعتبر ان   
نحتاج الى وضع حـد لفكـرة ان علـى          «وقال اوباما   . االميركية داعياً الى اجراءات تحد من هذا االمر       

لكنني اعتقد بمـا يعتقـد بـه        . انا ديموقراطي ...  دائمة من التدمير المتبادل    الحزبين االستمرار في حملة   
بأن الحكومة يجب ان تفعل للشعب فقط ما ال يستطيع الشعب فعلـه بـشكل               : الجمهوري ابراهام لينكولن  
  .»أفضل بنفسه، وليس أكثر

  26/1/2012، السفير، بيروت
  

   مليون يورو55بـ ونروا األ مولوت حصار غزةآشتون تدعم استمرار لقاءات عمان ورفع  .66
وزيرة خارجية االتحاد األوروبي كاثرين آشتون خالل مؤتمر صحافي فـي             قالت : فتحي صباح  -غزة  

ونروا في مدينة غزة التي زارتها لساعات أمس، إنه يجب أن تكون هناك مفاوضات مـن                األمقر وكالة   
  . عمان بين الجانبينأجل الوصول إلى حل الدولتين، داعية إلى استمرار لقاءات

 اللقاءات بين وفد فلسطيني برئاسة عضو اللجنة التنفيذيـة لمنظمـة            األردن في استضافة  وأشادت بجهود   
وقالـت  . التحرير الفلسطينية، وآخر إسرائيلي برئاسة مستشار رئيس الحكومة اإلسرائيلية اسحق مولخو          

قل تعطي فرصة للنـاس ليتحـدثوا مـع         ليست رسمية، لكنها على األ    «إنه على رغم أن هذه المحادثات       
لكنها استدركت في كلمات موجهة إلـى إسـرائيل         . »بعضهم بعضاً، وهذا أمر نرحب به ونؤيد القيام به        

لكني ال أريدها أن تكون محادثات فقط من أجل المحادثات، بل يجب أن تحقق هـذه المحادثـات                  «: قائلة
  .»الفلسطينييننتائج من أجل مصلحة الشعب الفلسطيني والالجئين 

دعـم  «، مجددة التزام االتحاد األوروبـي       »فتح معابر قطاع غزة   «وجددت آشتون دعوتها إسرائيل إلى      
رسالتنا السياسية واضحة وهي أنه يجب أن يرفع هذا الحـصار، وأن            «: وقالت. »سكان القطاع وأونروا  

أن يتمكن النـاس مـن بنـاء        نريد لالقتصاد في غزة أن ينمو و      . يسمح للناس وللبضائع بالتحرك بحرية    
التزام سياسي وأنساني كبير    «وأضافت أنها تشعر بـ     . »اقتصاد أفضل، لكن هذا يتطلب مفاوضات جدية      

إنهاء الحصار وبفتح معابر    «، مؤكدة أنها تطالب اإلسرائيليين في كل لقاءاتها معهم بـ           »تجاه قطاع غزة  
  .»قطاع غزة وتمكين الغزيين من بناء مستقبل أفضل

فيليبو غراندي اتفاقاً يقضي بتمويل الموازنة العادية لــ         » أونروا«عت آشتون مع المفوض العام لـ       ووق
، »أونـروا «وكانت آشتون وقعت فور وصولها إلى مقر        . » مليون يورو  55«بمبلغ مالي قدره    » أونروا«

لت في مركز التدريب    ، ثم جا  »أونروا«في ثالث زيارة لها لقطاع غزة منذ توليها منصبها، اتفاقاً لتمويل            
يثير االنطباع لدي بأنه في هـذا  «وقالت إن ما رأته في مركز تدريب غزة . األكاديمي والمهني التابع لها 

  .»المكان هناك أناس يريدون بناء مستقل أفضل ولديهم إصرار كبير على تحقيق أحالمهم
عدداً من ممثلي المجتمع المـدني      ، و »أونروا«كما التقت عدداً من الناشطات والناشطين الشباب في مقر          

  . في مدينة غزة» أطفالنا للصم«ورجال األعمال في مقر مؤسسة 
تضع في مكتبها صورة كبيـرة لمهرجـان        «من جهته، قال غراندي خالل المؤتمر الصحافي إن آشتون          

 لـديها   وأكد أن . في غزة » األطباق الطائرة الذي نفذته أونروا ضمن أنشطة ألعاب الصيف العام الماضي          
   في المئـة مـن      10االتحاد األوروبي يقدم اليوم تقريباً      «وأوضح أن   . لقطاع غزة » التزاماً وحباً كبيراً  «
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تواصل الدعم من أجل دعم خدمات أونـروا والتزامهـا          «، معرباً عن أمله في      »موازنة أونروا المنتظمة  
  .»تجاه قضية الالجئين الفلسطينيين

  26/1/2012، الحياة، لندن
  

   والسلطة الفلسطينية"إسرائيل"ال أمل بحدوث اختراق في المفاوضات بين : س روسدني .67
رأى المبعوث الخاص السابق لإلدارة األميركيـة فـي         : محمد فرحان , فادي أبو سعدى  رام اهللا، عمان،    

معهد تخطيط سياسة الـشعب     "في خطاب له، مساء أول من أمس أمام          [مفاوضات التسوية، دنيس روس،   
، مـشدداً فـي     »ال أمل بحدوث اختراق في المفاوضات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية         « أن   ]"اليهودي

     العقبات النفسية تتغلب على الفجوات فـي       «، وأن   »من الممنوع الجلوس واالنتظار   «الوقت نفسه على أن
ايـة  ودعا روس إسرائيل إلى ضرورة تعزيز المعتدلين الذين يرفعون ر         . »مواقف أطراف المفاوضات    

رفض العنف وتحديداً قبل االنتخابات المحتملة في مناطق السلطة، الفتاً إلى أن صفقة تبـادل األسـرى                 
  .»حماس«األخيرة عززت من قوة 

  26/1/2012، االخبار، بيروت
  

   بضرورة وقف االستيطان " إسرائيل"نطالب : رئيس وزراء اسبانيا السابق .68
ـ        رئيس وزراء    قال:  عبداهللا القاق  -الكويت   » الدسـتور »اسبانيا السابق خوسيه ازنار في حديث خاص ل

إننا نطالب السلطات االسرائيلية بضرورة وقف االستيطان استجابة للمطالبات االوروبيـة           «،  في الكويت 
لقد طالب االتحاد االوروبي مؤخرا اسرائيل بوقف االستيطان والعمل على          «واضاف   .»والدولية والعربية 

 الفلسطينيين باعتباره شرطهم الرئيس؛ ألن االستيطان يـشكل ضـربة للجهـود        الدخول بالمفاوضات مع  
  .»الدولية للسالم

  26/1/2012، الدستور، عمان
 

  شات لجنة الخارجية واألمن بالكنيستقاالسفير االمريكي يشارك في من: ألول مرة .69
يـوم الألربعـاء، فـي      قالت مصادر اسرائيلية، إن السفير االمريكي لدى تل أبيب، دان شيبرو، شارك ال            

وتعد هذه المشاركة للسفير االمريكي في نقاشات لجنـة          .مناقشات لجنة الخارجية واألمن التابعة للكنيست     
من لجان الكنيست، المرة األولى التي تصل فيها العالقات االمريكية االسرائيلية إلى هذه الدرجـة مـن                 

ضافت المصادر أن السفير االمريكي سـيتطرق       وأ .التشابك على مستوى المؤسسات االسرائيلية الدخلية     
أمام اللجنة المذكورة إلى العديد من المواضيع، منها العالقات الثنائية وتأثيرات الربيع العربـي إقليميـا                
وعالميا، إضافة إلى موضوع المسيرة السلمية، واألزمات االقتـصادية العالميـة وتأثيراتهـا الـسياسية               

لمنطقة، وأخيرا تعامل المجتمع الدولي مـع الملـف النـووي اإليرانـي،             واألمنية على االستقرار في ا    
  .وخطوات الواليات المتحدة المستقبلية المتعلقة بالموضوع اإليراني

 25/1/2012، 48موقع عرب
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  ماذا ستُقّدم دولة جنوب السودان للكيان الصهيوني؟: تقرير .70
سودان والكيان الـصهيوني، حيـث تـستمر    أصبح من الواضح وجود مصالح متبادلة بين دولة جنوب ال    

الزيارات لدولة الجنوب من قبل عدد من الوفود األمنية والعسكرية الصهيونية، ومتخصصون في الشئون              
  .اإلفريقية، والذين يهدفون إلى توطيد العالقة بين الجانبين

ـ     السياسية واالقتـصادية   العديد من المكاسب على كافة األصعدة       ) إسرائيل(والتعاون بين الجانبين يحقق ل
  .واألمنية

وحسب عدد من الخبراء، فإن دولة جنوب السودان ستُقدم مساعدات هائلة للكيان الصهيوني، أكثر من أي             
  :دولة في العالم، حيث تتمثل المصالح المشتركة بين الجانبين وفق المحللون فيما يلي

ة المد اإلسالمي، والذي سيتم بالتعاون بين       هناك توجه صهيوني إلقامة حلف مسيحي يهودي لمواجه       : أولًا
  . البلدين
جنوب السودان تعتبر الباب الخلفي للقارة اإلفريقية، والذي تمر منه األسلحة إليران وقطاع غـزة،               : ثانيا

  .فهي تريد توطيد تلك المصالح إليقاف دخول األسلحة إليهما
نطقة، ويريد أن يعوض خساراته، على اعتبار أن        الكيان الصهيوني في حالة خسران لحلفائه في الم       : ثالثًا

  .هناك تنافس محموم بين إيران والكيان، وأن كل منهما يريد أن يحظي بإفريقيا
في دولة جنوب السودان، مصالح أمنية وعسكرية من خالل صفقات بيع األسـلحة             ) إسرائيل(لدى  : رابعا

  .ش خزينته السنوية بمليارات الدوالراتالتي تدر مبالغ طائلة على الكيان الصهيوني، والتي تنع
الكيان الصهيوني متيقن من نجاح العالقة بين البلدين، على اعتبار أنه كان يقدم الدعم العـسكري          : خامسا

  . للمتمردين في جنوب السودان عبر إحدى الدول اإلفريقية المجاورة
لعـسكرية المتطـورة مـن دبابـات        نجاح جنوب السودان في تخزين كمية كبيرة من األسلحة ا         : سادسا

وغيرها، تؤكد على وجود أموال غربية تقف وراء مشتريات األسلحة في جنوب الـسودان، وأن هنـاك                 
  .تدخالً من جانب عناصر صهيونية في عدد كبير من تلك الصفقات

ني السودان تطمح في أن تُصبح دولة ذات سيادة خاصة بعد تقسيمها، وترى في الكيان الـصهيو               : سابعا
  .الطرف الذي يستطيع تحقيق ذلك

يرى الكيان الصهيوني في السودان ورقة رابحة، خاصة بعدما خسر مصر بسقوط حسني مبارك،              : ثامنًا
الـشرق  "حيث أن تصاعد المد الثوري في المنطقة العربية، يحرمها من أوراق االستقرار فـي منطقـة                 

ون العسكري واالستراتيجي مع دولة الجنـوب،       ، ما يجعلها تسعى ألن تعوض ذلك بتدعيم التعا        "األوسط
  .وكسب أي ورقة رابحة تزيد من قوتها

يستفيد الكيان الصهيوني من تلك العالقة بزيادة النشاط اإلستخباري في قلب األراضي السودانية،             : تاسعا
ع بهدف رصد التحركات اإليرانية داخل السودان، بعد أن تحولت في اآلونة األخيرة إلى سـاحة صـرا                

  ).تل أبيب(جديدة بين طهران و
منطقة جنوب السودان تتمتع بثروات نفطية ضخمة، لذا فإن إقامة دولة جديدة مسيحية في جنوب               : عاشرا

                  ا، إضافة إلـى أنا في حل مشكلة النقص في مجال الطاقة الذي تعاني منه دومالسودان، ستساعدها كثير
  ى مياه نهر النيل، وتزيد من فرض سيطرتها عليها، عبـر           للحصول عل ) تل أبيب (ذلك سيفتح الباب أمام     
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بناء المزيد من السدود وإقامة المشروعات المائية، كما سبق وأن فعلت في إثيوبيا، لتكون ورقة جديـدة                 
  ".الربيع العربي"تالعب بها مصر، خاصة بعد 

 24/1/2012، موقع المجد االمني
  

  ت اإللكترونيةاالحتالل يجري أكبر مناورة لمواجهة لهجما .71
تعرضت شبكة االنترنت اإلسرائيلية يوم أمس لواحدة من أشرس الهجمات اإللكترونية في            : حلمي موسى 

الحرب الدائرة منذ أسابيع مع مجموعات من قراصنة االنترنت العرب واألجانب المتضامنين مع القضية              
فسه الذي بدأت فيه هيئة مكافحـة       وتتسم هذه الهجمة بأهمية خاصة كونها جاءت في الوقت ن         . الفلسطينية

. الحرب السيبرنتيكية في ديوان رئاسة الحكومة اإلسرائيلية بأكبر مناورة لمواجهة هجمات انترنت معادية            
ـ      بإسقاطه مواقع االنترنت التابعة الثنين من أكبر المستشفيات        » هاكرز«وكان بين ما أفلحت مجموعات ال

وصـحيفة  » سينماتيك«و» إي إسرائيل « ومواقع مهرجانات    وكذلك موقع ثاني أكبر شركات المواصالت     
  .»هآرتس«

ومن المعروف أن إسرائيل تعرضت األسبوع الماضي لهجمة الكترونية كان هدفها مواقع بعض البنـوك               
ويبدو أن المـستهدف هـذه المـرة        . الهامة والعديد من شركات المواصالت وبينها شركة إلعال للطيران        

للنقل » دان«م مواقع بنى تحتية مركزية كالمستشفيات والمواصالت العامة كشركة          استكمال للدائرة باقتحا  
وكتب مقتحمو هذه المواقع في بعضها شـعارات ضـد          . »هآرتس«الداخلي ووسائل اإلعالم كمجموعة     

نقتحم هذا الموقع اآلن    «، وفي البعض اآلخر تحذيرات      »الموت إلسرائيل، الحرية لفلسطين   «إسرائيل مثل   
وسـمى بعـضهم نفـسه      . »وسوف نخطف أربعة مثل جلعاد شاليت     . كابوس سيصل إليكم قريبا   ولكن ال 

  .»شبكة أبناء غضب فلسطين«
وبدأت الهجمة فجر أمس باقتحام موقع مركز شيبا الطبي في تل هشومير وبعد ذلك موقع مركز أسـوتا                  

 استهدف موقع المستشفى كغيره     وأعلن مستشفى أسوتا أن الهجوم بدأ في الساعة الثانية فجراً وأنه          . الطبي
منظومات الحماية تعاملت في البدء مع المحـاوالت        «وأعلن المستشفى أن    . من مواقع إسرائيل المستهدفة   

لكن ماليين الطلبات التي تلقيناها بشكل متزامن سببت منع الدخول أو القدرة على اإلبحـار فـي هـذه                   
يص مصادر الطلبات من أجل منعها وسد الطريق        وفي الساعات األخيرة صرنا نعمل على تشخ      . المواقع

وبرغم ذلك اضطر المستشفى الحقا لإلعالن عن أن موقعه توقف نهائيـا عـن              . »على األعمال المعادية  
  .العمل إلى حين انتهاء الهجمة

  والواقع أن هذه حال كل المواقع المذكورة التي تعرضت للهجوم حيث انهارت جميعها ولم تعد
باللغة العبرية حيـث لـم يعـد        » هآرتس«بين هذه المواقع وفي مقدمتها موقع صحيفة        للعمل يوم أمس و   

مساء أمـس لإلعـالن عبـر       » هآرتس«واضطرت صحيفة   . باإلمكان الدخول إليه من خارج إسرائيل     
في هـذه   . نعدكم بالعودة سريعا  . موقعنا انهار على أيدي قراصنة انترنت     «أن  » فيسبوك«صفحتها على   
ـ . »ا معنا بعمل اليك  األثناء تضامنو  بهـذه  » هـآرتس «وقد تأثرت مواقع االنترنت األخرى المرتبطة بـ

 االقتصادية الذي كـان يظهـر       TheMarkerالهجمة ولكن بشكل أقل وبين من تأثر كان موقع صحيفة           
هـاكر  «باللغة اإلنكليزية كان يظهر ويختفي وحمل تقريـرا بعنـوان           » هآرتس«كما أن موقع    . وينقطع

ونقلت وسائل إعالمية إسرائيلية عن مراسلين في الصحيفة        . »سطين يقفون خلف الهجوم علينا    مؤيدون لفل 
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أن هيئة التحرير فيها لم تعد تمتلك مدخال إلى شبكة االنترنت وأن صـحافييها بـاتوا مـضطرين لنقـل            
  .المعلومات عبر هواتفهم الخلوية

مهرجانـات  « علـى موقـع   Eye Hackerوكتب الهاكرز وهم من مجموعة أطلقت على نفسها اسـم  
  .»إسرائيل ستندم«أنه إذا تم اإلضرار بجسر المغاربة المؤدي للحرم القدسي فإن » إسرائيل

بعـد الظهـر    » هـآرتس «وإذا كانت الهجمة قد استهدفت المستشفيات فجرا فإنها ركزت على مجموعة            
المجموعـة مواقـع    وتـضم هـذه     . وبلغت ذروتها في المساء بتوقف كل مواقع المجموعة عن العمـل          

TheMarkerو » فأرة المدينة« وTheMarker Cafe باللغتين العبرية واإلنكليزية» هآرتس« وموقعي .
  .»تويتر«عبر شبكة » هآرتس«وكان متعاطف مع القضية الفلسطينية أول من أبلغ العالم بسقوط موقع 

 DDOS ما يبدو هجوم     هو على » هآرتس«وبحسب الخبراء فإن السبب الرئيس لسقوط خوادم مجموعة         
ويرى هـؤالء أن    . وهذه الطريقة ترسل للموقع معطيات تثقل عليه وتقود إلى انهياره         . من جانب هاكرز  

هذه أحد تجليات الحرب الدائرة اليوم بين قراصنة انترنت عرب وإسرائيليين كـان قـد بـدأها الهـاكر                   
  .»الحرية لفلسطين« ضمن حملة OxOmarالسعودي 

إلسرائيليون أنه تقف خلف الهجمات جهة منظمة هي األولى من نوعها لقراصنة انترنت             ويعتقد الخبراء ا  
وتـضم هـذه   .  ومعهم الكثير من قراصنة االنترنـت العـرب  Team Poisonدوليين يسمون أنفسهم 

وحددت هذه الجماعة لنفسها هدفا وهـو       .  عضوا على مستوى احتراف عال جدا      50المجموعة أكثر من    
فضال عن  ) سرقة معلومات، قاعدة بيانات، بطاقات ائتمان وضرب منظومات االنترنت        (مهاجمة إسرائيل   

  .الدعاية ضد إسرائيل
 للعمل ضد أميركا وإسرائيل ومنذ ذلـك الحـين   2009 في العام Team Poisonوقد أنشئت مجموعة 

. سـرائيل نفذت اقتحامات لمواقع األمم المتحدة وشركات تكنولوجية ومنظومات في دول تتعـاون مـع إ              
   .freepalestineوتشكل هذه المجموعة رأس حربة تقنية لمجموعة 

» طاقم الـسايبر  «ومن الجائز أن هجمة السايبر الجديدة هذه تتسم بأهمية خاصة ألنه تم اإلعالن عن أن                
في ديوان رئاسة الحكومة اإلسرائيلية ومجلس األمن القومي والوزارات المختلفة بـدأوا أمـس منـاورة                

وأطلقت، كما هي الحال على العمليات األمنيـة، علـى          . تستمر أياما لمواجهة حرب سيبرنتيكية    واسعة س 
، وهي تتمثل هجمة إرهابيـة ســـــيرنتيكية علــــى          »إطفاء األنوار «هذه العملية اسم الشيفرة     

  .المنظومات الحيوية في إســـرائيل
ة الكهربـاء، سـلطة الميـاه والبنـوك     وتشارك في المناورة منظومات تشغل األجهزة الحيوية مثل شرك    

للتدرب على  » إطفاء األنوار «وترمي مناورة   . وجميعها تخضع لحماية إلكترونية من جانب جهاز الشاباك       
وأوضح متحدثون بلـسان    . وضع يقع فيه هجوم يؤدي إلى انهيار وتشويش منظومة الحياة العادية للسكان           

  .طوال أشهرمجلس األمن القومي أنه تم اإلعداد للمناورة 
  26/1/2012، السفير، بيروت

  
  األهمية اإلستراتيجية واالقتصادية إلنشاء ميناء بحري دولي في قطاع غزة .72

  ماهر الطباع.د
إن إنشاء ميناء بحري دولي في قطاع غزة يعتبر من أهم المشروعات اإلستراتيجية التي كانت مطروحة                

 30/4/2000إنشاء ميناء غزة البحري بتاريخ      خالل العشر سنوات السابقة وصدر مرسوم رئاسي بشأن         
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و تم  , و تم اختيار المكان الخاص بالميناء و أجريت العديد من الدراسات حول مشروع  إنشاء الميناء                 , 
وضع حجر األساس في الموقع لبناء الميناء من قبل الرئيس الراحل ياسر عرفات والـرئيس الفرنـسي                 

  .جاك شيراك أثناء زيارته لقطاع غزة
 و ما تبعها من أحداث وتوتر لألوضاع الـسياسية ،           2000و مع بداية انتفاضة األقصى في سبتمبر عام         

 صـدر   19/7/2005و بتاريخ   , منعت إسرائيل السلطة الوطنية الفلسطينية من البدء في تنفيذ المشروع           
و , شيخ عجلين   قرار من مجلس الوزراء الفلسطيني بتثبيت موقع ميناء غزة البحري في جنوب منطقة ال             

تكليف الوزارات ذات العالقة بالمتابعة مع الدول المانحة لتأمين التمويل الالزم إلنشاء الميناء و الذي بلغ                
  .  مليون دوالر88.5في حينه 

و يعتبر مشروع إنشاء الميناء إنجاز كبير على الصعيدين السياسي و االقتصادي حيث أنه سوف يجـسد                 
هذا باإلضافة إلـى    , ياه اإلقليمية و يساهم في دفع عجلة التنمية في قطاع غزة            الحقوق الفلسطينية في الم   

أثرة االيجابي على االقتصاد الفلسطيني  وذلك بالمساهمة في زيادة الحركة التجارية بين فلسطين و دول                
صناعات العالم المختلفة و ربط االقتصاد المحلي باالقتصاد العالمي و مساهمته في تنمية الصادرات و ال              

و زيادة الناتج المحلى اإلجمالي و رفع مستوى الدخل و خلق فرص عمل             , المحلية و الخدمات التجارية     
كما أنة سوف يـساهم بفـك تبعيـة         , دائمة سوف تساهم في حل مشكلة البطالة المرتفعة في قطاع غزة            

 قادر علـى التطـور و       االقتصاد الفلسطيني عن االقتصاد اإلسرائيلي للوصول إلى اقتصاد فلسطيني حر         
  .النمو

كما أن إنشاء ميناء ذات سيادة فلسطينية مستقلة دون أي تدخل للجانب اإلسرائيلي سوف يـساهم بحـل                  
من إشكاليات المعابر الخاصة بقطاع غزة حيث أن جميع البضائع المستوردة سوف تأتي مباشـرة               % 90

 للعالم الخارجي سوف يكون بحريـة دون        إلي قطاع غزة كما أن تصدير المنتجات الصناعية و الزراعية         
تدخل الجانب اإلسرائيلي الذي يمنع التصدير الصناعي و الزراعي من قطاع غزة منذ أكثر من خمـس                 

  .سنوات
وعاني االقتصاد الفلسطيني وتأثر بشكل كبير نتيجة عدم تحكم السلطة الوطنيـة الفلـسطينية بالمعـابر                

وجود ميناء إلى استخدام الموانئ اإلسرائيلية مما سـاهم فـي           التجارية الخاصة بقطاع غزة و أدي عدم        
عرقلة الحركة التجارية و التسبب بخسائر فادحة للمستوردين نتيجـة حجـز بـضائعهم فـي المـوانئ                  

أضف إلى ذلك إتالف ومنع دخول العديـد مـن          , اإلسرائيلية ودفع أجرة التخزين واألرضيات والرسوم       
و ما زالت إسرائيل تفرض قيود كبيرة على        , ينيين تحت ذرائع وهمية     البضائع الخاصة بمستوردين فلسط   

واردات السلع إلي قطاع غزة فهي تمنع دخول كافة أنواع مواد البناء و تفـرض قيـود علـى دخـول                     
و آليات البنية التحتية و تتحكم بنـوع و         , الماكينات الصناعية و المعدات الثقيلة وشاحنات النقل التجاري       

  . الواردةكمية البضاعة
وتكرار الحكومة اإلسرائيلية في حجز     , وبعد التهديدات اإلسرائيلية المتكررة بفك االرتباط مع قطاع غزة          

 مليون دوالر   100األموال الخاصة بعوائد الجمارك و الضرائب و التي تبلغ قيمتها الشهرية ما يزيد عن               
ر التجارية مع قطاع غزة و إبقـاء معبـر          و إغالق كافة المعاب   , تساهم بشكل أساسي في موازنة السلطة       

أصبح من الضروري العمل الجاد على إحياء مشروع إنشاء مينـاء غـزة             , كرم أبو سالم كمعبر وحيد      
مما سوف يساهم في تخلـص      , البحري تحت إشراف و حماية دولية و اعتباره من األولويات الفلسطينية            
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سرائيلي المستمر في حجز أموال الضرائب و التحكم في         السلطة الوطنية الفلسطينية من ابتزاز الجانب اإل      
  .فتح و إغالق المعابر

25/1/2012 
  

  فرص الوحدة واالندماج.. حماس والجهاد .73
  مؤمن بسيسو

ألقت دعوة إسماعيل هنية رئيس الحكومة الفلسطينية في غزة وأحد القيادات البارزة في حركة حمـاس،                
حماس والجهاد اإلسالمي، حجرا كبيرا فـي بحـر الميـاه           حول ضرورة الوحدة واالندماج بين حركتي       
  .الراكدة في إطار العالقة القائمة بين الحركتين

لم تكن مبادرة هنية األولى من نوعها في مضمار العالقة بين الحركتين اللتين تـصدران عـن مـشكاة                   
اإلسـرائيلي، فقـد    إسالمية واحدة وتتنافسان في إطار مسيرة المقاومة ومشروع التحرير ضد االحتالل            

طُرحت عناوين مشابهة في مراحل ومنعطفات سابقة، إال أن دعوة هنية األخيرة تكتسب أهميـة خاصـة     
بحكم المتغيرات المحلية واإلقليمية التي غيرت كثيرا من المعادالت الراهنة، ومنحت المشروع الـسياسي        

  . حلة المقبلةاإلسالمي في المنطقة العربية حظوة التصدر والريادة خالل المر
وأيا كانت التقديرات بخصوص فرص نجاح مبادرة هنية ومدى واقعيتها، فقد راودت حلما بعيدا والمست               
طموحا أصيال لدى الكثيرين من أنصار المشروع اإلسالمي الذين يتوقون لتوحيد الجهد اإلسالمي المقاوم              

  . على أرض فلسطين
  بين التأرجح والثبات

حماس والجهاد أعمق، فكرا وتاريخا، من أن يستغرقها بحث عابر أو نقـاش             : تيالعالقة التي تربط حرك   
  . سطحي دون الولوج إلى بوابة الجذور والنشأة األولى

 وانفصالها عن الخط الرسمي لجماعـة اإلخـوان المـسلمين    1981منذ بدايات نشأة وتكوين الجهاد عام       
وتأسيس السلطة  1987اضة الفلسطينية األولى عام     آنذاك، وما تال ذلك من مراحل متعددة، مرورا باالنتف        

 التي شهدت قفزة في عمل الحركة، وصوال        2000، واندالع انتفاضة األقصى عام      1994الفلسطينية عام   
 التي فازت فيها حماس وقاطعتها الجهاد وما بعـدها،          2006إلى مرحلة االنتخابات التشريعية مطلع عام       

يحكم الحركتين يغلب عليه التأرجح وعدم الثبـات، وأن الطـرفين ال            كان واضحا أن مسار العالقة الذي       
ينشدان إلى محور معالجة إستراتيجي بقدر ما يحتكمان إلى محددات تعايش وتنسيق اعتيادية ال ترقى إلى                
حجم ومستوى التحديات اإلستراتيجية التي تستهدف المشروع اإلسالمي المقاوم الذي تحمله الحركتـان،             

  .وع التسوية المدعوم بقوة من لدن النظام اإلقليمي والدولي بقيادة اإلدارة األميركيةفي وجه مشر
وخصوصا في  -وقد لعبت صور التنافس الميداني بين عناصر وكوادر الحركتين في العديد من األحيان              

ـ              تباك ميدان إدارة المساجد والسيطرة عليها وتبني العمليات العسكرية ضد االحتالل، وبعض حاالت االش
الميداني التي بلغت حد استخدام العنف والصدام المسلح في إحدى الحوادث الميدانية التي اعتبرت استثناء               

 دورا سلبيا عزز من مناخات التشكك وعدم الثقة لدى قواعد الحـركتين،             -2006في تاريخ العالقة عام     
 أو قاصـرة علـى ميـدان    وجعل من أفكار وأطروحات الوحدة والتقارب بين الحركتين غير ذات صلة،      

التداول النظري وسجينة الجانب الشعاراتي دون أي نصيب على أرض الواقع في أفضل األحوال، رغـم         
  .القواسم المشتركة وعناصر التقارب الهامة بين الحركتين
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  موجبات الوحدة واالندماج
 إسـالميا مقاومـا     ال خالف على أن هناك مشتركات واسعة بين حماس والجهاد اللتين تحمالن مشروعا            

مشتركا على اختالف في بعض التفاصيل وتباين في االجتهاد في بعض األولويات، بما يهيئ لوحدة جادة                
  .تنتظم الحركتين في مواجهة التحديات القاسية التي تستهدفهما

ومع ذلك تقفز إلى الواجهة العديد من أسباب وموجبات الوحدة واالندماج التي كانت غائبة عـن مـشهد                  
  :لعالقة بين الحركتين في الماضي، وذلك على النحو التاليا

أسهم صعود اإلسالم السياسي فـي عديـد البلـدان العربيـة،            : صعود الحركات اإلسالمية عربيا   : أوال
وخصوصا في مصر التي حقق فيها اإلسالميون نجاحات انتخابية كبرى، فـي إعـادة طـرح عنـاوين                  

بين مكونات الحالة اإلسالمية الفلسطينية التي تـضم فـي إطارهـا            التحالف السياسي والوحدة التنظيمية     
  .الرئيس حركتي حماس والجهاد اإلسالمي

وشكل صعود اإلسالميين عربيا تغييرا في معادالت الواقع القائم التي سادت طيلة العقود الماضية، فللمرة               
التعبيـر عـن إرادة شـعوبها،       األولى تخترق الحركات اإلسالمية جدر العزل والقمع التي حرمتها حق           

ويصل بعضها إلى تولي مقاليد الحكم والسلطة، مع ما يعنيه ذلك من تحوالت ذات صبغة تاريخية تنقلب                 
  . على كل مخلفات وموروثات المرحلة السابقة، وتهيئ لمرحة جديدة وواعدة في حياة األمة وشعوبها

بار العملي خالل المرحلة المقبلة في إطار       وغني عن القول إن المشروع اإلسالمي يقف على محك االخت         
تجربته الحاكمة التي يخوضها للمرة األولى في عصر الحرية والديمقراطية الذي ولّده الربيـع العربـي                
الثائر، مما يحتم على الحركات اإلسالمية المختلفة التعاضد والتكاتف وإبداء أقـصى درجـات التعـاون                

وبدرجـة ال   -ياسي اإلسالمي الحاكم الذي يعود نجاحا أو فـشال          المشترك في سبيل إنجاح المشروع الس     
 على مختلف أطراف الحركة اإلسالمية في المنطقة العربية رغم تباينات وخـصوصيات             -يمكن تجاهلها 

  .البيئات الجغرافية العربية
 هامة  كل ذلك، يجعل من فكرة وطرح الوحدة بين طرفي الحركة اإلسالمية الفلسطينية األساسيين أولوية             

تحاكي تطورات وإفرازات الربيع العربي، وترتقي بالعمل اإلسالمي الفلسطيني إلى مـستوى التحـديات              
  .الكبرى التي تفرضها المرحلة القادمة

ال يخفى أن حماس والجهاد تعوالن علـى إعـادة          : اإلقالع بمنظمة التحرير إلنقاذ الوطن والقضية     : ثانيا
  .ي تتولى قيادة المشروع الوطني الفلسطيني خالل المرحلة المقبلةصياغة منظمة التحرير الفلسطينية ك

عـن  " الفيتـو "وتدرك كال الحركتين أن الرئيس محمود عباس، ومن ورائه حركة فتح، مضطر لرفـع               
انخراط ومشاركة الحركتين في المنظمة في ظل اتفاق المصالحة الذي يقضي بإجراء انتخابات متزامنة،              

  .  للمجلس الوطني الذي تنبثق عنه اللجنة التنفيذية للمنظمة، خالل العام الجاريرئاسية وتشريعية وأخرى
تبعا لذلك، تسعى الحركتان الستثمار االنخراط المتوقع في المنظمة التي تحظى بشرعية التمثيل الـوطني               

بمـا يخـدم   الفلسطيني في الداخل والخارج لجهة إعادة بنائها وترتيب أوراقها من جديد، سياسيا وإداريا،     
نهج المقاومة ومشروع التحرير الذي تعتبره الحركتان أساس إنقاذ الوطن والقضية الفلسطينية من حـال               
الضياع الذي يتقاذفها بفعل ارتهانها المزمن لمشروع التسوية والمفاوضات الـذي أودى بالقـضية فـي                

  .متاهات بال حدود طيلة العقدين الماضيين
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إلقالع بمنظمة التحرير عبر إعادة بنائها سياسيا وإداريـا يـرتبط أساسـا      ومن البديهي أن الرهان على ا     
بمدى قدرة الحركتين على العمل بشكل موحد وحقيقي لتحقيق االنطالقـة المرجـوة وإحـداث التغييـر                 

  . المنشود
ال يختلف اثنان أن مستوى الوعي الفكري والسياسي لكال الحركتين قد           : النضوج الفكري والسياسي  : ثالثا

بلغ مستويات رفيعة في الفترة األخيرة خالفا لما كان عليه الحال السائد في مراحل سابقة تميزت بالتقوقع                 
في إطار الذات، والتوجس الدائم من اآلخر، والعقم الفكري والسياسي الذي سـد منافـذ الفهـم واللقـاء                   

  .والتعاون المشترك
 دروس وتجارب المراحل الماضية، بما لها وما        نضج الحركتين أضحى بائنا في هذه المرحلة، ويبدو أن        

عليها، قد فعلت فعلها وتركت أثرها في خلفية التفكير السياسي والوطني للحركتين، وجعلـت مواقفهمـا                
أكثر مرونة واقترابا من أي وقت مضى، ومنحتهما األرضية المواتية للبحث في شأن إرسـاء الوحـدة                 

  .التنظيمية بينهما
  فتراقالعوائق ومسببات اال

لعل تفحص مسار وطبيعة العالقة القائمة بين حماس والجهاد يشي بوجود فجوة ذات رؤوس ثالثة تبـدو                 
عصية على الردم، وتعترض نقل وتطوير العالقة والمواقف إلى آفاق أبعد وأرحب بين الحركتين، وذلك               

  : على النحو التالي
 من السلطة واالنتخابات نقطة اختالف وافتراق       يشكل الموقف السياسي  : إشكاليات الموقف السياسي  : أوال

جوهرية بين الحركتين، إذ ترفض حركة الجهاد االنخراط في أجهزة ومؤسسات السلطة الفلـسطينية أو               
المشاركة في االنتخابات التشريعية بحجة خضوعها تحت سقف ومظلة اتفاق أوسلو، فيما تؤكد حماس أن               

ة االنتخابات ال يرتبط بأوسلو، ويهدف أساسـا إلـى محاربتـه            دخولها منظومة العمل السلطوي من بواب     
  .وإضفاء الشرعية على المقاومة وحمايتها

وال يبدو أن أيا من الحركتين في وارد التراجع عن موقفهما السياسي المعروف خالل المرحلة المقبلة في                 
نيات التالقي واالندماج في    ظل استمرار تمسك حماس بالمشاركة في الحكم والسلطة، مما يعني تباعد إمكا           

  .بوتقة واحدة مستقبال
من المعلوم أن الجسم التنظيمي األصغر يخشى دوما الوحدة واالندماج في           : خشية الذوبان التنظيمي  : ثانيا

الجسم التنظيمي األكبر خشية التماهي والذوبان، وها هنا فإن حركة الجهاد ليست فـي وارد التـضحية                 
دته طيلة العقود الثالثة الماضية، وتخشى وتتحسب تماما حيال أي انسياق تجاه            بجسمها التنظيمي الذي شي   

  . أطروحات الوحدة الكاملة مع حماس
وبالرغم من أن حركة الجهاد امتدت وتشعبت وكَبر جسمها وهيكلها التنظيمـي كثيـرا قياسـا بمرحلـة                  

ثر خـشية وأقـل تعاطيـا مـع         البدايات إال أن توسع حركة حماس، بشريا ومؤسساتيا، يجعل الجهاد أك          
  .مبادرات االندماج المؤسسي الذي تعتبره الحركة قفزة في الهواء تصب في صالح حماس

من الصعب إلغاء أو كشط اإلرث النفسي الطويل المبني على ثالثة عقـود             : اإلرث النفسي الطويل  : ثالثا
 الحركتين األكثر احتكاكا فـي      من التنافس الوطني سياسيا وميدانيا بين الحركتين، وخصوصا بين قواعد         

  . ميادين التنافس اليومية
حالة غير مـستوية مـن      ) 2000،  1987(لقد أفرزت األوضاع الفلسطينية الداخلية في ظل االنتفاضتين         

التنافس الميداني بين الحركتين، الذي وجد انعكاساته على خطابهما السياسي واإلعالمي في العديـد مـن          
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عالجات جذرية كافية لتقنين التنافس إلى حده األدنى تمهيدا للبـدء فـي إزالـة               األحيان، دون استدعاء م   
وهكذا، فإن اإلرث النفسي الطويل والمعقد الذي خـيم علـى قواعـد             . رواسبه السلبية وتكلساته الضارة   

  . الحركتين يلعب دورا كبيرا في إحباط جهود الوحدة واالندماج بينهما
  فرص النجاح والبديل

كتين الحديث أمام وسائل اإلعالم عن حوارات معمقة حول فكرة الوحدة واالندماج، وتصدير             بإمكان الحر 
تصريحات صحفية ترحب بالفكرة وتعد بدراستها، لكن الشعار السياسي واإلعالمـي شـيء، وحقيقـة               

  . الموقف والممارسة شيء آخر تماما
ضعيفة تماما كون واقع العالقة الـراهن       ومن هنا فإن فرص نجاح مبادرة الوحدة واالندماج الكامل تبقى           

  . بين الحركتين يقطع بأن العوائق ومسببات االفتراق أكثر قوة وصخبا من موجبات الوحدة واالندماج
من السهل الحديث عن تباينات سياسية وخالفات تنظيمية وإرث نفسي في إطار العالقة بـين الطـرفين،                 

 وتطوير العالقات، لكن تلك اإلشكاليات تبـدو كنقطـة          واستحضار ذلك كعقبة في وجه تجسير الخالفات      
  .صغيرة في بحر المخاطر والتحديات التي تستهدف الوجود اإلسالمي المقاوم في فلسطين بشكل عام

البديل الموضوعي لتعثر أطروحة الوحدة واالندماج الكامل، والذي يشكل الحد األدنى وأقـل القليـل، أن                
لطرفين إلى عالقات تحالف إستراتيجية من الطراز األول، مبنية على عهـد            ترتقي العالقات البينية بين ا    

، وتطوير وتعميق آليات التعـاون والتنـسيق المـشترك          "دمي دمك ودمك دمي   "الدم والعقيدة وفق قاعدة     
بينهما، والشروع في بناء جبهة سياسية إسالمية مشتركة تُصدر رؤية موحدة تجمع الحركتين وتعينهمـا               

  .ة نوائب وتحديات المرحلة المقبلةعلى مواجه
ال عذر لحركتي حماس والجهاد في إنجاز الوحدة على أي شكل كانت بينهما مهما كانت درجة ومسببات                 
الخالف، وهل يمكن لإلسالمي أن يصطلح مع الوطني أو يصطلح مع أبناء شعبه دون أن يصطلح مـع                  

  !ذاته ويبني نفسه ويعيد ترميم بيته الداخلي؟
  25/1/2012، جزيرة نت، الدوحةموقع ال

  
  !توطين الفلسطينيين في االردن .74

  ماهر ابو طير
تثور الضجة في البلد رداً على ما قاله جون كيري ودانيل إينوي عضوا مجلـس الـشيوخ االمريكـي،                   

  .والضجة تحمل مبالغة كبيرة العتبارات عديدة
ردن، من حملة الجوازات االردنيـة      ما قاله عضوا مجلس الشيوخ يتعلق بتوطين مليون فلسطيني في اال          

المؤقتة، وهم من ابناء القدس والضفة الغربية وغزة، والن العضوين طالبا بمنحهم الجنـسية االردنيـة                
  .وتوطين هذا العدد، قامت القيامة ولم تقعد

و سر المبالغة في ردود الفعل يتعلق باعتقاد كثيرين، ان مقاال في اسرائيل، او رأيا لعضو كـونغرس، ا                 
تصريحاًَ الي شخص اجنبي، كفيل بقلب المعادالت في االردن، وكأن من يكتب او يطلب اوُ يصرح، بيده                 

  !.االمر من قبل ومن بعد
الذين استمعوا الى نقاشات لجان الكونغرس مع الملك يعرفون ان مثل هذا الملف لم يثر نهائيـاً خـالل                   

  . االدارة االمريكيةالزيارة، ال على مستوى هذه اللجان، وال على مستوى
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لمُ يثر هذا الملف ايضاً على مستوى وزيرة الخارجية االمريكية، التي لها رؤاها شبه المستقلة، احيانـاً،                 
  .التي تتفرد بها، تغريداً وتصريحاً وتأثيراً

أليس مثيراً ان يهتز بلد بأكمله كلما كتب عضو كنيست اسرائيلي مقاال، وكلما افتـى عـضو كـونغرس                 
راها من وجهة نظره حال لمشاكل المنطقة، هذا يؤشر على مبالغتنا من جهة اخرى فـي تقـدير                  بفتوى ي 

  .خطورة الكالم وتأثيراته، باعتبارهُ منزال ال مفر منه
ثم يتناسى كثيرون رأي الناس في هذا الصدد، الن المليون الذين يتم الحديث عنهم، ال يريدون في هـذه                   

 ان كان ذلك ممكناً، واال فحياة كريمة بما تعنيه الكلمة، قبـل ان تكـون                الدنيا سوى العودة الى فلسطين،    
  .حقوقا سياسية، ومنافسة على الوزرنة والنيابة

ليس هناك داع النُ يستثار احد، باعتبار ان االردنُ مهدد بسبب المليون فلسطيني، فهؤالء ال يقبلون ايضاً                 
اً ان يكونوا ورقة مساومة في يد اي ادارة امريكيـة  ان يكونوا ورقة ضغط على االردن، وال يقبلون ايض  

  .لالضرار باالردن
هم من بيننا، ولم نسمع منهم يوماً اي        . دعونا ال نتعامل مع قصة المليون فلسطيني باعتبارهم مجرد رقم         

مطالبة بالتجنيس، وال بالتوطين، بل على العكس هم ضد التوطين، قبل غيـرهم، وهـم زوادة الموقـف                  
  .لتوطينالمعاند ل

تتعلق القصة بظروف حياتهم الصعبة التي يحلها التجنيس، قانونياً، غير ان هناك حلوال اخرى، بدال من                
التجنيس، ابسطها ان تمنحهم السلطة الفلسطينية جوازات فلسطينية، بدعم عربي ودولي، ليصير الجـواز              

  .الفلسطيني مقبوال عربياً وعالمياً بأعلى درجات القبول
 على المواطنة الفلسطينية يبقون هنا مثل غيرهم من العرب من جنـسيات اخـرى ممـن                 بعد حصولهم 

يعيشون حياة طبيعية، يتملكون ويسافرون ويعملون، حتى يأتي اهللا بفرج لقضيتهم، عبر حل العودة الـى                
  .فلسطين، وهذا حل ينهي ازمة الهوية السياسية والقانونية

ة االردنية، ويتم تكريس فلسطينيتهم ايـضاً، ويـتم مـنحهم           عبر هكذا حل يتم نزع المخاوف حول الهوي       
هوامش واسعة للحياة مثل اي عربي عراقي او سوري او ليبي موجود في االردن، الـى ان يـتم حـل                     

  .القضية الفلسطينية، حرباً او سلماً
ـ                      تم هذا كالم ال يغضب احد على ما هو مفترض، وعلينا في حاالت كثيرة ان ال نبـالغ ازاء اي رأي ي

طرحه، فلو وافقت الدولة االردنية على التوطين، فلن يوافق هؤالء، والقضية ليست مجرد قرار رسمي،               
  .الن هناك وجدانا لهؤالء ال بد من العودة الى مكنوناته

هذا حل قد تتذرع السلطة الفلسطينية بعدم قدرتها عليه، الن اسرائيل لـن تقبـل مـنح ارقـام وطنيـة                     
ين، والنها قد تواجه معضلة الحقة، تتعلق بحقهم في العودة مباشرة الـى اراض              للفلسطينيين خارج فلسط  

  .السلطة، وهو ما ال تريده اسرائيل
رغم ذلك يبقى هذا التوجه الذي يتم الحديث عنه في دوائر مغلقة، اي منح فلسطيني االردن مـن حملـة                    

زات فلـسطينية، حـال مطروحـاً،       الجوازات المؤقتة، وفلسطينيي سوريا ولبنان، من حملة الوثائق، جوا        
  .باعتباره حال وسطا بين الحلول

نقطة الضعف االساس في هذا الحل المقترح تتعلق بجعل هؤالء يقيمون في الخارج، مثل اي عرب فـي                  
تلك الدول، دون تمكنهم من العودة مباشرة مثل اي مواطن من مواطني السلطة، لكنه حل ينزع مخاوف                 

  .ن االردنيين والسوريين واللبنانيين، ويؤمن لهؤالء حياة دون شكوك او اتهاماتالديموغرافيا والتوطين ع
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بدال من قصف عضوي الشيوخ االمريكي بكالم ال تتم قراءته في االغلب، على الجميع ان يتكاتفوا فـي                  
وجه التوطين، اردنيين وفلسطينيين، وان يتم الوصول الى حلول مبتكرة تحمي االردن، وال تفرط بقضية               

  .فلسطين وحقوق الناس ايضاً
هذا الحل هو الرد على تجنيس الفلسطينيين في االردن، ويرفع المخاوف عن االردنيين، وهو فـي ذات                 
الوقت،ُ يؤمن هوية سياسية وقانونية دائمة ومعرفة ومقبولة، وحياة كريمة لهؤالء، في العالم، بـدال مـن                 

  .باعتبارهم ورقة ضغط تستخدمها كل االطرافحالة التعليق التي يواجهونها، والتالعب بقصتهم 
  .هذا قليل مما تخفيه مطابخ القرار، رداً على اقتراحات عباقرة واشنطن

  26/1/2012، الدستور، عمان
  

  :كاريكاتير .75
  

  
  26/1/2012العرب اليوم، عمان، 

  


