
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
    

  
    

  
  

  
  
  
  
  

  المفاوضات خروج عن اإلجماع الوطني: أبو مرزوق
  وقف االستيطان وترسيم الحدودمثل عباس يريد إشارات الستئناف التفاوض : آشتون

  "سرائيلإ"ارتفاع في نسبة المتدينين والحريديم اليهود في : ي للديمقراطيةالمعهد اإلسرائيل
  ٢٠١١ في "إسرائيل" بين تركيا والتبادل التجاريارتفاع 

  بو غربية في العاصمة االردنية عمانأوفاة شيخ المناضلين الفلسطينيين القائد بهجت 

المرشحان الجمهوريان لرئاسة
 شعب الفلسطينيون: مريكاأ

  "سرائيلإ" يريد تدمير مخترع
 ٤ص ... 

  ٢٣٩٣  ٢٧/١/٢٠١٢الجمعة 



  

  

 
 

  

            ٢ص                                     ٢٣٩٣:                العدد٢٧/١/٢٠١٢الجمعة  :التاريخ

    :السلطة
 ٤  أوسلوعملية السالم لم تكن في وضع مؤسف إلى هذا الحد منذ : "دافوس" في فياض.٢
 ٥    لمواصلة لقاءات عّمان لشهرين إضافيينالسلطةضغوط أميركية وأوروبية على ": الحياة".٣
 ٦  "إسرائيل"الفلسطينيون يبتعدون عن إجراء محادثات مع : "ندنتاإلندب".٤
 ٦  تبحث مطلع الشهر المقبل الخطوات المناسبة" المتابعة العربية"و ..سنقّيم لقاءات عمان :ردينة أبو.٥
 ٧   على أفعالها"إسرائيل"حق القيادة الفلسطينية محاسبة ومحاكمة من : عشراوي.٦
 ٧  يعقد جلسة طارئة بغزة لمناقشة اعتقال النواب بالضفة" التشريعي".٧
 ٨   أو تقتلهم" إسرائيل"بعض المعتقلين يرفضون الخروج كي ال تعتقلهم : الضميري.٨
 ٨   حال صدور مرسوم رئاسي القادمجاهزون لالنتخابات في أيار: خابات في غزةمدير لجنة االنت.٩
 ٩  االقتصاديةفياض تواصل التحركات االحتجاجية على سياسة حكومة .١٠
 ٩   مليون دوالر سنويا٣٠٠ًتعهد تركيا بمنح حكومته " معا"عوض ينفي لـ.١١
١٠  يشارك في القمة اإلفريقية" منظمة التحرير"وفد من .١٢
١٠  بالخليل" أمن السلطة"وحدة هندسة صهيونية في مقر " المركز الفلسطيني لإلعالم".١٣
١٠   أزمة معبر رفح بافتعالن يضباط مصري من قياميحذر  فلسطيني سؤولم: فلسطين أون الين.١٤
١١  وزير في حكومة رام اهللا يدعو لضغط أوروبي على تل أبيب لتحريك العملية السياسية.١٥
١١  عباس ال يملك القدرة على اتخاذ قرارات قوية وعليه الرحيل: قاسمعبد الستار .١٦
    

    :المقاومة
١١  مشعل سيلتقي العاهل األردني وفعاليات شعبية وحزبية: المركز الفلسطيني لإلعالم.١٧
١٢  المفاوضات خروج عن اإلجماع الوطني: أبو مرزوق.١٨
١٢  اره التخلي عن رئاسة الحركةالجعبري طلب من مشعل في القاهرة التراجع عن قر: الحياة.١٩
١٣  نسعى لتحقق المصالحة بشتى السبل: الحية.٢٠
١٣  دول أوروبية قررت بدء اتصاالت مباشرة مع حماس: احمد يوسف.٢١
١٤  تصريحاته للصحفيينعزل مروان البرغوثي في زنزانة انفرادية بسبب .٢٢
١٤  الغول ينتقد دعوة عباس لالعتراف بحدود الدولة الفلسطينية.٢٣
١٥  لقاءات عمان كشفت بشكل واضح النوايا الحقيقية االستيطانية لالحتالل: "فدا"ابو ليلى و.٢٤
١٥  حرش الكيان بالمقاومة في غزة؟لماذا يت.٢٥
    

    :اإلسرائيليالكيان 
١٦  نتنياهو يناشد القيادة الفلسطينية عدم التخلي عن المحادثات.٢٦
١٦  بيريز يريد تقليص دور الرباعية في جهود استئناف المفاوضات.٢٧
١٧  حماس مرفوضة بشكل مطلق بصفة شريك في المفاوضات: اإلسرائيليةالخارجية .٢٨
١٧  مولخو يعرض موقفا عاما من قضية الحدود ويؤجل التفاصيل: "هآرتس".٢٩
١٧  "تصرفوا باحترام وليس بنفاق: "نتنياهو مخاطباً ليفني وموفاز.٣٠
١٨  فضيحة أخالقية جديدة في مكتب نتنياهو.٣١



  

  

 
 

  

            ٣ص                                     ٢٣٩٣:                العدد٢٧/١/٢٠١٢الجمعة  :التاريخ

١٨  سدالجراءات التي تتخذها الجامعة العربية ضد نظام األ سعيد لباراك.٣٢
١٨  "ألول مرة يتم اتخاذ خطوات جوهرية ضد إيران: "ليبرمان.٣٣
١٩   أن تستعد إلمكانية الحرب مع إيران"إسرائيل"على : أشكنازي.٣٤
١٩  "إسرائيل"ـ ما يحدث في سوريا هو تحول استراتيجي بالنسبة ل:عاموس يدلين.٣٥
١٩  المنتخبالمصري  السالم في تهنئتها للبرلمان  تكرر أملها التزام القاهرة بمعاهدة"إسرائيل".٣٦
٢٠  "سرائيلإ"ارتفاع في نسبة المتدينين والحريديم اليهود في : المعهد اإلسرائيلي للديمقراطية.٣٧
٢٠  "الحرديم" و"العلمانيين" اإلعفاء من الخدمة العسكرية يجدد الصراع بين اليهود ":إسرائيل".٣٨
٢١  أكثر زوار المواقع اإلباحية اإلسرائيلية عرب وعلى رأسهم مصر والسعودية: "يديعوت".٣٩
٢١   فيما يتعلق بحرية الصحافة"إسرائيل" تدهور مكانة :"صحفيون بال حدود"منظمة .٤٠
    

    :لشعباألرض، ا
٢٢  بو غربية في العاصمة االردنية عمانأوفاة شيخ المناضلين الفلسطينيين القائد بهجت .٤١
٢٢  ومستوطنين شتموا الرسولشبان فلسطينييناشتباكات في القدس بين .٤٢
٢٣  أول حراك شعبي من نوعه ضد المفاوضات: "امةفلسطينيون من أجل الكر".٤٣
٢٣   مؤتمر هرتسليا منوالفلسطينية االنسحاب تطالب الشخصيات العربية "إسرائيل" لمقاطعة الوطنية اللجنة.٤٤
٢٣  لعنصريومذكرة القانون ا" برافر"تظاهرة في النقب احتجاجاً على مخطط .٤٥
٢٤   االقتصادية في الضفة الغربية  تواصل التحركات االحتجاجية على سياسة الحكومة.٤٦
٢٤   على أراضي النقب للجيش مخطط إسرائيلي لبناء معسكر":المركز العربي للتخطيط البديل".٤٧
٢٥  ت السلطة الفلسطينيةتحاد العام للكتاب الفلسطينيين يدين مؤتمرا تطبيعيا في القدس بمشاركة قيادااال.٤٨
   

   : األردن
٢٥ وزير الخارجية األردني بحث مع آشتون مخرجات لقاءات عمان االستكشافية.٤٩
٢٦ ال مفاوضات سّرية بين األردن وحماس: مة األردنيةالمتحدث الرسمي باسم الحكو.٥٠
٢٦  وزيرا األوقاف األردني والفلسطيني يؤكدان الحرص على الهوية العربية اإلسالمية للقدس.٥١
   

   : لبنان
٢٦  األمنتغييب كي مون لفلسطين دليل جديد على تآمر مجلس": حزب اهللا".٥٢
٢٧ وراء فكرة األقليات" إسرائيل: "عند الحص" تجمع العلماء المسلمين في لبنان".٥٣
٢٧   سنوات ولفلسطينية بالسجن المؤبد بتهمة التخطيط الستهداف اليونيفل٣السجن لفلسطيني .٥٤
   

   :عربي، إسالمي
٢٧  ٢٠١١ في "إسرائيل" بين تركيا والتبادل التجاريارتفاع .٥٥
٢٧   في ريف دمشق الصنعإسرائيلي ضبط أسلحة وذخائر بعضها ":القدس العربي".٥٦
  
  

 



  

  

 
 

  

            ٤ص                                     ٢٣٩٣:                العدد٢٧/١/٢٠١٢الجمعة  :التاريخ

   :دولي
٢٧  قف االستيطان وترسيم الحدودومثل عباس يريد إشارات الستئناف التفاوض : آشتون.٥٧
٢٨   لألراضي الفلسطينية" المناشدة الموحدة"منسق الشؤون اإلنسانية في األمم المتحدة يطلق .٥٨
٢٩   والسلطة تهبط ثالث مراتب".. مراسلون بال حدود"في تصنيف   مراتبست تخسر "إسرائيل".٥٩
٣٠     كي مون يدعو لتطبيق القانون الدولي بحق األسرى الفلسطينيين.٦٠
٣٠  ا ما زالت حية في الماني" معاداة السامية"": بي بي سي"تقرير لـ.٦١
    

   :تقارير
٣١  ناالتحاد األوروبي يتململ ضّد االستيطا.٦٢
٣٣  "إسرائيل"ـالتغييـر في سوريا يحمل الخير ل: "الربيع العربي"يادلين واشكنازي في ندوة حول .٦٣
    

    :حوارات ومقاالت
٣٥  عريب الرنتاوي"... Baby Face"قاعدة الـ .٦٤
٣٦  سيفر بلوتسكر... نة يمكنها أن تنتظرسلم االولويات الجب.٦٥
٣٧  ديفيد إغناتيوس...  األميركية بالخارج"المكانة"الجدال القادم بشأن .٦٦
    

 ٣٩  :كاريكاتير
***  

  
   "ئيلسراإ" يريد تدمير  شعب مخترعالفلسطينيون: مريكاأالمرشحان الجمهوريان لرئاسة  .١

أكد المتنافسان البارزان على ترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة االمريكية دعمهمـا           :  وكاالت -واسنطن  
  .السرائيل ووجها انتقادات الذعة الى الفلسطينيين

 وصرح أحد هذين المرشحين وهو ميت رومني ان سبب عدم وجود سالم بين الفلسطينيين واالسرائيليين               
وقـال ان االسـرائيليين   . لفلسطينية من يسعون الى القضاء على دولة اسـرائيل هو ان هناك في القيادة ا   

  .يرحبون بحل الدولتين بينما يرفضه الفلسطينيون
 وأعرب رومني عن اعتقاده بان الرئيس باراك اوباما تصرف بشكل يضحي باسرائيل عنـدما قـال ان                 

  . يجب ان تكون نقطة االنطالق للمفاوضات٦٧حدود 
رر المرشح االخر نيوت غينغريتش تصريحات سابقة ادلى بها حيث قال ان الفلـسطينيين               ومن جانبه ك  

هم شعب تم اختراعه في السبعينات مشيرا الى انهم كانوا يعتبرون قبل ذلك عربـا بعـضهم سـوريون                   
  .وأكد غينغريتش انه سيبدي الدعم الراسخ السرائيل. وبعضهم لبنانيون أو مصريون أو أردنيون

  ٢٧/١/٢٠١٢، وكالة سما
  
  أوسلو لم تكن في وضع مؤسف إلى هذا الحد منذ السالمعملية : "دافوس" في فياض .٢

 لكون أسفه رئيس الوزراء الفلسطيني سالم فياض الخميس في دافوس عن أعرب): ا ف ب (- دافوس
  لم تكن يوما في وضع مؤسف إلى هذا الحد منذ عشرين سنة، وقداألوسطالعملية السلمية في الشرق 



  

  

 
 

  

            ٥ص                                     ٢٣٩٣:                العدد٢٧/١/٢٠١٢الجمعة  :التاريخ

وقال فياض أمام  . العالمياألعمال على جدول األخيرة الربيع العربي لتدفعها إلى المرتبة أحداثجاءت 
 في دافوس إن مساعدة خارجية لتحريك هذه العملية مطلوبة واألربعينالمنتدى االقتصادي العالمي الثاني 

يز المقتنع بان الحل بات في  شيمون بيراإلسرائيليوخالل جلسة النقاش نفسها، اعتبر الرئيس  .بالحاح
 على العكس أن تبقى الدول الكبرى بعيدة وتترك الطرفين يتوصالن إلى األفضلمتناول اليد، انه من 

  .إجراء مفاوضات مباشرة
لكن في الوقت الراهن، يجب فعال بذل الكثير من الجهود ... باألملعلينا أن نتمسك "وقال فياض 

، لم تفتقر العملية أوسلومنذ بداية  " وأضاف". عملية السالمإليهلت  عندما نرى ما آباألمللالحتفاظ 
 التي أدت إلى ١٩٩١ مفاوضات السالم في إلى إشارة، في " هذا القدر من الجديةإلى أبداالسياسية 
 أيضا نتفاوض حول طاولة لكن من الواضح أنمن الواضح أن علينا "وتابع  .١٩٩٣ في أوسلواتفاقيات 

النتيجة المباشرة للربيع "ورأى أن  ". ذلكإلى مساعدة جدية من المجتمع الدولي للتوصل إلى بحاجة إننا
  ".أفضلقد تمضي سنوات قبل ان تستعيد المنطقة توازنا . العربي هي تهميش قضيتنا بشكل واضح

  ٢٧/١/٢٠١٢القدس العربي، لندن، 
  
   ان لشهرين إضافيين لمواصلة لقاءات عّمالسلطة على وأوروبيةضغوط أميركية ": الحياة" .٣

، أن األردن واللجنة الرباعية الدولية واالتحاد "الحياة"كشفت مصادر فلسطينية لـ:  محمد يونس–رام اهللا 
األوروبي والواليات المتحدة طالبت الرئيس محمود عباس بتمديد لقاءات عمان االستكشافية لفترة إضافية 

بلغ جميع هذه الجهات بأن اللقاءات الخمسة التي عقدت وقالت المصادر إن الرئيس عباس أ .مدتها شهران
وأن اعترافاً .  لتمديد هذه اللقاءاتأو المفاوضات إلىالشهر الجاري في عمان لم توفر أي أرضية للعودة 

 هو الخط الفاصل بين الدولتين، فلسطين ١٩٦٧) يونيو(إسرائيلياً معلناً بأن خط الرابع من حزيران 
 القيادة الفلسطينية وإلى لجنة إلى المفاوضات، مضيفاً أنه سيعود إلىة للعودة ، يشكل أرضيوإسرائيل

 المختلفة، ويترك لهما اتخاذ األطرافالمتابعة العربية، ويقدم لهما تقريراً عن مجريات اللقاءات ومطالب 
  .القرار

ذه اللقاءات  القيادة الفلسطينية وافقت على طلب سابق للرئيس عباس بإجراء هأنوأوضحت المصادر 
 أن العاهل األردني كان إلىلمدة شهر استجابة وتقديراً للعاهل األردني الملك عبد اهللا الثاني، مشيرة 

طلب من عباس لقاء رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو في عمان، لكنه وافق على لقاء على 
  .مستوى أقل بين المفاوضين صائب عريقات وإسحق مولخو

 إلى العودة إلىمصادر أن الجانب اإلسرائيلي لم يقدم في هذه اللقاءات أي بادرة جدية تفضي واعتبرت ال
 ٢١وقالت إن مولخو قدم . المفاوضات، وأن كل ما قدمه هو عناوين لبدء عملية تفاوضية لن تنتهي

ياه والعالقات  واألمن والحدود واالستيطان والقدس والالجئون والمإسرائيلعنواناً للتفاوض، منها يهودية 
المستقبلية وغيرها، وهي عناوين ربما يستهلك التفاوض عليها مع حكومة نتانياهو عقوداً طويلة من دون 

 رؤيتها للحل إسرائيل تقديم "الرباعية" مولخو تجنب بذلك استجابة طلب أن وأضافت.  اتفاقإلىالتوصل 
  . فرصة للتقدمفي ملفين هما الحدود واألمن، األمر الذي ال يبشر بوجود أي

 – اهللا الذي قلق من حال الجمود الراهنة واحتماالت وقوع انفجار فلسطيني  الملك عبدأنوتابعت 
 في عمان لفترة االستكشافيةإسرائيلي يؤثر على المملكة، طلب من الرئيس عباس مواصلة اللقاءات 

 ما تقدر المخاوف والمطالب  القيادة الفلسطينية التي غالباًإلى عباس سيعود أن إلى  وأشارت.إضافية



  

  

 
 

  

            ٦ص                                     ٢٣٩٣:                العدد٢٧/١/٢٠١٢الجمعة  :التاريخ

 لقاءات أي أن أضافتلكنها . األردنية بسبب تشابك المصالح والملفات المشتركة وتداخلها، لتتخذ القرار
أخرى لن تكون أفضل من سابقاتها بسبب رفض نتانياهو وقف االستيطان واالعتراف بخط الرابع من 

  .ولتين خطاً فاصالً بين حدود الد١٩٦٧عام ) يونيو(حزيران 
  ٢٧/١/٢٠١٢الحياة، لندن، 

  
  "إسرائيل"الفلسطينيون يبتعدون عن إجراء محادثات مع : "اإلندبندنت" .٤

البريطانية إن الفلسطينيين يبتعدون عن إجراء محادثات مع " اإلندبندنت"قالت صحيفة : ريم عبد الحميد
ليون برحالت مكوكية بين رام إسرائيل والتى تهدف إلى إحياء مفاوضات السالم بعدما قام الوسطاء الدو

ولون الفلسطينيون أن المفاوضات لم تأخذ ؤويعتقد المس .اهللا والقدس فى محاولة إلبقاء عملية السالم
وقالت . مجراها مع انتهاء الموعد النهائى المحدد لكى يقدم كال الطرفين اقتراحاتهما بشأن الحدود واألمن

  .تبرته أمراً مصطنعاً، إن المحادثات يجب أن تستمرإسرائيل التى انتقدت الموعد النهائى واع
 تهدف التي قال فيها إن المحادثات التيونقلت الصحيفة تصريحات الرئيس محمود عباس أمس األربعاء، 

وقال إنه إذا تم تحديد الحدود فيمكن العودة إلى . إلى إحياء المفاوضات انتهت دون حدوث تقدم
ولين الفلسطينيين ؤونقلت الصحيفة عن أحد المس .يريدون تحديد الحدودالمفاوضات لكن اإلسرائيليين ال 

وكان عباس قد حذر من ". بالنسبة لنا انتهى األمر، فاختارت إسرائيل االستيطان بدال من السالم: "قوله
  .اتخاذ تدابير أخرى لعزل إسرائيل إذا فشلت المحادثات

  ٢٦/١/٢٠١٢اليوم السابع، مصر، 
  
  تبحث مطلع الشهر المقبل الخطوات المناسبة" المتابعة العربية"و .. عمانلقاءاتم سنقّي :أبو ردينة .٥

الجانب الفلسطيني "قال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة إن : الدين نادية سعد -عمان 
العربية مطلع سيقيم الحوارات التي تمت حتى اآلن مع األردن والدول العربية، حيث تجتمع لجنة المتابعة 

الجانب "وأضاف، في تصريح أمس، أن  ".الشهر المقبل لبحث الوضع الراهن واتخاذ الخطوات المناسبة
الفلسطيني سيضع اللجنة في صورة آخر المستجدات بشأن لقاءات عمان، من أجل بحث التوصية 

  ".الضرورية للخروج من الوضع الراهن
ما تتعرض له "محتلة قريباً لتقييم األوضاع الراهنة، في ضوء وتجتمع القيادة الفلسطينية في األراضي ال

من ضغوط أوروبية وأميركية ومن أطراف عربية، ألجل تمديد اللقاءات التي لم تسفر حتى اآلن عن 
وأضاف المسؤول نفسه، إلى  .، وفق مسؤول فلسطيني مطلع"نتيجة ملموسة بسبب التعنت اإلسرائيلي

ي جاء في يوم انتهاء المهلة التي حددتها اللجنة الدولية الرباعية للطرفين الحراك األوروب"، أن "الغد"
القيادة "ولفت إلى أن  ".لتقديم وجهة نظرهما حول ملفي الحدود واألمن، الستئناف المفاوضات) أمس(

الفلسطينية تدرس إجراءات مهمة تخص العملية السلمية ومصير السلطة الفلسطينية، بانتظار معرفة 
 العربي والتوافق بشأن الخطوات المقبلة، في ظل عدم استئناف المفاوضات وفق مرجعية حدود الموقف
  ". ووقف االستيطان١٩٦٧

  ٢٧/١/٢٠١٢الغد، عمان، 
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   على أفعالها"إسرائيل" محاسبة ومحاكمة الفلسطينيةحق القيادة من : عشراوي .٦
 إن "البيان" التحرير حنان عشراوي لـقالت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة:  محمد إبراهيم- رام اهللا

، اإلسرائيليالقيادة الفلسطينية أعطت الوفد المفاوض مهلة شهر إلجراء اللقاءات االستكشافية مع الجانب "
 على وقف االستيطان واعترافها بخط الرابع من يونيو العام إسرائيلتستكمل في حال واحدة هي موافقة 

 عشراوي حق القيادة الفلسطينية في محاسبة ومحاكمة إسرائيل على وأكدت. " حدودا بين الدولتين١٩٦٧
أفعالها، داعية إلى العمل على ذلك من خالل اللجوء إلى مختلف العناوين الكفيلة بذلك، خاصة محكمة 

وقالت عشراوي إن القيادة الفلسطينية ستجتمع التخاذ القرارات  .العدل والمحكمة الجنائية الدوليتين
وأضافت إن ذلك يشمل العمل داخليا على رص . عامل مع إسرائيل على ضوء تعنتهاالالزمة للت

الصفوف، وإعادة تعريف مسؤوليات السلطة على ضوء محاوالت إسرائيل تجريدها من صالحياتها، كما 
يشمل األمر إعادة تعريف عالقتنا مع إسرائيل، وتفعيل المقاومة الشعبية وحمالت المقاطعة، والمضي في 

  .ب الفلسطيني المقدم لمجلس األمن، وتقديم طلبات مماثلة في المؤسسات األممية األخرىالطل
  ٢٧/١/٢٠١٢البيان، دبي، 

  
  يعقد جلسة طارئة بغزة لمناقشة اعتقال النواب بالضفة" التشريعي" .٧

طالب النائب األول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني أحمد بحر مصر واألمم : حامد جاد -غزة 
عزيز دويك والنواب اآلخرين وجدد بحر " التشريعي"دة بالتدخل العاجل من أجل اإلفراج عن رئيس المتح

دعوته للسلطة الفلسطينية بوقف المفاوضات االستكشافية والتي وصفها بالعبثية، مشددا على ضرورة 
لفلسطيني في إطالق يد المقاومة في الضفة الغربية للرد على جرائم االحتالل ومستوطنيه بحق الشعب ا

وقال بحر خالل جلسة عقدتها أمس كتلة حماس البرلمانية في مقر التشريعي في مدينة  .الضفة والقدس
إننا أمام هذا اإلجرام من اختطاف النواب وتهويد القدس واالستيطان "غزة لمناقشة اختطاف النواب 

القاهرة دون أي تأخير وتذليل بحاجة إلى وقفة جادة ترمي إلى إنجاح مسيرة المصالحة، وتنفيذ اتفاق 
يجب العمل كذلك على إحباط أهداف االحتالل ومخططاته العنصرية "وأضاف  ".العقبات التي تعترضه

  ".تجاه تعطيل المجلس التشريعي عبر إنجاح التوجه الصادق إلى التئام المجلس خالل األيام القادمة
رة إعالن الطرف المعطل لها، مطالبا ودعا بحر الراعي المصري فيما يخص قضية المصالحة لضرو

بضرورة تنفيذ زيارة الوفد المصري التي أعلن عنها سابقا لغزة إلنقاذ المصالحة، ورفع العقبات التي 
  .تقف أمام تطبيقها واقعيا

بدوره دعا النائب محمد شهاب لتكثيف الجهود الدبلوماسية مع البرلمانات واالتحادات البرلمانية 
قية واإلنسانية لفضح جرائم االحتالل بحق النواب في مختلف الوسائل اإلعالمية والمؤسسات الحقو

وأكد ضرورة دعوة رئيس اللجنة الدولية للصليب األحمر بتجريم حكومة االحتالل بشكل واضح  .العالمية
وصريح بسبب انتهاك مقر الصليب األحمر في القدس، داعيا منظمات حقوق اإلنسان وجامعة الدول 

  .ة لتشكيل إطار قانوني لمتابعة قضايا االختطافالعربي
نواب وجلهم من كتلة حماس خالل مداخالتهم بجريمة اعتقال رئيس المجلس التشريعي والنواب الوندد 

  .المختطفين، داعين المنظمات الدولية للتدخل العاجل والفوري إلطالق سراح نواب الشعب الفلسطيني
  ٢٧/١/٢٠١٢الغد، عمان، 
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   أو تقتلهم" إسرائيل"بعض المعتقلين يرفضون الخروج كي ال تعتقلهم : الضميري .٨
 مع الناطق اإلعالمي لألجهزة األمنية الفلسطينية في الضفة الغربية ا حوار)السعودية" (الشرق"أجرت 

ما من شك أن :  وقال الضميري.والمفوض السياسي العام في السلطة الفلسطينية اللواء عدنان الضميري
ن وجدت بناء على اتفاق أوسلو، وجاءت إلى األراضي الفلسطينية بناء على اتفاق دولي واتفاق قوات األم

بين منظمة التحرير وإسرائيل وبرعاية أمريكية وأوروبية وأصبحت اتفاقية أوسلو جزءا من اتفاقيات 
 بجنوده دولية في المنطقة، واألمن الفلسطيني دخل وتشكل بناء على هذه االتفاقيات لكنه باألساس

وضباطه وعقيدته األمنية هو أمن فلسطيني مكون من المناضلين للدفاع عن وطنهم وشعبهم أوال بما 
إذا كان األمن الفلسطيني مشكال لحماية اإلسرائيليين ودايتون فلماذا يدمرها . يملك من إمكانيات

ويمنعون عنها التسلح ويحدون  اآلن؟، ولماذا دمروا مقارها ولماذا يالحقونها ٧٥٠اإلسرائيليون ويعتقلون 
من حركتها، هذا الكالم ال يعدو كونه عبارات سياسية عشوائية، وخالية من الجذور فقائد األمن 
الفلسطيني األول هو ياسر عرفات وهو القائد الذي شكل هذا األمن وقائد أعلى لقوات األمن الفلسطينية 

  !!فعن أي دايتون يتحدثون
عدد معتقلي حماس لدى أجهزة أمن الضفة الغربية خاصة أن حماس تتهمكم  كم : وفي جوابه على سؤال

هم دائما يتحدثون عن معتقلين يسمونهم معتقلين سياسيين، وأنا أقول كل ما هو :  قالبالتنكيل بعناصرها؟
» الشرق«موجود لدينا سبعون معتقال على خلفية أمنية، ومثلوا أمام القضاء الفلسطيني، وأنا أكشف لـ 

لومة جديدة ألول مرة، أن بعض المعتقلين منهم مطلوب لإلسرائيليين، ويرفضون الخروج كي ال بمع
تعتقلهم إسرائيل أو تقتلهم كما حدث بالخليل فجزء منهم في حماية السلطة هذا الموضوع وموضوعات 

  .أخرى على مستواها موجود بالضفة الغربية مختلف تماما عن ما هو موجود في غزة
رقابة داخلية من منظمات حقوق اإلنسان ومنظمات دولية ومن ديوان الرقابة العام نحن نحن نخضع ل

منفتحون على الجميع وال توجد أبواب موصدة أمام اإلعالم وال يوجد ما نخفيه أو نخشاه أو نخاف منه 
  : ولالطالع على نص الحوار.لكن نحن جدا آسفين لما يقوم به البعض بشكل فئوي

2012/01/27/100297/sa.net.alsharq.www://http  
  ٢٤/١/٢٠١٢الشرق، السعودية، 

  
   حال صدور مرسوم رئاسي القادمجاهزون لالنتخابات في أيار: مدير لجنة االنتخابات في غزة .٩

النتخابات المركزية في قطاع غزة انه  أكد جميل الخالدي المدير اإلقليمي للجنة ا: خاص معا-غزة 
باإلمكان إجراء االنتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني الفلسطيني في الرابع من أيار القادم، 

في " معا"وقال الخالدي في حديث لمراسل  .في حال إصدار مرسوم رئاسي خالل األيام القليلة القادمة
خابات في موعدها المحدد إذا تم إصدار مرسوم رئاسي خالل أيام، غزة، ان اللجنة جاهزة إلجراء االنت

وأوضح ان اللجنة لديها خطة من اجل تحديث سجل  .مشيرا إلى ان الموضوع يعود للتوافق الفصائلي
الناخبين في غزة خالل ستة أسابيع من اآلن، وان اللجنة تتجه لتطبيق هذه الخطة من خالل إعادة تجهيز 

 انه سيتم  وأضاف.األجهزة الالزمة بعد إغالقه مدة ما يزيد عن سنتين بسبب االنقسامالمكتب باألثاث و
 مقرات للدوائر االنتخابية الخمس في القطاع، إضافة إلى تعيين الكادر الوظيفي وتدريبه بحيث ٥استئجار 

 ٢٥٤يكون مؤهال للخوض في عملية تحديث سجل الناخبين من خالل مراكز التسجيل البالغ عددها 
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وقال المدير اإلقليمي للجنة االنتخابات المركزية سيتم تتويج هذه العملية مع نهاية  .مركزا في قطاع غزة
  .األسبوع السادس من الخطة بإصدار سجل الناخبين االبتدائي

  ٢٦/١/٢٠١٢وكالة معا اإلخبارية، 
  
  االقتصاديةفياض تواصل التحركات االحتجاجية على سياسة حكومة  .١٠

تتواصل التحركات االحتجاجية في الساحة الفلسطينية على سياسة الحكومة : وليد عوض -رام اهللا 
  . قانونا ضريبيا جديدا ساهم في تفاقم معاناة المواطنين على حد قولهموإقرارهااالقتصادية 

 أحمد أبو هولي رئيس مجموعة العمل البرلمانية الخاصة بالشأن المالي .وفي ذلك االتجاه أكد النائب د
 لتكون ٢٠١١االقتصادي الخميس على ضرورة إجراء حوار حول قانون ضريبة الدخل الصادر عام و

  .الحكومة طرفا فيه وليست داعية له، وأن يكون هذا الحوار في مقر المجلس التشريعي الفلسطيني
قابات  رام اهللا مع ممثلي عدد من الن-وجاء ذلك في اجتماع عقدته المجموعة في مقر المجلس التشريعي 

أحمد أبو هولي وقيس عبد الكريم وأحمد هزاع شريم . د: والهيئات والجمعيات حضره كل من النواب 
  .عبد الرحيم برهم وخالدة جرار وأبو علي يطا، وجمال الخطيب مساعد األمين العام للشؤون القانونية.ود

في قانون ضريبة الدخل بدورهم أكد النواب أعضاء المجموعة على وجود تجاوزات قانونية ودستورية 
الجديد، وأشاروا إلى مسألة تغيير النسب والشرائح التي وضعت في صالحية الوزير وهي فقط من 

  .صالحية البرلمان الفلسطيني
وشدد النواب على أن تعطيل المجلس التشريعي ال يلغي الدور الرقابي للنائب وان النواب ما زالوا 

لقوائم البرلمانية التي شكلت بعد االنقسام وكذلك مجموعات العمل يقومون بأدوارهم عبر هيئة الكتل وا
ودعا النواب إلى توحيد الجهود بين كافة القطاعات والنقابات والتشريعي للعمل على وقف هذا  .البرلمانية

  .القانون وكل القوانين التي تمس ثبات وصمود الموطن الفلسطيني على أرض وطنه
أبو شمالة عضو المجلس التشريعي عن كتلة فتح البرلمانية الحكومة ومن جهته طالب النائب ماجد 

الفلسطينية برئاسة الدكتور سالم فياض وقف تطبيق القرار بقانون للضرائب الجديد وإحالة الموظفين 
للتقاعد المبكر الذي تم اقتراحه من قبل الحكومة على الرئيس لحين عرضه على المجلس التشريعي، 

دد من هذه القرارات تحتاج إلى مراجعة وإعادة تقييم، داعيا الحكومة إلعادة دراسة معتبرا أن هناك ع
  . بحق المواطنين والتي أثارت حالة من السخط وعدم االرتياح وسط قطاع واسع منهمإجراءاتها

  ٢٧/١/٢٠١٢القدس العربي، لندن، 
  
   مليون دوالر سنويا٣٠٠ًتعهد تركيا بمنح حكومته " معا"عوض ينفي لـ .١١

 صباح اليوم الجمعة تعهد في قطاع غزة محمد عوض وزير الخارجية والتخطيط بالحكومة . نفي د:زةغ
ال يوجد " :وقال عوض لمراسل معا في غزة . هنية هبات مالية سنوياإسماعيلتركيا بمنح حكومة 

  ". لدينا بالحكومة بهذا الموضوعمعلومات
حكومة في قطاع غزة هبات بمبلغ العهدت بمنح  تركيا تأنأفادت قد صحيفة يديعوت احرونوت كانت و

 :وقال الصحيفة . حوالي نصف الميزانية السنوية لهذه الحكومةأيئة مليون دوالر كل سنة، انحو ثالثم
 هنية اتفقا على ذلك إسماعيل ورئيس حكومة حماس أردوغان رئيس الوزراء التركي رجب طيب إن"

:  قولهاإسرائيلية أمنيةونقلت الصحيفة عن مصادر  ".جاريخالل زيارة هنية لتركيا في مطلع الشهر ال
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 ليس بقليل من ميزانية الحكومة الحمساوية ينفق على تحسين ترسانة القذائف الصاروخية في ن جزءاًإ"
 توسيع البنى التحتية المدنية والتنظيمية والعسكرية لحركة حماس في الضفة إلى إضافةقطاع غزة، 

  ".الغربية
  ٢٧/١/٢٠١٢اإلخبارية، وكالة معاً 

  
   في القمة اإلفريقيةيشارك" منظمة التحرير"وفد من  .١٢

أعلنت منظمة التحرير الفلسطينية أن وفدا منها سيشارك في قمة االتحاد اإلفريقي، التي تعقد في : رام اهللا
  .جاريال) يناير(العاصمة األثيوبية أديس أبابا في التاسع والعشرين والثالثين من شهر كانون ثاني 

نسخة عنه، أن الوفد سيضم حنا عميرة عضو " قدس برس"وأوضحت المنظمة، في بيان صحفي تلقت 
اللجنة التنفيذية في المنظمة ونمر حماد المستشار السياسي لرئيس السلطة الفلسطينية، إضافة إلى السفير 

وجه كلمة، من خالل وأشارت إلى أن رئيس السلطة محمود عباس سي .الفلسطيني في أثيوبيا زهير الشن
 اإلفريقية، ويشرح فيها تطورات -الوفد، إلى القادة اإلفريقيين يؤكد فيها على أهمية الصداقة الفلسطينية 

  .الوضع السياسي على الساحة الفلسطينية ، وضرورة تعزيز دعم الدول اإلفريقية للشعب الفلسطيني
سياسيا خاصا بالقضية الفلسطينية، يؤكد على ومن المنتظر أن يصدر عن قمة االتحاد اإلفريقي بالغًا 

  .االهتمام والدعم الكبيرين لدول االتحاد اإلفريقي بالقضية الفلسطينية
  ٢٦/١/٢٠١٢قدس برس، 

  
  بالخليل" أمن السلطة"وحدة هندسة صهيونية في مقر " المركز الفلسطيني لإلعالم" .١٣

أن عددا من المهندسين الصهاينة وصلوا، " مالمركز الفلسطيني لإلعال"أكد مصدر أمني مطلع لـ: الخليل
وأضاف المصدر أن المهندسين  .، إلى مقر وقائي أمن السلطة في مدينة الخليل٢٦/١صباح الخميس 

وعددهم ثالثة، قد وصلوا بصحبة حراس تابعين لشركات صهيونية، إلى مقر وقائي أمن عباس، لفحص 
وقال إن هذه المرة األولى التي يصل  . لديهانلفلسطينييامجموعة من الحواسيب المصادرة من المعتقلين 

 بالحراس االكتفاء مقرات امن السلطة، ودون حراسة من الجيش الصهيوني، إنما تم إلىفيها المهندسون 
  .الشخصيين، مشيرا إلى أن المهندسين وصلوا وبحوزتهم أدوات وأجهزة حديثة

  ٢٦/١/٢٠١٢المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  
   أزمة معبر رفح بافتعالن يمن قيام ضباط مصرييحذر  فلسطيني مسؤول:  أون الينفلسطين .١٤

حذر مسئول فلسطيني من قيام ضباط مصريين على الجانب المصري من معبر رفح من افتعال : خاص
أزمة حركة المغادرين من قطاع غزة إلى جمهورية مصر العربية مؤخراً ، من خالل إرجاع المئات من 

وأكد المسؤول الذي فضل عدم الكشف عن اسمه في حديث .  الجارياألسبوعنذ بداية المسافرين م
 عمل المعبر إعاقةأن ضباطاً مصريين على الجانب المصري من المعبر يتعمدون " فلسطين أون الين"لـ

يجبرون " ، وشدد على أن بعض الضباط المصريين "مالياً" بهدف ابتزاز المسافرين األخير األيامفي 
إن حالة السفر " :وقال المسؤول". اداً من المسافرين على دفع رشاوى لهم لتسهيل مرورهم من المعبرأعد

في الفترة السابقة على معبر رفح كانت تتم بصورة جيدة وسليمة وال يوجد أي تجاوزات ، ما أدى إلى 
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قفت معها األموال وقف التنسيقات التي كان يلجئ لها الفلسطينيين الممنوعين من السفر وبالتالي تو
  ". التي كانت تدفع لبعض الضباط من قبل المواطنين الراغبين في السفر" الرشاوى"

  ٢٦/١/٢٠١٢موقع فلسطين أون الين، 
  
  وزير في حكومة رام اهللا يدعو لضغط أوروبي على تل أبيب لتحريك العملية السياسية .١٥

، أحمد مجدالني، االتحاد األوروبي إلى دعا وزير العمل في الحكومة الفلسطينية برام اهللا:  رام اهللا
االضطالع بدور أساسي لكسر الجمود في عملية السالم في الشرق األوسط، من خالل الضغط على 

وحمل مجدالني، في بيان صحفي تلقت  .الحكومة اإلسرائيلية وحملها على التقدم في العملية السياسية
سرائيلي المسؤولية التامة عن فشل العملية السياسية ، الجانب اإل٢٦/١نسخة عنه الخميس " قدس برس"

لقاءات عمان لم تشهد أي تقدم "في ظل ممارسات سلطات االحتالل من استيطان واعتقاالت، وأضاف 
  ".يذكر وأعادت الطرفين إلى المربع األول، وهذه نتيجة غياب موقف سياسي واضح إلسرائيل
  ٢٦/١/٢٠١٢قدس برس، 

  
   القدرة على اتخاذ قرارات قوية وعليه الرحيليملكعباس ال : قاسمعبد الستار  .١٦

دعا محلل سياسي فلسطيني رئيس السلطة محمود عباس إلى الرحيل، مشيرا إلى أنه ال يملك : نابلس
القدرة على اتخاذ قرارات قوية فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، ال سيما في ظل فشل اللقاءات المتواصلة 

وقال عبد الستار قاسم، أستاذ العلوم السياسية في جامعة النجاح الوطنية بنابلس  .ئيليمع الجانب اإلسرا
إن رئيس السلطة محمود عباس فقد القدرة على اتخاذ قرارات ": "قدس برس"في تصريحات خاصة لـ 

 التسريبات حول إقدام عباس على إعالن"وأشار إلى أن  ".قوية بعد فشل المفاوضات األخيرة في عمان
غير صحيحة، وال تستطيع القيادة الفلسطينية اتخاذ أي موقف قوي مشابه، ألنها " موت المفاوضات"

  .، على حد قوله"ربطت مصيرها بالمفاوضات
نظرا ألن واليته "ودعا قاسم رئيس السلطة محمود عباس إلى الرحيل عن منصبه، وإعالن استقالته، 

  .، على حد تعبيره"٢٠١٠ إلى القانونية انتهت، وحتى التي تم تمديدها له
  ٢٦/١/٢٠١٢قدس برس، 

  
   سيلتقي العاهل األردني وفعاليات شعبية وحزبيةمشعل: المركز الفلسطيني لإلعالم .١٧

أن زيارة رئيس المكتب السياسي " المركز الفلسطيني لإلعالم"أكد مصدر فلسطيني مطلع لـ: دمشق
قائمة وأن الترتيبات لهذه ) ٢٩/١(دنية األحد المقبل إلى العاصمة األر" حماس"لحركة المقاومة اإلسالمية 

  -الذي رفض الكشف عن اسمه-وفي تصريحات خاصة لمراسلنا، قال المصدر  .الزيارة مستمرة
إن مشعل وولي العهد القطري تميم بن حمد آل ثاني سيصالن إلى عمان بحدود الساعة ) ٢٦/١(الخميس 

قادما من " حماس" قادمة من الدوحة، بينما يصل باقي وفد الحادية عشر صباحا على متن طائرة خاصة
وأضاف المصدر إنه سيكون هناك استقبال رسمي ِلولي العهد القطري وخالد مشعل، ومن  .دمشق

المفترض أن يلتقي مشعل خالل الزيارة بالعاهل األردني ورئيس الحكومة ومدير لمخابرات، وعدد من 
  .ية وشعبية أردنيةالمسؤولين إضافة إلى فعاليات حزب

  ٢٦/١/٢٠١٢، المركز الفلسطيني لإلعالم
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  المفاوضات خروج عن اإلجماع الوطني: أبو مرزوق .١٨

موسى أبو مرزوق أن » حماس«اعتبر نائب رئيس المكتب السياسي لحركة :  جيهان الحسيني-القاهرة 
، كما نفى ما تردد قرار الذهاب الى المفاوضات مع إسرائيل في عمان هو خروج عن اإلجماع الوطني

  .من اتهامات بأن الحركة لم تلب في شكل كاف متطلبات المصالحة الوطنية
: قرار العودة الى المفاوضات مع الجانب اإلسرائيلي، وقال» الحياة«وانتقد أبو مرزوق في لقاء مع 

في هذا الصدد ، في إشارة الى قرار القيادة الفلسطينية »قرار العودة الى المفاوضات خاطئ وال تجوز«
من دون العودة الى لجنة منظمة التحرير واإلطار القيادي الموقت لها ومن دون تشاور، معتبراً أن هذا 

ورأى أن المفاوضات تصب في مصلحة رئيس الحكومة . »خرق وخروج عن اإلجماع الوطني«القرار 
بجديد، لكنها استخدمت لصالح هذه المفاوضات لم تأت «: اإلسرائيلية بنيامين نتانياهو، وقال باستنكار

  .»نتانياهو
حماس قدمت الكثير على صعيد ملف المصالحة، وقامت «من جهة اخرى، قال ابو مرزوق ان 

إلى ) أبو مازن(، مشيراً إلى تسليم منزل الرئيس محمود عباس »بإجراءات فعلية وملموسة لبناء الثقة
، وإعادة العمل في دائرة استخراج جوازات ، وكذلك تسليم مقر لجنة االنتخابات وفتحه»فتح«حركة 

الذين » فتح« عضواً من كوادر ٨٠السفر بكامل طاقمها القديم الموجود حالياً في غزة، وكذلك السماح لـ 
، وإجراءات أخرى ٤٣ من المعتقلين من أصل ٢٧فروا من غزة على خلفية االنقسام بالعودة، وإطالق 

في المقابل أن يقوم بخطوات جادة على طريق إنجاز ) فتح(خر نتوقع من الجانب اآل«: وأضاف. كثيرة
، رافضاً الخوض في شأن من يتحمل مسؤولية البطء في إنجاز المصالحة أو توجيه االتهام »المصالحة

  .الى أي طرف عن مسؤولية عرقلة المصالحة
كومة بإصدار يجب عدم ربط الحراك في ملف الح«: وعلى صعيد انجاز ملف الحكومة، قال أبو مرزوق

، موضحاً أنه تم االتفاق مع الرئيس الفلسطيني على انجاز هذا الملف »اللجنة الرباعية الدولية بيانها
نحن في حماس على استعداد فوري للدخول «: وقال. »الرباعية«نهايات الشهر الجاري عقب اجتماعات 
الملف في التوقيت المتفق عليه، ضرورة بحث هذا «، داعياً الى »في حوار من أجل انجاز ملف الحكومة

خصوصاً أننا لم نسمع بأي تغيير في التواريخ التي تم التوافق عليها في ما بيننا على صعيد تشكيل 
  .»نحن اآلن ننتظر من فتح أن تبدي موقفها«: ، وقال»الحكومة

دة السورية وعلى صعيد ما تردد عن رسالة سلمها رئيس المكتب السياسي للحركة خالد مشعل الى القيا
ليس هناك أي رسائل تم «: من األمين العام للجامعة العربية نبيل العربي في الشأن الداخلي، أجاب

  .»تسليمها من جانبنا في هذا الشأن
 ٢٧/١/٢٠١٢الحياة، لندن، 

  
  الجعبري طلب من مشعل في القاهرة التراجع عن قراره التخلي عن رئاسة الحركة: الحياة .١٩

 أن رئيس المكتب السياسي "الحياة"كشف مسؤول في حركة حماس لـ : حسيني جيهان ال–القاهرة 
أحمد » كتائب عز الدين القسام«للحركة خالد مشعل استقبل وفداً عسكرياً رفيعاً برئاسة القيادي البارز في 

  .الجعبري للضغط عليه من أجل إثنائه عن قراره التخلي عن منصبه
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وجوده في القاهرة الجعبري والوفد المرافق له الذي ضم عضو وقال المسؤول ان مشعل استقبل خالل 
المجلس العسكري مروان عيسى وبعض القيادات العسكرية، وكذلك عدداً من رموز األسرى الذين تم 

) اكتوبر(وتمت في تشرين األول » الوفاء لألحرار«إطالقهم في صفقة تبادل االسرى التي ُأطلق عليها 
دي في الحركة ومؤسس جهازها األمني وقائدها في السجون يحيى السنوار الذي الماضي، ومن بينهم القيا

 عاماً في األسر، وكذلك أحد مؤسسي الحركة القيادي روحي مشتهى الذي قضى في ٢٣أمضى 
وأوضح المسؤول أن الوفد عبر لمشعل عن رفضه هذه .  عاما٢٤ًالمعتقالت اإلسرائيلية أكثر من 

ستمراره في موقعه والقيام بدوره رئيساً للحركة، وان هذا الموقف يعبر عن الخطوة، وأكد له ضرورة ا
  .إرادة قطاع واسع وعريض من الحركة في الداخل والخارج

، قال )أبو مازن(وعما تردد عن زياره مزمع أن يقوم بها مشعل لغزة برفقة الرئيس محمود عباس 
، الفتاً إلى أنه لم يتم تحديد موعد »لدى قيادة الحركةهذه الفكرة واردة فعالً، وتلقى استحساناً «: المسؤول

. وظروف كل منهما، وكذلك الوضع األمني) عباس ومشعل(لها ألن توقيتها يتعلق بالتفاهم بين الطرفين 
وثمن . وأشار إلى أن الوضع األمني مقلق ويجب وضع احتياطات كافية اثناء ترتيب مثل هذه الزيارة

فهي تدعم الوحدة الفلسطينية وإجراء مهم ... ة تصب في صالح الكل الفلسطيني خطو«الزيارة باعتبارها 
من شأنه لو تم أن يعزز المصالحة بل يؤكد عليها ويدعم الموقف الفلسطيني في مجابهة التعنت 

  .»االسرائيلي
 ٢٧/١/٢٠١٢الحياة، لندن، 

  
  نسعى لتحقق المصالحة بشتى السبل: الحية .٢٠

، الدكتور خليل الحية، أن "حماس"اسي في حركة المقاومة اإلسالمية أكد عضو المكتب السي: غزة
وأنها ضرورة واستراتيجية وقناعة تشكلت لدى ، المصالحة الفلسطينية هدف يتمناه كل غيور وصادق

  .الفلسطينيين جميعا وهي رؤية وهدف لدى كل كوادر وقيادات وجماهير الحركة، حسب قوله
نحن ): "١-٢٦(، الذي عقده منتدى اإلعالميين بغزة، الخميس "ون الصحفيالصال"وقال الحية خالل حلقة 

مطمئنون ونطمئن الشعب الفلسطيني أننا ماضون في تحقيقها، ولكنها استحقاق وموقف، ومن يظن أنه 
من اإليجابي اإلبقاء على حالة االنقسام مخطئ، ومن يتعاطى مع ذلك خارج عن النطاق الوطني 

  ".الفلسطيني
، لكن هناك معوقات ليست سهلة أمامها"ى أن المصالحة الفلسطينية تعتبر استحقاقًا ومبدًأ، وتابع وشدد عل

ويريد تطبيق المصالحة ، مشدداً على ضرورة التكاتف من أجل إزالتها ألن الشعب الفلسطيني لن ينتظر
  ".وتحقيق الوحدة

  ٢٦/١/٢٠١٢، المركز الفلسطيني لإلعالم
  
   قررت بدء اتصاالت مباشرة مع حماسدول أوروبية: احمد يوسف .٢١

 "الشرق" لـ صحيفة ،وكيل وزارة الشؤون الخارجية األسبق أحمد يوسف كشف:  وائل بنات-غزة 
النقاب عن أن وفودا أوربية قابلها مؤخرا أبلغته موافقة دولها على بدء اتصاالت مباشرة مع السعودية، 

ا إلى أن هناك قناعة لدى الدول الغربية أن قطع حركة حماس دون أن يكون هناك إعالن عن ذلك، مشير
  . كان خطأ٢٠٠٦الطريق أمام حماس وتواصلها مع العالم الغربي بعد فوزها في االنتخابات في يناير 
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في ظل التحوالت التي تجري في العالم العربي والتي تبرهن بأن الخارطة العربية باتت بمرجعية «وقال 
 آجال نفسه أمام أغلبية إسالمية هي التي تدير شؤون المنطقة، ومن هنا إسالمية، سيجد الغرب عاجال أم

  .»كانت بعض االستدراكات لبعض الدول الغربية في توسيع عالقاتها مع حركة حماس
في الفترة األخيرة الحظنا أن هناك دوال غربية أعطت موافقات لسفاراتها للقاء حماس و «وأضاف 

، مشيرا إلى »ل مباشر، وشاركت شخصيا في بعض هذه اللقاءاتأرسلت مبعوثين لالتصال معها بشك
أننا أمام تحول في السياسة الغربية باتجاه التعاطي مع حركة حماس باعتبارها جزءا من المنطقة، وأن «

المنطقة اآلن بشكل واضح مع التوجهات اإلسالمية، موضحا أن االنتخابات في المنطقة ستفرز تيارات 
  .إسالمية في كل مكان

  حماس واقع موجود على الساحة الفلسطينية
كشف يوسف أن األمريكان كانوا حريصين لفترة طويلة بأن يجروا حوارات خلف الكواليس مع حماس، و

مشيرا إلى أن هناك دوال تجري اتصاالت مع الحركة مثل فرنسا وهولندا والنرويج، وأن هناك دول 
ب مثل النرويج، والزالت هناك اتصاالت مع الحركة رفعت من البداية اسم الحركة من قائمة اإلرها

 .سواء في سويسرا أو النرويج أو السويد
  ٢٦/١/٢٠١٢وكالة سما اإلخبارية، 

  
  عزل مروان البرغوثي في زنزانة انفرادية بسبب تصريحاته للصحفيين .٢٢

سير النائب مروان أنه تم نقل األ" هداريم" أكد نادي األسير، امس، عبر محاميه الذي زار سجن : رام اهللا
  .البرغوثي إلى الزنازين فيه، رداً على التصريحات التي أدلى بها في المحكمة أمام الصحفيين

وقال أسرى للمحامي إنه وفور وصول البرغوثي للسجن لم يتم إدخاله للقسم وتم وضعه في الزنازين 
  .ه للقسملحين البحث في أمره من قبل إدارة السجن، حول استمرار وضعه، أو إعادت

وطالبوا اإلدارة بتوضيح موقفها حول البرغوثي، " هداريم"ورداً على ذلك، احتج األسرى في سجن 
وفي هذا السياق، أبدى األسرى تخوفهم من عزل البرغوثي . وينتظرون رداً واضحاً من إدارة السجن

  .الذي هدد سابقاً بذلك في حال إدالئه بتصريحات
 ٢٧/١/٢٠١٢الحياة الجديدة، رام اهللا، 

  
  الغول ينتقد دعوة عباس لالعتراف بحدود الدولة الفلسطينية .٢٣

عد عضو اللجنة المركزية العامة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين مسئول فرعها في قطاع غزة : غزة
بحدود دولة فلسطينية للعودة " إسرائيل"كايد الغول دعوة رئيس السلطة محمود عباس إلى اعتراف 

  .شرط وقف االستيطان بأنه تراجعا فلسطينياللمفاوضات ونسف 
بدلًا من أن تقدم إسرائيل تنازالت في هذه المفاوضات، "وقال الغول في تصريح صحفي أمس الخميس 

نجد أن الطرف الفلسطيني هو من يقدم تنازلًا بشطب شرط وقف االستيطان، للعودة للمفاوضات إلى 
  ".١٩٦٧جانب اإلقرار بحدود عام 

تائج المفاوضات االستكشافية معروف مسبقًا، ألن حكومة االحتالل لم تقدم أي بوادر يمكن أن وأكد أن ن
تؤشر إلى أنها جادة في مفاوضات تنهي االحتالل، بالعكس من ذلك بدأت المفاوضات االستكشافية مع 
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طانية تصميم من االحتالل على بناء المزيد من المستوطنات، وذلك بإعالنها عن عطاء لوحدات استي
  .جديدة

 ٢٧/١/٢٠١٢السبيل، عمان، 
  
  لقاءات عمان كشفت بشكل واضح النوايا الحقيقية االستيطانية لالحتالل: "فدا"ابو ليلى و .٢٤

أن ما جرى ” أبو ليلى ” اكد عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية النائب قيس عبد الكريم :رام اهللا
بشكل واضح النوايا الحقيقية لالحتالل ، مشددا على أن من لقاءات في العاصمة االردنية عمان كشفت 

العودة الى أي مفاوضات يجب ان تستند الى األسس والمرجعيات الدولية التي تنص على وقف كامل 
  .لالستيطان في كافة األراضي المحتلة بما فيها القدس

حديث والخوض في وقال ابو ليلى ان اسرائيل رفضت ليس فقط وقف االستيطان ، بل رفضت ايضا ال
 من ٢٣مفاوضات جادة حول الحدود عمال بالخطة التي كانت قد حددتها اللجنة الرباعية الدولية في 

تشرين اول الماضي ، مؤكدا ان االستمرار في مثل هذه اللقاءات او تكرارها يلحق ضررا كبيرا 
يلية بالقرارات والمرجعيات بمصداقية الموقف الفلسطيني الذي شدد على ضرورة التزام الحكومة االسرائ

  .كشرط الي مفاوضات 
“ اللقاءات االستكشافية”القيادة إلى عدم العودة لما سميت بـ “ فدا”كما دعا االتحاد الديمقراطي الفلسطيني 

والتمسك بموقف اإلجماع الفلسطيني المتمثل برهن العودة للمفاوضات بوقف إسرائيل لكل أشكال 
 كأساس ١٩٦٧النها قبولها الواضح والصريح بحدود الرابع من حزيران عام النشاطات االستيطانية، وإع

 .للمفاوضات
 ٢٧/١/٢٠١٢الحياة الجديدة، رام اهللا، 

  
  لماذا يتحرش الكيان بالمقاومة في غزة؟ .٢٥

تتصاعد وتيرة التهديدات الصهيونية، بين الفترة واألخرى، بشن حرب جديدة على قطاع : خاص-المجد
التي نفذتها الحكومة الصهيونية بقيادة رئيس وزرائها " الرصاص المصبوب"ية غزة، على غرار عمل

  .٢٠٠٨سابقًا ايهود أولمرت أواخر عام 
وتشهد الحدود مع قطاع غزة، توغالت محدودة لآلليات والجرافات العسكرية الصهيونية، بشكل شبه 

  .اريخ محلية كما يدعي الكيانيومي، تتخللها أعمال تمشيط وتجريف، بحثًا عن عبوات تفجيرية، أو صو
وتنشط أعمال البحث والمراقبة الصهيونية على الحدود بشكل دائم، والتي تتصاحب مع انتشار كثيف 

  .لجميع أنواع الطائرات الصهيونية في سماء القطاع
وأشار مختص في الشأن الصهيوني أن الكيان يبحث عن أهداف من شأنها أن تقلب الموازين، وأن توقع 

  . ططات رجال المقاومة الفلسطينية التي يعدون لها من بعد الحرب األخيرةبمخ
تُحاول استدراج المقاومة، لدفعها إلبراز بعض أسلحتها، ) إسرائيل(أن " المجد األمني"وأكد لموقع 

وإطالق الصواريخ المحلية، ومعرفة قدرات المقاومة ومدى وصول تلك الصواريخ وتقييم قوتها 
  .العسكرية

، وإسقاط بعض الخسائر التي من "التحرش بالمقاومة"لفت النظر إلى أن الكيان يحاول استخدام أسلوب و
  .الممكن أن ترد عليها المقاومة، لمعرفة قوة أسلحتها
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وبين أن للكيان الصهيوني توجه حول زيادة الحديث عن امتالك المقاومة الفلسطينية ألسلحة متطورة، 
  ".ومبررات قوية لشن حرب، والحديث عن أن تلك األسلحة تهدد أمن الكيانوذلك بهدف إيجاد حجة "

وأكدت قيادة الجبهة الداخلية في الجيش، مؤخرا، أنها تستعد لعدد كبير من السيناريوهات، بينها سقوط 
 كيلومترا من قطاع غزة، إضافة إلى دخول مدن وبلدات جديدة إلى مدى ٤٥صواريخ على بعد 

  .طينيةالصواريخ الفلس
ويرى الخبير األمني أن تلك التصريحات تأتي في إطار معرفة األسلحة التي تمتلكها المقاومة، في ظل 

  .الحديث المتزايد عن حصولها ألسلحة عسكرية متطورة
فهو "وأوضح أن الكيان الصهيوني يهدف إلى ذلك لئال يتفاجىء من قدرات المقاومة في أي حرب مقبلة، 

ر جزء مهم في نجاح العملية العسكرية، وتحقيق األهداف المطلوبة، وخلق مقاييس يعتبر أن ذلك األم
  ".جديدة لمفاجئة المقاومة، وإفشال مخططاتها

ألن ذلك يزيد من "وذكر أن الهدوء النسبي الذي تتعمده فصائل المقاومة الفلسطينية، يؤلم الكيان، 
 وعن أسلحتها، ويجعل الكيان عاجزا عن تقييم محدودية المعلومات األمنية والعسكرية عن تلك الفصائل

أي طرف فلسطيني منها، ولذلك اهتم في اآلونة األخيرة بالوسائل التكنولوجية والتجسسية للوصول إلى 
 ".المعلومات، وقرن الجانب األمني بالعسكري بشكل كبير العتماد الوصول للمعلومات على الجانبين

  ٢٦/١/٢٠١٢موقع المجد األمني، 
 
   الفلسطينية عدم التخلي عن المحادثاتالقيادةنياهو يناشد نت .٢٦

عدم "ناشد رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين نتنياهو االربعاء القيادة الفلسطينية          :  محمد هواش  -رام اهللا   
آمل في ان يدرك الجانب الفلسطيني ان االستمرار في مسار المحادثـات            : "، وقال "التخلي عن المحادثات  

أنظر بعـين االعتبـار الـى       : "وأضاف في خطاب امام جلسة خاصة في الكنيست        ".لحتهيصب في مص  
تسوية النزاع ستتم فقـط مـن طريـق         "، مشيراً الى ان     "مساعي العاهل االردني الملك عبد اهللا ال ثاني       

ـ         ". المحادثات ة وأبدى استعداده لمتابعة المفاوضات بين الطرفين الى ما بعد الموعد الذي حددتـه الرباعي
  ).الخميس(الدولية، وانتهى أمس 

  ٢٧/١/٢٠١٢النهار، بيروت، 
 
   الرباعية في جهود استئناف المفاوضاتدوربيريز يريد تقليص  .٢٧

الرئيس اإلسرائيلي، شـيمعون بيريـز بتقلـيص دور اللجنـة            طالب:  مينا العريبي  - )سويسرا(دافوس  
البعض يـشعر بقليـل مـن مواعيـد         «ن  وقال بيريز إ  . الرباعية الدولية في جهود استئناف المفاوضات     

، موضحا الموقف اإلسـرائيلي     »سنخطأ تحت ضغط الجدول الزمني    .. عشوائية تفرضها الرباعية الدولية   
  .الذي ال يريد االلتزام بجداول زمنية للتوصل إلى نقاط اتفاق حول القضايا الجوهرية لعملية السالم

قيق السالم، بناء على حـل الـدولتين، فإنـه رأي           في تح » األمل«وعلى الرغم من أن بيريز شددا على        
ليس لدي شك في أننا سنحصل على حل سـلمي بنـاء            «: قالو. الوصول إلى ذلك الهدف بشكل مختلف     

ليس لدى اإلسرائيليين أو الفلسطينيين خيـار       «: ، مضيفا »لن أتخلى عن ذلك الهدف    .. على حل الدولتين  
يجب أن تكون المفاوضـات بيننـا، ولـيس مـع           « و .»اسيحل السالم وأتمنى أن يكون ذلك قريب      . آخر

، مقلال من شأن الخالفات بـين       »المشكلة الرئيسية للسالم اآلن هي إيران     «بيريز بأن   وصرح  . »الرباعية
نريد من المجتمع الـدولي أن ينهـي        «: وقال. الفلسطينيين واإلسرائيليين حول شكل السالم بين الطرفين      
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الخطوات األميركية واألوروبيـة    «: وأضاف. » نريده من المجتمع الدولي    دور إيران في المنطقة، هذا ما     
  .»ضد إيران واعدة، ولكن ليست كافية

  ٢٧/١/٢٠١٢، الشرق األوسط، لندن
  
  حماس مرفوضة بشكل مطلق بصفة شريك في المفاوضات: اإلسرائيليةالخارجية  .٢٨

 االسرائيلية، رئيسة دائرة وسط اوروبا      قالت آنا آزاري، نائبة مدير عام وزارة الخارجية       : القدس المحتلة 
مرفوضة بشكل قـاطع    " حماس"ان حركة    الناطق بالروسية، " موسكو"واوروآسيا في تصريح لها لصوت      

بالنسبة السرائيل، بصفة شريك في المفاوضات، النها ال تعترف بشرعية اسـرائيل وكافـة االتفاقيـات                
واكدت ان   ".على حد وصفها  " تدعم النشاط االرهابي  "اس  السابقة، كما ان حم   )  االسرائيلية -الفلسطينية  (

عن المواقف الراديكالية،   " حماس"وقالت آزاري إنه في حالة تخلي       ". حماس"اسرائيل ال تهاب تصريحات     
واضافت  ."اسرائيل"من الممكن ان تعتبر اسرائيل ممثليها بصفة مشاركين في المفاوضات بين فلسطين و            

 وراء طاولـة    "اسـرائيل "على حد قولها، ال نرى امكانيـة لجلـوس          " ارهابيةمنظمة  " حماس"اذا بقيت   "
  ".المفاوضات، ولتمخض النقاش عن نتيجة معينة

  ٢٧/١/٢٠١٢وكالة سما اإلخبارية، 
  
  مولخو يعرض موقفا عاما من قضية الحدود ويؤجل التفاصيل: "هآرتس" .٢٩

محامي يتسحاك مولخو عـرض، يـوم       أن مبعوث رئيس الحكومة اإلسرائيلية ال     " هآرتس"أفادت صحيفة   
أمس األربعاء، شفويا موقفا إسرائيليا عاما من قضية الحدود باعتبارها الطلب المركزي للطاقم الفلسطيني              

فإن مولخو عرض موقف إسرائيل شـفويا،       " هآرتس"وبحسب   .المفاوض الستمرار المحاداثت في عمان    
وتـضمن العـرض    . يقات أية وثيقة بهذا الشأن    ولم يقدم لرئيس طاقم المفاوضات الفلسطيني صائب عر       

  .سلسلة مبادئ عامة، بدون عرض أية خرائط أو اإلشارة إلى نسب تبادل األراضي
وجاء أن أحد المبادئ التي عرضها مولخو تضمنت أنه في إطار الحل الدائم بين إسرائيل والفلسطينيين،                

، في حين أن غالبية الفلسطينيين في       "رائيلأراضي إس "يبقى غالبية المستوطنين في الضفة الغربية ضمن        
أنـه بـالرغم مـن أن       " هآرتس"كما كتبت   .  الضفة الغربية يكونون ضمن الدولة الفلسطينية التي ستقوم       

حكومة نتانياهو توافق للمرة األولى على مناقشة القضية الجغرافية، فإن الحديث على ما يبدو عن خطوة                
لى السلطة الفلسطينية بما يصعب عليها تفجير المحادثات بذريعـة          تكتيكية تهدف إلى ممارسة الضغوط ع     

  .  أن إسرائيل لم توافق على مناقشة قضية الحدود
  ٢٦/١/٢٠١٢، ٤٨موقع عرب

 
  "تصرفوا باحترام وليس بنفاق: "نتنياهو مخاطباً ليفني وموفاز .٣٠

والتي كانت قد طالبت بهـا      خالل جلسة عاصفة في الكنيست،      :  أوفير براك  - اإلذاعة اإلسرائيلية الثانية  
كتلة كديما، اقترح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على قادة كديما وخصوصاً تسيبي ليفني وشاؤول موفاز               

فقد صرح نتنياهو بأن ليفني ليست مقتنعة بتصريحاتها ضد قـانون           . بأن يتصرفا باحترام أكثر ونفاق أقل     
ألنها كانت  ] عاهد الدينية وفقاً للشروط الموضحة فيه     وهو قانون يسمح بتخصيص رواتب لشبان الم      [طال  

كما صرح رئيس الوزراء بأن شاؤول موفاز غاضب بـسبب عـدم            . قد دعمته عندما كانت في الحكومة     
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توفر مقطورات لتنقل الجنود في القطارات أيام األحد، ولكنه عندما كان وزيراً للنقل بـادر بثلـث عـدد     
 .ه الوزير كاتسالمقطورات التي بادر فيها خلف

  ٢٧/١/٢٠١٢مركز دراسات الشرق األوسط، 
  
  فضيحة أخالقية جديدة في مكتب نتنياهو .٣١

انفجرت في إسرائيل فضيحة أخالقية جديدة وهذه المرة في قلب ديوان رئـيس             :  نظير مجلي  - تل أبيب 
طـاردة إحـدى    الوزراء بنيامين نتنياهو، تحوم فيها شبهات قوية حول قيام رئيس المكتب نتان إيشل، بم             

واختفى إيشل عن   . وأثارت هذه الفضيحة بلبلة كبيرة في ديوان رئيس الوزراء        . الموظفات العامالت معه  
وهناك ضغوط تمارس على نتنياهو والمستشار القضائي للحكومة بوقف إيشل عن العمل إلـى              . األنظار

  .حين انتهاء التحقيق في القضية
وخرجـت وسـائل اإلعـالم، أمـس،        .  بسبب هذه القـضية    ويتعرض نتنياهو شخصيا النتقادات واسعة    

بتساؤالت عن كيفية عمل ديوان رئيس الوزراء في ظل فضيحة كهـذه، وتـساءلت صـحيفة يـديعوت                  
هل يمكن أن تدار دولة بحجم إسرائيل ومشكالتها األمنية الضخمة، بحكومة هذه هي حـال               «: أحرونوت

 نشر حتى اآلن هو نقطة في بحر، إزاء ما يجري فـي             ما«: أما معاريف فقالت   .»!المكتب الذي يقودها؟  
فعندما يقف قادة المكتب ضد شخص يرأس المكتب الشخصي لـرئيس           . الخفاء في مكتب رئيس الحكومة    

  .»الحكومة، فهذا يقول أشياء كثيرة، أكبر من الفضيحة األخالقية المحكي عنها
 ٢٧/١/٢٠١٢، الشرق األوسط، لندن

  
  سدتي تتخذها الجامعة العربية ضد نظام األالجراءات ال سعيد لباراك .٣٢

 لم يخف وزير الدفاع االسرائيلي إيهود باراك سعادته باالجراءات والخطوات التي تتخـذها              :يحيى دبوق 
الجامعة العربية ضد نظام الرئيس السوري بشار االسد، مشيراً في مقابلة مع االذاعة االسـرائيلية، أول                

أنـا  «وأضـاف   . »االسد قد حسم، وأنه يفقد شرعيته للبقاء في السلطة        مصير عائلة   «من أمس، الى أن     
سعيد ألن الجامعة العربية والقادة العرب، يعملون وفقاً لنفس التوجه والرؤية، رغم أنني ال أعلم ما الذي                 

أننا نتابع ما يحدث، ونشدد على اليقظة من إمكـان          «وشدد على   . »سينتج في نهاية المطاف من كل ذلك      
  .»الح كاسر للتوازن الى لبنان، في اللحظة التي تسقط فيها عائلة االسدعبور س

  ٢٧/١/٢٠١٢، االخبار، بيروت
  
  "ألول مرة يتم اتخاذ خطوات جوهرية ضد إيران: "ليبرمان .٣٣

التقى وزير الخارجية اإلسرائيلي أفيغدور ليبرمان مساء أمـس         :  إيلئيل شاحر  - إذاعة الجيش اإلسرائيلي  
خارجية االتحاد األوروبي كاثرين آشتون في مقر وزارة الخارجيـة اإلسـرائيلية فـي              األربعاء بوزيرة   

وقد تحدث اإلثنان خالل اللقاء عن قرار وزراء خارجية االتحـاد األوروبـي فـي الموضـوع                 . القدس
وقد أوضح ليبرمـان آلشـتون بأنـه         .اإليراني، وكذلك عن وضع المحادثات بين إسرائيل والفلسطينيين       

  رار االتحاد األوروبي في موضوع إيران، وأن هذه هي المرة األولى التي تُتخذ فيها خطـوات                يرحب بق 
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وأضاف ليبرمان بأنه يجب االنتباه إلـى التـدخل واألعمـال اإليرانيـة             . صارمة وجوهرية ضد إيران   
 .المتزايدة في العراق، وكذلك أعمال إيران الرامية إلى تقوية نظام األسد في سوريا

 ٢٧/١/٢٠١٢اسات الشرق األوسط، مركز در
  
   أن تستعد إلمكانية الحرب مع إيران"إسرائيل"على : أشكنازي .٣٤

 أن تـستعد    "إسـرائيل " إنه علـى     "غابي اشكنازي "قال رئيس أركان الجيش اإلسرائيلي السابق       : رام اهللا 
 األمـن   معهد دراسـات  «جاء ذلك خالل محاضرة القاها اشكنازي امس في          .إلمكانية الحرب مع إيران   

بتل أبيب، وقال أنه على إسرائيل أن تعتمد على نفسها ألنه عندما تحين اللحظة ال يعرف ما إذا                  » القومي
دمج ما يمكـن فعلـه      «وأضاف أن اإلستراتيجية الصحيحة بشأن إيران هي         .كانت ستكون وحدها أم ال    

جب الحفاظ فـي الوقـت      بشكل سري تحت الرادار إلى جانب العقوبات التي تشل قدرات إيران، ولكن ي            
 وقـال   .»نفسه على خيار عسكري موثوق به على الطاولة مع جاهزية الستخدامه إذا اقتضت الضرورة             

وفي حال رأت إيران أن ذلك يكلفها غاليا فمن الممكن أن توقف برامجها النووية، وهذه هي                أنه  اشكنازي  
  .يضا لشن هجوم على إيرانوأضاف في حينه انه يجب االستعداد أ. »الطريقة األفضل بال شك

  ٢٧/١/٢٠١٢، الحياة الجديدة، رام اهللا
  
  "إسرائيل"ـ ما يحدث في سوريا هو تحول استراتيجي بالنسبة ل:عاموس يدلين .٣٥

 شدد الرئيس السابق لشعبة االستخبارات العسكرية في الجيش االسرائيلي، المنتهية واليتـه             :يحيى دبوق 
، مضيفاً أن   »تحول استراتيجي بالنسبة السرائيل   «ث في سوريا هو     حديثاً، عاموس يدلين، على أن ما يحد      

جهات في المؤسستين السياسية واالمنية، أوصت في الماضي بالتوصل الى سالم مع سوريا، حتى وإن               «
من الجوالن، وكان تعليل هذه الجهات هو إمكان اخراج سوريا مـن            ) االنسحاب(كان الثمن باهظاً، وهو     

.  لكن ما يحصل اآلن، يمكن أن يخرج سوريا من هذا المحور، من دون دفع أثمـان                المحور الراديكالي، 
  .»إنه مسار يحدث في سوريا، وهو ايجابي

وقال يدلين، في الكلمة التي ألقاها أمس في مركز أبحاث االمن القومي الذي ترأسه بعـد تـسريحه مـن     
الوحيد للصمود هو الدعم اإليرانـي      يجعل الضمان   وما  . الجيش، إن االقتصاد السوري لن يصمد طويالً      

األسد سيصمد وقتاً أطول، اذا استمر      «وأكد أن   . »الذي يبلغ ما بين ثالثة مليارات دوالر وخمسة مليارات        
ـ     الربيع العربي  «متمنياً أن يمتد     .»الثورات العربية وانعكاساتها على اسرائيل    «هذا الدعم، وأبدى تفاؤله ب
  .مر الذي يصب أكثر في مصلحة اسرائيل، اال»باتجاه الشرق نحو ايران

  ٢٧/١/٢٠١٢، االخبار، بيروت
  
  المنتخبالمصري  تكرر أملها التزام القاهرة بمعاهدة السالم في تهنئتها للبرلمان "إسرائيل" .٣٦

كررت إسرائيل اإلعراب عن أملها في التزام مصر بمعاهدة الـسالم المبرمـة             :  أحمد الغمراوي  - لندن
لك في إطار بيان أصدرته للتهنئة بمناسبة افتتاح البرلمان المصري الجديد قبل عدة             ، وذ ١٩٧٩بينهما عام   

أكثر ) التي تسيطر على الشريحة األكبر بالبرلمان المصري      (ورغم إبداء جماعة اإلخوان المسلمين      .. أيام
حاطة إسرائيل  من مرة احترامها لالتفاقية، فإن مراقبين وصفوا رسالة تل أبيب المتكررة بأنها نابعة من إ              

بالتوتر اإلقليمي من كل جانب، وأنها تهدف إلى إغالق بعض القضايا المعلقة وبث الطمأنينة للرأي العام                



  

  

 
 

  

            ٢٠ص                                     ٢٣٩٣:                العدد٢٧/١/٢٠١٢الجمعة  :التاريخ

العالمي من أجل التفرغ للمسألة اإليرانية، أكثر من كونه تَخَوفا من نقض القوى اإلسـالمية، المـسيطرة                 
  .على الحياة السياسية في مصر حاليا، لوعودها

بمناسبة انعقاد الجلسة األولـى لمجلـس الـشعب         «بيان لوزارة الخارجية اإلسرائيلية أمس أنه       وجاء في   
، تقدم إسرائيل تهانيها للشعب المصري لجهوده من أجـل تحقيـق           )كانون الثاني ( يناير   ٢٣المصري في   

توفيق والعمـل   نبعث للبرلمان الجديد بتمنياتنا بـال     «: ، مضيفا »الحرية والديمقراطية والتنمية االقتصادية   
نحن على ثقة بأن مصر سـتظل       «: إال أن البيان تابع قائال    .. »المثمر من أجل صالح الجمهور المصري     

  .»ملتزمة بأهمية السالم واالستقرار في منطقتنا
 ٢٧/١/٢٠١٢، الشرق األوسط، لندن

  
  "سرائيلإ"ارتفاع في نسبة المتدينين والحريديم اليهود في : المعهد اإلسرائيلي للديمقراطية .٣٧

التـابع لـصحيفة    " واينـت "كشف بحث شامل اجراه المعهد اإلسرائيلي للديمقراطية ونشر نتائجه موقع           
ان نسبة اليهود المتدينين والحريديم ارتفعت في العـشر سـنوات االخيـرة بـشكل               " يديعوت احرونوت "

ونسبة التقليديين  % ٤٣الى  % ٤٦واشار البحث الى ان نسبة العلمانيين بين اليهود انخفضت من            .ملحوظ
وارتفعت نـسبة   % ١٥الى  % ١١، في حين ارتفعت نسبة المتدينين من        %٣٢الى  % ٣٣انخفضت من   
% ٦، بينما انخفضت نسبة العلمانيين المناهضين للمتدينين حسب تعريفهم من           %٧الى  % ٥الحريديم من   

، فان ذلك ال يعني شـيئا  "ينعلماني"اعتبروا انفسهم % ٤٦ويشير البحث الى انه بالرغم من ان    %.٣الى  
والطريـف ان    .بالنسبة لاليمان باهللا والدين، حيث يؤمن اربعة من خمسة يهود اسـرائيليين بوجـود اهللا              

ان التـوراة والوصـايا     % ٦٥من المستفتين يؤمنون بأن اليهود شعب اهللا المختار، في حين يعتقد            % ٦٧
أن اليهود شعب اهللا المختار اكثر من الذين يؤمنـون          العشر منزلة من عند اهللا، بمعنى ان الذين يؤمنون ب         

  .بالدين اليهودي ذاته
منهم اوقاتهم مـع عـائالتهم   % ٨٤البحث يكشف عن نمط حياة تقليدي يميز االسرائيلييين، حيث يمضي       

ضـرورة  % ٨٥مـنهم القـداس ويـرى       % ٦٠الشموع ويقيم   % ٦٦منهم العزائم ويضي    % ٦٩ويقيم  
مناليهود في اسرائيل يضيئون الشموع فـي عيـد         % ٨٢ويضيف البحث ان     .وديةلالحتفال باالعياد اليه  

او األكل حـسب الـشريعة      " الكشروت"على  % ٧٦منهم في يوم الغفران ويحافظ      % ٦٧االنوار ويصوم   
اليهود في اسرائيل، تأييده ليهودية الدولـة ورأى        % ٧٠وفيما يتعلق بعالقة الدين بالدولة ابدى        .اليهودية

  .ليهودي هو من مرتغيير ديانة وفق التعاليم الشرعية اليهودية المحافظة فقطان ا% ٧٦
  ٢٦/١/٢٠١٢، ٤٨موقع عرب

  
  "الحرديم" و"العلمانيين" اإلعفاء من الخدمة العسكرية يجدد الصراع بين اليهود ":إسرائيل" .٣٨

) الحرديم(تجدد الصراع في إسرائيل بين اليهود العلمانيين والمتدينين المتزمتين          :  أسعد تلحمي  –الناصرة  
وكـان  . من الخدمة العسكرية اإللزامية لـثالث سـنوات       ) ٢٠٠٢منذ عام   (على خلفية اإلعفاء القانوني     

 مفروضاً أن تبحث الحكومة في جلستها الوشيكة األحد المقبل اقتراح وزير الدفاع إيهود بـاراك تمديـد                
ـ (قانون اإلعفاء    لفترة أخرى إلى حين البت نهائياً في هذه المسألة الـشائكة،           ) »قانون طال «المعروف ب

بزعامة وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان الذي كرر اتهاماتـه         » إسرائيل بيتنا «بينما عارض ذلك حزب     
وفاجـأ رئـيس     .ولـة بأنهم يحصلون على امتيازات حكومية من دون أن يقدموا شيئاً للد          » الحرديم«لـ
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الحكومة بنيامين نتانياهو أمس الجميع بإعالنه عدم طرح الموضوع على جدول أعمال الحكومـة، كمـا                
إسـرائيل  «، وهو ما أثار غضب      )خالل بحثه الصيف المقبل   (كان مقرراً، وتحويله على الكنيست لتمديده       

عدم إغـضاب شـركائه     (ه الحكومي   وجهات علمانية كثيرة اتهمت نتانياهو بتفضيل مصالح ائتالف       » بيتنا
المعارض بـالتهرب مـن     » كديما«على مصلحة الدولة، فيما اتهمه نواب       ) المتدينين وزعزعة االئتالف  

  .تحمل المسؤولية ودحرجتها على الكنيست
التهـرب مـن الخدمـة      » الحـرديم «وطبقاً لألرقام، فإن هذا القانون زاد من حدة المشكلة، إذ أتاح لـ             

 بستين ألفاً، أي ٢٠١٠، عام   »إيمانهم توراتهم «در عدد المعفيين والمتهربين الذين أعلنوا أن        وقُ. العسكرية
قبـل   (١٩٩٩ في المئة من مجمل الملزمين الخدمة العسكرية، فيما لم تتعد النسبة عام              ٢٠ما يعادل نحو    
  . في المئة٩) سريان القانون

  ٢٧/١/٢٠١٢الحياة، لندن، 
  
  المواقع اإلباحية اإلسرائيلية عرب وعلى رأسهم مصر والسعوديةأكثر زوار : "يديعوت" .٣٩

 العبرية أن بعض الدول العربية حظيـت بـالمراكز          "يديعوت احرنوت "ذكرت صحيفة   :  القدس المحتلة 
وأظهـر تقريـر     .األولى في التصفح على المواقع اإلباحية االسرائيلية وعلى رأسهم مصر والـسعودية           

تصفحي المواقع اإلباحية اإلسرائيلية التي تقدم خدمتها باللغة العربية يتصدرها          نشرته الصحيفة أن قائمة م    
  .المصريون والسعوديون والتوانسيون واألردنيون والفلسطينيون

وقال نير شاعر المدير عام ألحد المواقع الجنسية اإلسرائيلية ذائعة الصيت أن الشبان العرب في الـدول                 
االباحية التي تقدم مـواد اباحيـة تـدور حـول مجنـدات وشـرطيات               العربية يفضلون مشاهدة المواد     

إن ترويج األفالم اإلباحية في صفوف الشبان العرب لن يـؤدي إلـى             : "وقال شاعر ساخرا  . إسرائيليات
 ".التقدم في عملية السالم لكنه سيؤدي إلى امتالء جيوب شركات الدعارة اإلسـرائيلية بـأموال العـرب                

 من العامالت في الموقع في قسم الخدمات الجنسية يتلقين سؤاال بشكل يـومي              وبحسب شاعر فإن الكثير   
  ".هل كنت مجندة في الجيش اإلسرائيلي؟:"تقريبا يطرح فيه الزبائن العرب السؤال المتكرر

  ٢٧/١/٢٠١٢وكالة سما اإلخبارية، 
 
   فيما يتعلق بحرية الصحافة"إسرائيل" تدهور مكانة :"صحفيون بال حدود"منظمة  .٤٠

يوم أمـس تقريرهـا الـسنوي،       " صحفيون بال حدود  "نشرت منظمة   :  القناة الثانية  -لتلفزيون اإلسرائيلي ا
 في  "إسرائيل" جاء ترتيب    ٢٠١١ففي عام   .  دولة في العالم حسب حرية الصحافة      ١٧٩والذي تُصنف فيه    

ة هـآرتس   وقد نـشرت صـحيف     .، وهو تدهور بستة مراكز مقارنة مع السنة التي سبقتها         ٩٢ـالمركز ال 
  : "إسرائيل"تقريراً يتحدث عن أن هناك ثالثة أسباب رئيسية لتدهور مكانة 

حيازته وثائق سرية حصل عليها من صحفية أخرى وتُدعى عنات          ل محاكمة الصحفي أوري شالو      :األول
  . كام

الذي يرفع من سقف التعويض التلقائي فـي حـال ثبـوت وقـوع              " تشويه السمعة " تعديل قانون    :الثاني
  . ضرارأ

 "إسـرائيل " خضوع وسائل اإلعالم في إسرائيل إلى الرقابة العسكرية، وهذا األمر تسبب بتواجد              :الثالث
  .في منتصف الترتيب
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 والواليـات  ٢٩وكانت كل من فنلندا والنرويج قد احتلتا المركز األول، بينما احتلت بريطانيا المرتبة الـ          
يون ثالثة مراكز في الترتيب، وذلك بسبب سيطرت عناصـر          كما فقد الفلسطين  . ٥٧المتحدة المرتبة الـ    

وتواجدت كل من أرتيريا وكوريـا الـشمالية فـي ذيـل            . حماس على جمعية الصحفيين في قطاع غزة      
 .الترتيب

 ٢٧/١/٢٠١٢مركز دراسات الشرق األوسط، 
  
  بو غربية في العاصمة االردنية عمانأ القائد بهجت الفلسطينيينوفاة شيخ المناضلين  .٤١

بهجت " شيخ المناضلين الفلسطينيين" توفى الخميس، في العاصمة األردنية عمان، :سليمان قبيالت -عمان
  . عاما٩٦أبو غربية عن عمر يناهز 

، وينتمي إلى عائلة عريقة من مدينة الخليل، أمضى معظم ١٩١٦ولد أبو غربية في بلدة خان يونس عام 
فلسطينيين، فقد اشترك في جميع مراحل النضال الفلسطيني يلقب بشيخ المناضلين ال. حياته في القدس

، حيث كان أحد قادة جيش الجهاد )١٩٤٩-١٩٤٧(وحرب ) ١٩٣٩-١٩٣٦(المسلح، خصوصا ثورة 
المقدس، وخاض معارك كثيرة منها معركة القسطل التي استشهد فيها القائد عبد القادر الحسيني، كما 

  .تجرح عدة مرات، ودخل السجون والمعتقال
 إلى حزب البعث العربي االشتراكي في األردن، وانتخب عضواً في القيادة القطرية ١٩٤٩انضم عام 

  ).١٩٦٠-١٩٥٧(وقاد النضال السري للحزب ) ١٩٥٩-١٩٥١(
شارك بدور أساسي في تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية مع الرئيس أحمد الشقيري، كما شارك بدور 

انتخب عضواً في اللجنة . رير الفلسطيني وقوات التحرير الشعبيةأساسي أيضا في تأسيس جيش التح
التنفيذية للمنظمة ثالث مرت قبل أن يتخلى عن عضوية اللجنة التنفيذية، وكان عضواً في المجلس 

 حتى عام ١٩٦٤الوطني الفلسطيني، والمجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية منذ تأسيسها عام 
  . واالعتراف بدولة العدو٢٤٢جاجا على قبول المنظمة بقرار مجلس األمن رقم ، حين استقال احت١٩٩١

 ٢٠٠٤وفي عام " في خضم النضال العربي الفلسطيني" القسم األول من مذكراته ١٩٩٣صدر له عام 
، وقد منعت دائرة المطبوعات والنشر "من النكبة إلى االنتفاضة"صدر له الجزء الثاني من مذكراته 

كان ينشط في آخر حياته في مقاومة التطبيع، إذ كان عضوا في . مذكرات ألسباب غير معلنةاألردنية ال
  .اللجنة التنفيذية لحماية الوطن ومجابهة التطبيع

  ٢٧/١/٢٠١٢، الغد، عّمان
  
   ومستوطنين شتموا الرسول فلسطينيينشباناشتباكات في القدس بين  .٤٢

رائيلي خالل حملة واسعة في شمال الضفة الغربية اعتقلت قوات االحتالل اإلس:  جمال جمال-القدس 
 منهم من شارع الواد بالبلدة القديمة من القدس، خالل اشتباكات جرت ١٥ شابا ٢٢والقدس المحتلة امس 

  .بين الشبان ومستوطنين، بعد قيام مستوطنين بشتم الرسول محمد صلى اهللا عليه وسلم
خالل مرور عدد من المستوطنين بشارع الواد، قامت «طقة وقال عالء الزربا أحد شهود العيان في المن

» اهللا اكبر«مجموعة منهم بشتم الرسول عليه السالم، مما استفز الشبان فصرخوا بهم ورددوا التكبير 
، وإذا بالمستوطنين يهجمون علينا، ثم وقعت اشتباكات »خيبر خيبر يا يهود جند محمد سوف يعود

  .»ون بإلقاء الحجارة والنفايات نحو الشبانباأليدي قام خاللها المستوطن
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وحضرت قوات كبيرة من شرطة االحتالل، وقامت بإغالق مدخل باب العامود، وباب حائط «وتابع 
  .»البراق، ثم قاموا باالعتداء بالضرب على الشبان واعتقالهم

  .م وطولكرمكما شنت قوات االحتالل فجر الخميس حملة مداهمات واعتقاالت شملت الخليل وبيت لح
  ٢٧/١/٢٠١٢، الدستور، عّمان

  
  أول حراك شعبي من نوعه ضد المفاوضات: "فلسطينيون من أجل الكرامة" .٤٣

على الرغم من وقف الجانب الفلسطيني اللقاءات االستكشافية مع اإلسرائيليين، في :  كفاح زبون-رام اهللا
 يتشكل في األراضي الفلسطينية، ضد العاصمة األردنية عمان، فإن حراكا شعبيا هو األول من نوعه بدأ

  .نهج المفاوضات بأكمله، وليس هناك ما يشير إلى أنه سيتوقف
وعلى مدار أسبوعين تظاهر عشرات الشبان الفلسطينيين في مشهد غير مألوف أمام المدخل الرئيسي 

في » يةالمفاوضات االستكشاف«في رام اهللا، ضد ) أبو مازن(لمقر الرئيس الفلسطيني محمود عباس 
وقالت أغصان البرغوثي، إحدى الناشطات التي تقود . عمان، وينوون تنظيم مظاهرة ثالثة األسبوع القادم

، وانبثق عن تجمع أكبر معروف باسم »فلسطينيون من أجل الكرامة«الحراك الشبابي المعروف باسم 
وأضافت في . »نهذه ليست موضة وستنتهي، نقول لهم إننا مستمرو«: الحراك الشبابي المستقل

  .»سنواصل التظاهر أمام مقر الرئيس ضد نهج المفاوضات بأكمله«: »الشرق األوسط«تصريحات لـ
ال تبقوا في الخلف «: وهاجم بيان للحراك الشبابي الفصائل المعارضة لنهج المفاوضات، قائال لها

  .»تتفرجون وتبحثون عن منافع حزبية هزيلة
  ٢٧/١/٢٠١٢، الشرق األوسط، لندن

  
  هرتسليا ؤتمرم  منسحابنوالفلسطينية اال  تطالب الشخصيات العربية"إسرائيل"اللجنة الوطنية لمقاطعة  .٤٤

طالبت اللجنة الوطنية لمقاطعة اسرائيل الخميس الشخصيات السياسية والفكرية : رام اهللا ـ وليد عوض
االسبوع القادم االنسحاب منه العربية والفلسطينية المشاركة في مؤتمر هرتسليا االسرائيلي الذي سينعقد 

  .وعدم المشاركة فيه
ومن جهتها اعتبرت اللجنة الوطنية المشاركة الفلسطينية والعربية في مؤتمر هرتسليا يلحق ضرر 

إن مشاركة أي متحدث عربي في مؤتمر هرتسليا تعد تواطؤاً مشينًا في 'بالشعب الفلسطيني، وقالت 
  .'سرائيلي وتقويضا لنضالنا من أجل الحرية والعودة وتقرير المصيرتعزيز أمن االحتالل واألبارتهايد اإل

  ٢٧/١/٢٠١٢، القدس العربي، لندن
  
  ومذكرة القانون العنصري" برافر "مخططتظاهرة في النقب احتجاجاً على  .٤٥

شارك، أمس، اآلالف من المواطنين العرب من مختف قرى ومدن النقب نساء ورجاالً وشيوخاً : رام اهللا
، وذلك احتجاجاً وتنديداً ومعارضة لمخطط برافر غولدبرغ والذي من خالله "عزة النقب"ظاهرة في م

 ألف مواطن عربي عن ٣٠ قرية وترحيل ٢٠ ألف دونم وتدمير ٨٠٠تنوي الحكومة مصادرة أكثر من 
 المتابعة بناء على قرار من لجنة التوجيه العليا لعرب النقب المنبثقة عن لجنة"وتأتي التظاهرة  .قراهم

  ".العليا للجماهير العربية في الداخل الفلسطيني
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ونظمت المظاهرة أمام مباني دار القضاء في مدينة بئر السبع بمشاركة واسعة لقيادات الوسط العربي من 
الشيخ حماد أبو دعابس رئيس الحركة اإلسالمية ، أعضاء الكنيست طلب الصانع، إبراهيم : بينهم

محمد بركة، حنين الزعبي، ورؤساء السلطات المحلية، وأعضاء لجنة التوجيه صرصور، احمد الطيبي، 
العليا لعرب النقب ومشاركة واسعة من النساء العربيات في النقب وممثلي األحزاب والقوى السياسية 

  .الوطنية واإلسالمية
  ٢٧/١/٢٠١٢، األيام، رام اهللا

  
  تصادية في الضفة الغربية االق  سياسة الحكومةعلىتواصل التحركات االحتجاجية  .٤٦

تواصلت االحتجاجات في الضفة الغربية على سياسات سالم فياض المالية، حيث : رام اهللا ـ وليد عوض
جرت مسيرة جماهيرية حاشدة أمس األربعاء ، بمشاركة مئات الشباب والمواطنين وسط مدينة رام اهللا، 

  .ونسب البطالةاحتجاجا على قانون الضريبة الجديد وارتفاع األسعار 
لم يعد معقوال أن يصمت «وفي بيان صدر باسم حملة ضد غالء المعيشة وارتفاع الضرائب، جاء فيه، 

  .»الشارع الفلسطيني في وجه هذه السياسة االقتصادية العقيمة
إن على الحكومة أن تتراجع فورا عن قانون الضريبة الجديد، وبدلًا من السياسة «وأضاف البيان 

ة التي تضغط على الناس وتزيد من فقرهم، عليهم أن يساعدوا في تعزيز صمود الناس على االقتصادي
وأشار البيان إلى أن هذه . »األرض من خالل الضمان االجتماعي والتأمين الصحي ومحاربة البطالة

ك وسنسعى جاهدين للضغط على الحكومة حتى تتراجع عن قوانينها، وذل«الفعاليات ستبقى مستمرة وتابع 
، داعيا كافة »بتنظيم المزيد من المسيرات واالعتصامات في األسابيع القادمة في كافة مدن الضفة الغربية

  .أبناء الشعب الفلسطيني االنضمام إلى الحملة وفعالياتها والتواصل معها
  ٢٧/١/٢٠١٢، القدس العربي، لندن

  
   على أراضي النقب للجيش مخطط إسرائيلي لبناء معسكر":المركز العربي للتخطيط البديل" .٤٧

 بيتا ومبنى في قرية المكيمن في النقب، سيتم ٣٠كشف المركز العربي للتخطيط البديل أن أكثر من 
هدمها إذا ما تمت المصادقة على المخطط الذي أودع في اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء اإلسرائيلية في 

غير "بارات في الجيش على أراضي القرية لواء الجنوب، إلقامة معسكر جديد خاص بوحدة االستخ
  ". المعترف بها

وجاء في بيان صادر عن المركز، أن المخطط المذكور يمتد على مساحة تصل إلى خمس آالف دونم 
منها ثالثة آالف دونم لبناء المعسكر ذاته في حين بقية المساحة سيوضع عليها شروط وتقييدات على 

 دونماً ٣,٠٠٠تسلب من أبناء قرية المكيمن ستصل إلى حوالي البناء، وأن مساحة األرض التي س
وستعرض األهالي في هذه المناطق إلى الطرد بحجة أنهم معتدون وبأنهم قاموا باالستيالء على هذه 

  . األراضي
وحذر المركز، المجلس اإلقليمي للقرى غير المعترف بها في النقب والسلطات المحلية في أبو بسمة 

مخطط علماً أن المعسكر المنوي إقامته يحاذي مناطق نفوذ السلطات المحلية أبو بسمة واللقية من ال
واللقية، وسيحد من تطور هذه البلدات في المستقبل باإلضافة إلى تشكيل خطر على حياة األهالي نتيجة 
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 ٤٦٠ في كما أشار المركز إلى أن المخطط المذكور سيقوم بتقييد البناء والتطور. التدريبات العسكرية
  . دونما من أراضي قرية اللقية المعترف بها

 يوما من ٦٠وأكد المركز في رسالته على وجوب تقديم االعتراضات من قبل جميع المتضررين خالل 
  . نشر اإلعالن حول إيداع المخطط والذي يعود تاريخه إلى السادس عشر من الشهر الجاري

منطقة هو ضمن مخطط متكامل يهدف إلى نقل معسكرات يذكر أن المعسكر الجديد والمنوي إقامته بال
  .  مليار شيقل٢٧الجيش المختلفة من مركز البالد إلى النقب وتصل تكاليفه إلى حوالي 

 مليار شيقل ١٥ويضم باإلضافة إلى نقل المعسكر الخاص بوحدة االستخبارات بتكلفة تصل إلى حوالي 
امة مركز تكنولوجي تابع للجيش بتكلفة تصل إلى على أراضي قرية المكيمن، وهناك مخطط آخر إلق

 مليار، باإلضافة إلى نقل قاعدة ٢.٥ مليار شيقل، وإقامة مجمع إرشاد خاص بالجيش بتكلفة ٨حوالي 
  . مليار شيقل١.٦طيران عسكري إلى النقب من مركز البالد بتكلفة 

  ٢٦/١/٢٠١٢، موقع فلسطين أون الين
  
  ت السلطة الفلسطينيةيين يدين مؤتمرا تطبيعيا في القدس بمشاركة قيادااالتحاد العام للكتاب الفلسطين .٤٨

مؤتمر تطبيعي مشبوه في "أدان االتحاد العام للكتاب واألدباء الفلسطينيين، وبأشد العبارات الممكنة، عقد 
لعتيدة، فندق األميركان كولوني في مدينة القدس الشرقية المحتلة، العاصمة األبدية، لدولتنا الفلسطينية ا

  .، بحسب ما جاء في بيان صادر عن االتحاد"وعنوان عزتنا وكرامتنا الوطنية، وثقافتنا اإلنسانية
وإذْ يدين عقد هذا المؤتمر المشبوه، يستغرب من وقوف أحد رموز "وقال االتحاد في بيانه، إن االتحاد 

قده، وبخاصة أنه يأتي بعد أقل منظمة التحرير الفلسطينية، أال وهو أمين سرها، ياسر عبد ربه، وراء ع
من ثمان وأربعين ساعة من اقتحام قوات االحتالل لمقر الجمعية الدولية للصليب األحمر، واعتقال النائب 
في المجلس التشريعي الفلسطيني محمد طوطح، ووزير شؤون القدس األسبق خالد أبو عرفة، في عملية 

في الوقت الذي تطرد فيه قوات االحتالل قادة القدس منها، قرصنة ال تقوم بها إال العصابات المسلحة،  و
، من يعمل على استقدام عرابي االحتالل، ورموزه وأدواته إلى المدينة !)من بين الفلسطينيين(هناك 
  ."المقدسة

فكرية أعضاءه أوالً، والنخب الثقافية وال"وفي هذا اإلطار، يدعو االتحاد العام للكتاب واألدباء الفلسطينيين 
والسياسية الوطنية والتقدمية والديمقراطية الفلسطينية ثانيا، إلى إدانة هذا عقد المؤتمر التطبيعي المشبوه، 
وفي الوقت الذي يرى فيه االتحاد زيف الدالالت التي يروجها عرابو المؤتمر، باستخدامهم مفهوم الربيع 

 العربية، فإنه يدعو إلى ربيع فلسطيني يجتثّ إلى العربي الذي اقتلع العديد من الدكتاتوريات في الدول
  ."األبد، كّل مروجي التطبيع في بالدنا، ومن أبرز عناوينه ما يسمى مبادرة جنيف

  ٢٥/١/٢٠١٢، ٤٨موقع عرب
  

   مخرجات لقاءات عمان االستكشافيةمع آشتون بحث  األردنيوزير الخارجية .٤٩
لى للسياسة الخارجية واألمنية باالتحـاد األوروبـي        التقى وزير الخارجية ناصر جوده امس الممثل األع       

كاثرين اشتون يرافقها مبعوث االمم المتحدة لعملية السالم روبرت سيري وبحث معهما نتائج ومخرجات              
واكد ثالثتهم على اهمية استمرار التشاور      واإلسرائيلي،  لقاءات عمان االستكشافية بين الجانبين الفلسطيني       
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 المعنية والرباعية الدولية ولجنة المبادرة العربية للـسالم لتقيـيم           األطرافالمقبلة مع    األياموالتنسيق في   
  .مخرجات االجتماعات بهدف الوصول الى الية لالستمرار بالمفاوضات وكيفية التحرك بالمرحلة المقبلة

٢٧/١/٢٠١٢، العرب اليوم، عّمان  
  
  ية بين األردن وحماسال مفاوضات سّر: المتحدث الرسمي باسم الحكومة األردنية .٥٠

نفى وزير اإلعالم والمتحدث الرسمي باسم الحكومة األردنية، راكان المجالي، وجود مفاوضات سـرية              
، على خلفية الزيارة المرتقبة لمدير المكتب السياسي للحركة خالد          »حماس«بين الجانب األردني وحركة     

رة خالد مشعل إلى األردن لم تُحدد أهـدافها         زيا«العربية إن   » سي أن أن  «وقال لـ   . مشعل األحد المقبل  
  .»مسبقاً، وال يوجد قضايا سرية

٢٧/١/٢٠١٢، ، بيروتاألخبار  
  
   على الهوية العربية اإلسالمية للقدس  يؤكدان الحرص والفلسطينياألوقاف األردني اوزير .٥١

 العبـادي فـي     مالعبد الس استقبل وزير األوقاف والشؤون والمقدسات اإلسالمية الدكتور        :  بترا –عمان  
  . االول وزير األوقاف في السلطة الفلسطينية الدكتور محمود الهباشأمسمكتبه 

وجرى خالل اللقاء بحث عالقات التعاون المشترك خاصة فيما يتعلق بالشؤون الوقفية وما تتعرض لـه                
ويـة العربيـة    وأكد الجانبان الحرص للحفاظ علـى اله       .مدينة القدس والمقدسات واآلثار اإلسالمية فيها     

  .اإلسالمية للقدس الشريف
٢٧/١/٢٠١٢، الدستور، عّمان  

  
   لفلسطين دليل جديد على تآمر مجلس األمنكي مونتغييب : "حزب اهللا" .٥٢

قيام األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون بنقل مجتزأ لنتائج           «في بيان تعليقا على     » حزب اهللا  «استنكر
عبثا يحاول سـكان العـالمين      :  وقال » الشهرية لمجلس األمن الدولي    زيارته للمنطقة إلى جلسة اإلحاطة    

العربي واإلسالمي وأبناء المنطقة البحث عن موقف أو تصريح، فضال عن تـصرف أو قـرار لألمـم                  
المتحدة يعيد بعضا من ثقة، أو يحفظ شيئا من رصيدها المنهار من الصدقية والجدية، ولكن ال تني هـذه                   

ها بتقديم الدليل تلو الدليل على انحيازها لمصالح الـدول االسـتعمارية الكبـرى              المؤسسة والقيمون علي  
  .ومخططاتها التآمرية

وفي جديد هذا الموضوع، النقل المجتزأ الذي قام به األمين العام بان كي مـون إلـى مجلـس                   : اضاف
 األمـن والـسالم   األمن، إذ أنه لم يتطرق من قريب أو بعيد في تقريره إلى قضايا بالغة الخطورة علـى        

الدوليين، مثل الممارسات الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني قتال واعتقاال، وكذلك اإلجراءات المحمومـة             
لتهويد القدس الشريف وضم األراضي الفلسطينية من خالل الخطوات االستيطانية التي زادت بشكل لـم               

  .يسبق له مثيل
٢٧/١/٢٠١٢، السفير، بيروت  
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   وراء فكرة األقليات"إسرائيل":  عند الحص"سلمين في لبنان المتجمع العلماء" .٥٣
ـ     الشيخ حسان عبد اهللا بعد لقائه الـرئيس        » تجمع العلماء المسلمين في لبنان    «أكد رئيس الهيئة اإلدارية ل

الترويج لفكرة تحالف األقليات يقـف       «أنسليم الحص في عائشة بكار أمس، على رأس وفد من التجمع            
  .» كيانه اليهوديإلعالن والعربي تبريرا اإلسالميهيوني الذي يسعى لتفتيت العالم وراءه الكيان الص

٢٧/١/٢٠١٢، السفير، بيروت  
  
   سنوات ولفلسطينية بالسجن المؤبد بتهمة التخطيط الستهداف اليونيفل ٣السجن لفلسطيني  .٥٤

لـسطيني  اصدرت المحكمة العسكرية في بيروت حكما قضى حضوريا بـسجن ف          :  يو بي آي   -بيروت  
ثالث سنوات، وغيابيا بحق فلسطينية بتهمة وضع قنبلة لم تنفجر في جنوب لبنان كانت تستهدف دوريـة                 

  .هناك) اليونيفل(للقوات الدولية 
وقضى الحكم الذي نشر الخميس بسجن الفلسطيني خالد قمبز ثالث سنوات، والفلسطينية ليلـى موسـى                

وحيازة مواد متفجرة الستهداف القـوات الدوليـة        ' ة مسلحة عصاب'باألشغال الشاقة المؤبدة بتهمة تأليف      
  .العاملة في جنوب لبنان

٢٧/١/٢٠١٢، القدس العربي، لندن  
  
   ٢٠١١  في"إسرائيل" بين تركيا والتبادل التجاريارتفاع  .٥٥

سنة استمرت العالقات التجارية بين الجانبين التركي واإلسرائيلي في :  برهوم جرايسي-الناصرة 
 مسجلة ذروة جديدة في التبادل ، وتركيا تشهد توتراً"إسرائيل"العالقات بين  الرغم من أن ، على٢٠١١

، ليتجاوز ألول مرة حاجز ٢٠١٠مقارنة مع العام % ٢٧التجاري، الذي ارتفع في العام الماضي بنسبة 
على ، "إسرائيل" باليين دوالر، وعادت تركيا لتحتل المكان الخامس من بين الدول المستوردة من ٤
  .ن الميزان التجاري يميل لصالح تركياأ  منرغمال

  ٢٧/١/٢٠١٢الغد، عّمان، 
  
   في ريف دمشق الصنعإسرائيلي وذخائر بعضها أسلحة ضبط ":القدس العربي" .٥٦

  من جامعة الدول العربية المراقبين سوريونأطلع مسؤولون أمنيون:  وكاالت-) سورية( عربين ،حرستا
. بشمال شرق البالد في محافظة ريف دمشق إنه تم سحبها من حرستا ودوماعلى ثالث سيارات قالوا 

  . وكانت محملة بقنابل إسرائيلية"إرهابيين"وأضافوا أن السيارات صودرت من 
  ٢٧/١/٢٠١٢، لندن، القدس العربي

  
  وقف االستيطان وترسيم الحدودمثل  الستئناف التفاوض إشاراتعباس يريد : آشتون .٥٧

 المفوض األعلى للسياسة الخارجية واألمنية في االتحاد األوروبي كـاثرين           عدت:  نبيل غيشان  -عمان  
آشتون، أن إعالن انتهاء اللقاءات االستكشافية بين الفلسطينيين واالسرائيليين فـي عمـان ال يعنـي أن                 

، واضافت في لقاء جمعها مع عدد من الصحافيين في عمـان، ان             »طريق مسدود «الطرفين وصال الى    
س الفلسطيني يريد إشارات واضحة من اسرائيل في ما يتعلق بوقف جميع اشكال االستيطان وترسيم               الرئي



  

  

 
 

  

            ٢٨ص                                     ٢٣٩٣:                العدد٢٧/١/٢٠١٢الجمعة  :التاريخ

الحدود من اجل االستمرار في المفاوضات، مشيرة الى ان عباس سيتوجه الى الجامعة العربية للتـشاور                
  .في ما يمكن اتخاذه من خطوات على هذا الصعيد

 الى دفع المفاوضـات قادتهـا إلـى إسـرائيل واألراضـي             وتقوم آشتون بجولة في المنطقة في مسعى      
الفلسطينية، ثم عمان، حيث التقت أمس كال من الرئيس الفلسطيني ووزير الخارجيـة األردنـي ناصـر                 

  .جوده، قبل ان تعود الى إسرائيل للقاء رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو
 هناك طريقاً مسدوداً، وأعلم ان الـرئيس        ال اعتقد ان  «: وصرحت آشتون عقب لقائها الرئيس الفلسطيني     

يفكر بعناية في كيفية المضي قدماً، وبالنسبة اليه، فاجتماع لجنة المتابعة العربية في القاهرة مهم               ) عباس(
أعتقد أنه يأمل في أن تعترف إسرائيل بأن المبادرات تصنع فرقاً، ومع لقـائي بـه                «: وأضافت. »للغاية

لـذلك لـيس طريقـاً      . ل في أنهم وبوجود نية صادقة، سيتابعون المحادثـات        وباإلسرائيليين، ما زلت آم   
  .»مسدوداً، وإنما بالتأكيد هناك حاجة الى الزخم

كما التقت آشتون، التي يرافقها مبعوث األمم المتحدة لعملية السالم روبرت سيري، مع وزير الخارجيـة                
في االيام المقبلة مع االطراف المعنية واللجنـة        االردني، وأكد ثالثتهم اهمية استمرار التشاور والتنسيق        

الرباعية الدولية ولجنة المبادرة العربية للسالم لتقويم نتائج االجتماعات بهـدف الوصـول الـى آليـة                 
  .لالستمرار بالمفاوضات وكيفية التحرك في المرحلة المقبلة

دني الملك عبداهللا الثاني لتحقيق     وعبرت آشتون وسيري عن تقديرهما للجهود األردنية بقيادة العاهل االر         
ودعت آشتون الى التحلي بالثقة والنيات الحسنة، بمـا يمكّـن الطـرفين             . السالم واالستقرار في المنطقة   

  . الفلسطيني واالسرائيلي من مواصلة لقاءاتهم االستكشافية في عمان
  ٢٧/١/٢٠١٢، الحياة، لندن

  
  لألراضي الفلسطينية " المناشدة الموحدة " في األمم المتحدة يطلقاإلنسانيةمنسق الشؤون  .٥٨

أطلق منسق الشؤون اإلنسانية في األمم المتحـدة ماكـسويل جـايالرد            : عبد الرؤوف ارناؤوط   - القدس
 مليـون دوالر أميركـي لالسـتجابة        ٤١٦عملية المناشدة الموحدة لألراضي الفلسطينية المحتلة البالغة        

االنتهاكات المتواصلة لحقوق اإلنسان في األراضي الفلـسطينية        لالحتياجات اإلنسانية التي تولدت بسبب      
  .المحتلة

 ١٤٩وتتضمن عملية المناشدة الموحدة في األراضي الفلسطينية المحتلة للعام الحـالي والعـام المقبـل                
 وكالة من وكاالت األمم المتحدة ومنظمة غير حكومية         ١٤٩مشروعا إنسانيا طارئا يجب تنفيذها على يد        

 إلى تجنب المزيد من تـدهور وضـع         ٢٠١٢وتهدف جهود المساعدات اإلنسانية في عام       . دوليةمحلية و 
حماية الفلسطينيين في األراضي الفلسطينية المحتلة، وضمان وصولهم إلى الخدمات األساسـية بـصورة              

  .متساوية، وتحسين مستوى األمن الغذائي
 ووزع مكتب تنسيق الشؤون االنسانية فـي االمـم   وقال جايالرد في مناشدته التي تم اطالقها في رام اهللا   

ان األزمة التي تشهدها األراضي الفلسطينية المحتلة جعلت المجتمعات         : في القدس نصها  ) اوتشا(المتحدة  
 مليون فلسطيني على االعتماد على المساعدات       ١.٨السكانية عرضة النتهاكات حقوق اإلنسان وأجبرت       

 فقد تم تقويض آليات تكيـف       –دم في العملية السلمية هي حاجة ماسة للغاية         إن الحاجة إلى تق   .. اإلنسانية
  ".المجتمعات الفلسطينية مع مرور كل عام
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في غزة التي يواصل الحصار المفروض ارضاً وبحرا وجواً في الحد من قدرة             "وتشير المناشدة الى انه     
وفي الضفة الغربيـة ارتفـع      .  األمن الغذائي   بالمائة من األسر من انعدام     ٥٠القطاع على التنمية، تعاني     

عدد عمليات هدم المنازل، وازدادت وتيرة عنف المستوطنين، ويتهدد المجتمعات البدوية والرعوية، على             
  ".وجه الخصوص، خطر التهجير القسري

في هذا السياق، يجب على المجتمع الدولي أن يفعل كل ما في وسعه من أجل تخفيـف معانـاة                   : "وتقول
شرائح األكثر ضعفا ودعمها، وفي الوقت ذاته يجب االصرار على احترام الحقوق اإلنسانية األساسـية               ال

للفلسطينيين بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القدرة على التنمية وبالتـالي تقلـيص االعتمـاد علـى          
  ."المساعدات اإلنسانية

 مليون  ١.٤٣ي الحياة، إذ أن ما يقرب من        وتؤكد على ان االحتالل يؤثر بصورة سلبية على جميع مناح         
شخص حاليا يعانون من انعدام األمن الغذائي ويحتاجون إلى تلقي المساعدات من قطاعـات الزراعـة ،               

  .والنقد مقابل العمل، والغذاء
وفي .  مليون شخص مشاكل في كمية ونوعية المياه التي يحصلون عليها          ٢ويواجه ما يزيد عن     : "وتقول

 شخص في الضفة الغربية يحظون      ٣٠٠,٠٠٠ مدرسة، في حين أن      ١٨٦هنالك حاجة لبناء    غزة وحدها   
 ٢٠١١وقد تواصل عنف المستوطنين خـالل عـام         . بوصول محدود لخدمات الرعاية الصحية األساسية     

كما وارتفع معدل حاالت التهجيـر بـسبب الهـدم    .  بالمائة٤٠حيث ارتفع عدد الهجمات المسجلة بنسبة    
 شخص تم تهجيـرهم بـسبب عمليـات         ١,٠٠٠ ، إذ أن ما يزيد عن        ٢٠١١سة خالل عام    بصورة ملمو 

الهدم، وما زال عشرات اآلالف من الفلسطينيين عرضة لخطر التهجير وأبرزهم أولئك الذين يعيشون في               
  ".محيط القدس وغور األردن وداخل القدس الشرقية

تلبي : " مبكر وكامل لعملية المناشدة الموحدة وقال      وناشد جايالرد مجتمع الدول المانحة إلى توفير تمويل       
المشاريع المتضمنة في عملية المناشدة هذه االحتياجات اآلنية الطارئة في األراضي الفلسطينية المحتلـة،              

وعلى الرغم من أن    . أي تلك التي تتطلب استجابة فورية وال يمكنها انتظار نشاطات التنمية طويلة األمد            
أقل مقارنة بالعام الماضي، إال أن ذلك انعكاس للجهود المنظمـة التـي تركـز علـى                 متطلبات التمويل   

كما أن العديد من برامج اإلغاثة التي شملتها عمليات المناشدة الموحدة السابقة مـا              . االحتياجات اإلنسانية 
تيجية من خالل   زالت على حالها، إن لم تصبح أكثر أهمية هذا العام ونأمل أن يتم تمويلها بصورة إسترا               

 ."أطر التنمية
 ٢٧/١/٢٠١٢، األيام، رام اهللا

  
  والسلطة تهبط ثالث مراتب ".. مراسلون بال حدود" تصنيف في  مراتبست تخسر "إسرائيل" .٥٩

 في جدول حرية الصحافة وباتت توجـد        ٢٠١١هبطت اسرائيل ست مراتب في التصنيف السنوي للعام         
ـ       ولكن ا .  دولة ١٧٩ من أصل    ٩٢في المرتبة    مـا وراء  «سرائيل في المناطق المحتلة التي توصـف بـ

، ما يعني هبوطها مرتبة واحدة      ١٣٣، حسب تعريف التقرير، فتوجد في المرتبة الـ         »االراضي االقليمية 
  .عن السنة السابقة

، جاء ان اسباب الهبوط في تصنيف اسرائيل هي         »صحافيون بال حدود  «وفي تقرير نشرته أمس منظمة      
أوري بالو الى المحاكمة بتهمة االحتفاظ بوثائق سرية وامكانية ان يتلقى           » هآرتس« مراسل   امكانية تقديم 
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عقابا بالسجن يصل الى سبع سنوات، وكذا عقوبة السجن لثالث سنوات التي فرضـتها المحكمـة علـى         
  .عنات كام بسبب تسليمها معلومات ألوري بالو تفيده في عمله الصحافي

التقرير على الهبوط في التصنيف هو إقرار تعديل قانون التشهير، الذي يزيـد             السبب الثاني الذي يذكره     
رغـم ان   «وجاء في التقرير انه     . بشكل مثير التعويضات على نشر تشهيرات، حتى دون اثبات الضرر         

اسرائيل تتمتع بتعددية اعالمية حقيقية، إال انها ال توجد بين الدول الخمسين االولى في التقريـر عقـب                  
  .» الصحافة فيها الى الرقابة العسكريةاخضاع

وحسب ما  . ١٥٣أما السلطة الفلسطينية فهبطت بثالث مراتب في التصنيف وتوجد اآلن في المرتبة الـ              
ورد في التقرير، فان سبب الهبوط في التصنيف هو االعتداء على صـحافيين فـي تظـاهرات سـكان                   

سبب آخر يذكر لذلك هـو الـسيطرة غيـر          . »حماس«و» فتح«فلسطينيين النهاء الصراع بين منظمتي      
  .على رابطة الصحافيين في غزة» حماس«القانونية لمؤيدي 

  ٢٧/١/٢٠١٢، السفير، بيروت
  
     الدولي بحق األسرى الفلسطينيين القانونكي مون يدعو لتطبيق  .٦٠

تـابع عـن كثـب      قال األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون إن المنظمة الدولية ت            :“الخليج "–القاهرة  
موضوع األسرى الفلسطينيين في السجون اإلسرائيلية، مؤكداً الموقف الثابت تجاههم والذي يقوم علـى              

وقـال األمـين العـام      . “مهما كان سبب احتجاز المعتقلين يجب أن يتم تطبيق القانون عليهم          ”أساس أنه   
إن هـذا   : تلة، أمس، محمد صبيح   المساعد لدى الجامعة العربية لشؤون فلسطين واألراضي العربية المح        

نبيل العربي، أمس، والتي شدد فيها أيضا       .الموقف عبر عنه كي مون في الرسالة الجوابية التي تلقاها د            
على ضرورة أن يتم احتجاز األسرى الفلسطينيين في أماكن مناسبة بما يتوافـق مـع القـانون الـدولي                   

  .والقانون اإلنساني
 ٢٧/١/٢٠١٢، الخليج، الشارقة

  
  ما زالت حية في المانيا" معاداة السامية"": سيبي بي "تقرير لـ .٦١

 ألمـان، يوجـد      خمسة تشير دراسة أكاديمية إلى أنه من بين كل       : ستيفين ايفانس  - برلين   -بي بي سي    
في ألمانيا جالية يهودية متنامية، ويمكن القول        ويوجد   .لليهود" كامنة"ألماني واحد لديه على األقل معاداة       

فالعديد من المهاجرين اليهود يـأتون مـن روسـيا،     .ا أنها أسرع الجاليات اليهودية نموا في أوروبا أيض
. لهتلر" كفاحي"اقتراح بإعادة نشر مقطفات من كتاب        وحول   .ولكن العديد منهم أيضا يأتون من إسرائيل      

ن األفضل أال تنـشر     بالطبع، سيكون م  "وقال رئيس المجلس المركزي لليهود في ألمانيا ديتير جرونمان          
  ".هذه المقتطفات، لكن إذا كان ال بد من نشرها، فيجب أن تكون مصحوبة بتعليقات المؤرخين

وفي العام الماضي، نشرت جامعة بيلفيلد نتائج استطالع قامت به في عدة دول اوروبية، والـذي كـان                  
العداء المركـز ضـد     " عليه   يقيس المواقف المختلفة نحو اليهود والمسلمين وغيرهم من ضحايا ما يطلق          

  ".مجموعة ما
العداء الموجه نحو مجموعة ما منتشر في أوروبا، وهو أضعف ما يكون في             "وقد انتهت الدراسة إلى أن      

  ."هولندا، وأقوى ما يكون في بولندا والمجر
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 . والمجـر  وقال الباحثون الذين قاموا بهذا االستطالع إن المعاداة للسامية كانت أقوى ما يكون في بولندا              
في البرتغال، وتتبعها بشكل قريب ألمانيا، تعد المعاداة للسامية أقوى من أية دولة أخرى مـن                "وأضافوا  

  ."دول أوروبا الغربية
وفي إيطاليا وفرنسا، كانت اتجاهات المعاداة للسامية بشكل عام أقل انتشارا من باقي دول أوروبـا فـي                  "

  ."سامية أقل في بريطانيا وهولنداالمتوسط، بينما كانت اتجاهات معاداة ال
وهناك شعور منتشر ولكن ليس هو األغلب ضد المهاجرين والمسلمين في أنحاء أوروبـا مـع وجـود                  
اختالفات قليلة بين الدول، اما فيما يخص معاداة السامية، فهي ترتفع كلما اتجهنا شرقا فيما عدا البرتغال                 

  . رغم موقعها غربي القارة االوروبيةالتي تتصف بارتفاع المشاعر المعادية لليهود
  ٢٦/١/٢٠١٢، )بي بي سي(هيئة اإلذاعة البريطانية 

  
  االتحاد األوروبي يتململ ضّد االستيطان .٦٢

أخيراً تحرك بعض الدبلوماسيين من دول االتحاد األوروبي، العـاملين فـي الكيـان              : إعداد عمر عدس  
         تشريع يحظر تمويل بناء المستوطنات في الضفة       الصهيوني، واقترحوا على دولهم النظر في إمكان سن

  .الغربية المحتلة
ولكن هذا التحرك، رغم تواضعه وأهميته، يتعامل مع االستيطان في ما يبدو، وكأنـه مـشروع قطـاع                  

  .خاص، ال خطة صهيونية تنفذها الدولة العبرية رسمياً، لالستيالء على فلسطين برمتها، وتهويدها
، كتب جو كارتون، الناشط في غـزة فـي حركـة            )١٩/١/٢٠١٢(إلخباري،  ا“ موندو ويس ”في موقع   

  ):وسحب االستثمارات منها ومعاقبتها“ إسرائيل”مقاطعة ”
 من قبل دبلوماسيين كبار ينتمون إلى الدول        ١،/١٦اقترح تقرير بعث إلى االتحاد األوروبي يوم االثنين،         

إجراء عمليات مقاطعة، وسحب استثمارات وفـرض       األعضاء في االتحاد، يعملون في القدس ورام اهللا،         
  .غير الشرعية في الضفة الغربية المحتلة“ اإلسرائيلية”عقوبات على البنية التحتية االستعمارية 

المقاطعة، ”ويضيف الكاتب أن هذه التوصيات غير المسبوقة في الدول الغربية، تبشّر بتقدم كبير لحركة               
  .، التي تشهد تنامياً ملحوظاً“إسرائيل”على “ توسحب االستثمارات، وفرض العقوبا

مثل معظم الجهود التي تكتفي بمعارضة االستيطان في الضفة الغربية، تبدو الجهود السالفة             : ويتابع قائالً 
الذكر قصيرة النظر على نحوٍ ما، إزاء سياسات التطهير العرقي والتمييز العنـصري، التـي تمارسـها                 

تي تدعم بكل ثقلها جدران المستوطنين وبنادقهم، بينما تحرم الالجئين من منازلهم،            ، ال “اإلسرائيلية”الدولة  
ولكن الدعم على . وتحرم المواطنين الفلسطينيين في دولة الكيان الصهيوني من المساواة بموجب قوانينها            

  .كاتبمستوى عاٍل حتى لخطوات متواضعة مثل هذه، يمكن أن يوفر فرصاً جديدة كثيرة، كما يقول ال
، أن المفوضية األوروبية ينبغي أن تنظر في إقرار تـشريع           )١٨/١/٢٠١٢(“ االندبندنت”وكتبت صحيفة   

يمنع استخدام األموال النابعة من داخل الدول األعضاء في المفوضية، فـي دعـم المـستوطنات غيـر                  
 الكتلة يعملون في    الشرعية في المناطق المحتلة، حسبما جاء في نصيحة قدمها دبلوماسيون كبار من هذه            

  .القدس ورام اهللا
وتمضي الصحيفة قائلة، إن االقتراح ورد في تقرير يحذر من أن تصاعداً حاداً في توسـيع االسـتيطان                  

يقوض الوجود الفلـسطيني فـي المدينـة        ”اليهودي في القدس الشرقية العربية، ضمن سياسات أخرى،         
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بعيد االحتمال وغير قابل    ” عاصمة مشتركة لدولتين     ، ويجعل احتمال تحولها إلى    “بصورة منهجية منظمة  
  .“للتطبيق العملي

، “محاوالت تكريس الهوية اليهودية للمدينة على حساب السكان المسلمين والمسيحيين         ”ويقول التقرير إن    
بما في ذلك إيكال شؤون اآلثار في مواقع حساسة قريبة من المدينة القديمـة إلـى إحـدى الجماعـات                    

يهدد التنوع الديني في المدينة، ويوفر الوقود لتعزيز التطرف في الصراع، بما لذلك             ” القوية،   االستيطانية
أكثـر فاعليـة    ”ويدعو التقرير االتحاد األوروبي إلى تطبيق سياسته بطريقـة          . “من آثار اقليمية ودولية   

ا من طرف واحـد     ضمه“ إسرائيل”بها  “ تؤبد”، كما يرسم التقرير صورة قاتمة للطريقة التي         “ووضوحاً
 في خطوة لم تعتبرها الحكومات األوروبية قانونية        -١٩٦٧للقدس الشرقية، الذي أقدمت عليه بعد حرب        

  .“يقوض حل الدولتين بصورة متزايدة” ويضيف التقرير أن ذلك، -في يوم من األيام
% ٣٧ذين يمثلون   فقط من موارد المدينة تُنفق على خدمات للفلسطينيين، ال        % ١٠ويشير التقرير إلى أن     

ويضيف أن مئتي رخصة بناء تصدر للفلسطينيين سنوياً، بالمقارنة مع احتياجاتهم التي تبلغ             . من السكان   
 رخصة، ما يؤدي بالنتيجة إلى اضطرارهم إلى البناء من دون ترخيص، وإلى موجة مـن هـدم                  ١٥٠٠

وتقول الصحيفة، إن االقتراح    . م   ألف نسمة في ظل التهديد بهدم منازله       ٩٠ويعيش ما يقارب    . المنازل  
هـو أول   “ وإحباط التعامالت المالية الداعمة للنشاط االستيطاني     / سن تشريع مالئم لمنع   ”الذي يدعو إلى    

إشارة إلى أن بعض الدول األعضاء تسعى إلى سحب االستثمارات األوروبية في المشروعات المتورطة              
  .في المشروع االستيطاني بصورة مباشرة

 الصحيفة، أن التوصية المالية قد صيغت بإبهام متعمد، للحفاظ على اإلجماع بين وجهات النظر               وتضيف
ولكن المعنى الـضمني الواضـح هـو أن بعـض القناصـل             . الشديدة التباين ضمن االتحاد األوروبي      

بقانون األوروبيين العامين يريدون من المفوضية أن تدرس للمرة األولى ما إذا كان من واجبها أن تنص                 
  .فعلي على أن المستوطنات مخالفة للقانون الدولي

ووفق أحد تفسيرات االقتراح، سوف تستخدم المفوضية التشريع إلجبار الشركات في أوروبا على قطـع               
ويأتي ذلـك علـى     . عالقاتها مع المشروعات المتورطة في بناء المستوطنات، والنشاطات التجارية فيها         

، على االنسحاب في العام الماضي من مـشروع مـد           “دويتش بان ”م شركة   غرار بعض األمثلة مثل إقدا    
  .الكهرباء لخط السكة الحديدية بين تل ابيب والقدس، ألنه يمر عبر الضفة الغربية

تقرير بعثة االتحـاد    ”، إن اقتراح التشريع المذكور، جاء في        )١٨/١/٢٠١٢(“ الغارديان”وكتبت صحيفة   
، الذي يتضمن تقديرات آلثار النمو االستيطاني وغيره من العوامـل           “قيةاألوروبي الخاص بالقدس الشر   

وهو يصف الوضـع بأنـه   . وفلسطين “ إسرائيل”على مستقبل القدس، كعاصمة مستقبلية لدولتين، وعلى    
  .“تقوض حل الدولتين. . الزيادة المنهجية المنظمة في النشاط االستيطاني ”ويحذر من أن “ متدهور”

  :ة إن هذا التقرير هو األخير في سلسلة من التقارير والبيانات األوروبية، ومن بينهاوتقول الصحيف
تخريب متعمد، يلحـق أذى     ” وصف نك كليغ، نائب رئيس الوزراء البريطاني، بناء المستوطنات، بأنه            -

قـائق علـى    وقوله إن استمرار الوجود غير الشرعي للمستوطنات، ينذر بخلق ح         . بآفاق السالم   “ عميقاً
  .األرض، من شأنها جعل تطبيق حل الدولتين غير قابل للتطبيق

في توزيعها ألنصبة مصارد    “ فصل عنصري ”بتطبيق سياسات   “ إسرائيل“اتهام تقريرٍ برلماني فرنسي ل    -
  .، والفلسطينيين في الضفة الغربية“اإلسرائيليين”المياه، التي تميز بين المستوطنين 
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في المنطقة ج، وهي التـي تعـادل        “ اإلسرائيلية”ي، يوجه انتقاداً شديداً للسياسات       تقرير أوروبي داخل   -
، قائالً إن تلك السياسات تعـرض       “اإلسرائيلية”من الضفة الغربية وتخضع بصورة تامة للسيطرة        % ٦٢

  .آفاق حل الدولتين للخطر
لتصاعد الحاد فـي التخطـيط      ا”وتقول الصحيفة، إن تقرير االتحاد األوروبي الخاص بالقدس، يشير إلى           

“ إسـرائيلية ”أول مستوطنة   ” وبخاصة في الخاصرة الجنوبية للمدينة، حيث تقام         ٢٠١١سنة ، “ االستيطاني
  . عاماً، وهي مستوطنة جفعات هماتوس١٥منذ “ جديدة كبرى في القدس

إلـى المنـاطق    المتعاقبة، تمارس سياسة نقل سكان يهـود        “ اإلسرائيلية”إن الحكومات   ”ويقول التقرير،   
ويقـول االتحـاد    . “ الفلسطينية المحتلة، منتهكة بذلك اتفاقية جنيف الرابعة، والقانون االنساني الـدولي          

  .األوروبي، إن القدس الشرقية منطقة محتلة، وإنها ضمت بصورة غير شرعية
  هذا ما يقوله االتحاد األوروبي، فما الذي يفعله؟

  ٢٧/١/٢٠١٢، الخليج، الشارقة
  
  "إسـرائيل"ـسـوريا يحمـل الخيـر لفي التغييـر : "الربيع العربي"ين واشكنازي في ندوة حول يادل .٦٣

عقد مركز دراسات األمن القومي اإلسرائيلي في جامعة تل أبيب، أمس، يومـا دراسـيا               : حلمي موسى 
ي الندوات  وكان من أبرز المتحدثين ف    . طويال حول أثر الثورات العربية الجارية على إسرائيل والمنطقة        

رئيس األركان السابق الجنرال غابي أشكنازي، ورئيس شعبة االستخبارات السابق الجنـرال عـاموس              
وبرز علـى وجـه     . يادلين، وكذلك مستشار أوباما الخاص السابق لشؤون الشرق األوسط دينيس روس          

 عن وجوب   الخصوص حديث يادلين عن أن التغيير في سوريا يحمل الخير إلسرائيل، وحديث أشكنازي            
  .استعداد إسرائيل للحرب ضد إيران

وقدم لهذه الندوة الجنرال يادلين الذي تسلم قبل فترة وجيزة مهام منصب رئيس المركـز خلفـا لرئيـسه              
ودارت مقدمته حول الربيع العربي برؤيـة عـام انقـضى ونظـرة             . السابق الدبلوماسي عوديد عيران   

. »جري في سوريا هو تغيير إيجابي استراتيجي إلسـرائيل        ما ي «وفي كلمته أوضح يادلين أن      . للمستقبل
طوال سنوات كثيرة أوصى رجال في المؤسسة األمنية والسياسية بصنع السالم مع سوريا             «وأضاف انه   

وكان التبرير هو إخـراج سـوريا مـن المحـور           . حتى في مقابل دفع ثمن باهظ، وهو هضبة الجوالن        
ر قد يحدث اليوم من دون أن ندفع الثمن، وبالوسع بداية أن نتحدث             وهذا األم .  إيران -الراديكالي سوريا   

  .»عن الحاجة للسالم مع سوريا من دون صلة بما يجري، لكن ثمة سيرورة تحدث وهي إيجابية
تجدر اإلشارة إلى أن يادلين كان إلى ما قبل بضعة أشـهر رئـيس شـعبة االسـتخبارات العـسكرية،                    

وأبدى يادلين في الندوة تقـديره أن  . خاطر التي تتعرض لها إسرائيلوالمسؤول عن تقدير واستشراف الم   
لديهم دين  . لقد توقفت السياحة وهربت االستثمارات    «وقال  . االقتصاد السوري لن يستطيع الصمود طويال     

وهذا وضع غير مستقر واألمر الوحيد القادر على ضبط كل ذلك هو شيك إيراني كبير، ال                . عام يتعاظم 
وإذا دفعت إيران هذا المبلغ فإن األسد سيـصمد مزيـدا مـن             . ة إلى خمسة مليارات دوالر    يقل عن ثالث  

  .»وفي كل األحوال لن تعود سوريا لتكون ما كانت، حتى إذا بقي األسد في الحكم. الوقت
من المتوقع هنا حـدوث مفاجـآت، ومثلمـا قـدر           «وفي إشارته إلى اليقظة العربية الجديدة، قال يادلين         

المسلمون أن السلفيين لن ينالوا سوى نسبة ضئيلة من األصوات في االنتخابات المصرية، صرنا              اإلخوان  
وأعرب يادلين عن أمله أن تحقـق التطـورات         . »جميعا نعرف كيف انتهت األمور، لذلك ستقع مفاجآت       
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ونحـن  يثير الربيع العربي قلقا شديدا فـي إسـرائيل،          «وبحسب قوله   . إلسرائيل آمالها أيضا في إيران    
ولو كنت أعلم بأن رياح التغيير سـوف تواصـل          . جاهزون لتحمل كل المخاطر إلى جانب كل الفرص       

قنبلة إيرانية  : الهبوب وتصل أيضا إلى طهران، فإن االحتماالت يمكنها أن تغدو ليس االختيار بين بديلين             
فإنها «اط حكم أحمدي نجاد     وأضاف انه إذا وصلت رياح الثورة إلى إيران وتم إسق         . »أو منع قنبلة إيرانية   

  .»ستريحنا من هذه المعضلة الصعبة
. وتناول رئيس األركان السابق غابي أشكنازي الموضوعين اإليراني والسوري مركزا أكثر علـى األول             

وأعتقد أن هذا نوع األمور     . إني ال أشعر باالرتياح شخصيا عندما يجري الحديث عن قضايا أمنية          «وقال  
وفي العموم أقول اننـا يجـب أن نقلـل          .  نبدي حذرا شديدا بها، وبكيفية تعبيرنا عنها       التي ينبغي لنا أن   

أنني أعتقد أن   «وأوضح أشكنازي   . »الحديث ونكثر من العمل، وهذا ما تعلمته من الموشاف حيث تربيت          
. االستراتيجية الصائبة تجاه إيران هي فعل ما بالمستطاع تحت الرادار، وإرفاق ذلك بعقوبـات مؤلمـة               
. وبموازاة ذلك بلورة خيار عسكري موثوق على الطاولة، مع جاهزية واستعداد الستخدامه وقت الحاجة             

ومهمتنا هـي تـسريع     . مشكلتنا حاليا هي مع خطة العقوبات حيث ان ساعة الخطة تدق بأسرع صورة            
  .»إن استراتيجيتنا الحالية صائبة. ساعة العقوبات وإبداء األمل بأن تؤثر

ع العربي قال أشكنازي ان التغييرات التي تجري فـي العـالم العربـي تغييـرات بنيويـة،           وبشأن الربي 
وهذه ليست فقط الربيع العربي، ومحظـور علينـا         . فاأللواح األكثر أساسية في الشرق األوسط تتحرك      «

كـون  وأنا أقتـرح أن ن    . من المهم معرفة أن هذه التغييرات لم تنته       . تضييع التغييرات التي طرأت أمامنا    
لماذا؟ بنزاهة، لم نر األمور في حركتها، وهذا حدث         . أكثر تواضعا بقدرتنا على معرفة أين تتجه األمور       

كيف ان االسـتخبارات    . فهل هذا عزاء ألحد، أن زمالءنا في مصر لم يتوقعوا ذلك أيضا           . أثناء مناوبتي 
ال يحدث تغيير في مـصر،      وآمل أ . لم تعرف؟ ألن االستخبارات ال تعرف ما ال يعرفه الجيش المصري          
  .»لكن إذا حدث فإنه قد يكون تغييرا يشكل تحديا أكبر لدولة إسرائيل

وأنا بين  . أعتقد أن سوريا يمكن أن توفر فرصة لنا       «: وأشار أشكنازي إلى ما يجري في سوريا حيث قال        
البعيـدة التـي    من يظنون أنه بعد إزاحة األسد لن تذهب أي حكومة سنية مع إيران وسوريا إلى الحدود                 

وأعتقد أن هناك صورة شائعة غير صحيحة ترى أن إيران هي مزود السالح الـرئيس               . ذهب إليها بشار  
ويمكن أن ينشأ وضع ال يغدو فيه النظـام         . إن مزود السالح األساسي لحزب اهللا هو سوريا       . لحزب اهللا 

.  أمام تحديات غيـر بـسيطة      في سوريا فاعال، أو تقع حرب أهلية، أو دولة فاشلة، وهذا يضع إسرائيل            
  .»وخالفا لمصر، الجيش في سوريا يحارب على حياته
أدارتها الـدكتورة عنـات     » الربيع العربي إلى أين؟   «وتمحورت الندوة حول ثالثة محاور أساسية أولها        

، والبروفيسور  »التقليد والتحديث في الربيع العربي    «كورتس وحاضر فيها البروفيسور آشير سيسر حول        
 بن دور، حول الديموقراطية ونشر الديموقراطية في العالم العربي، والبروفيسور أون فينكلر حول              غابي

  .»هذا هو االقتصاد، أيها األحمق«
فأداره الدكتور مارك هيلر وحاضر فيه كل مـن معلـق           » خاسرون ورابحون «أما المحور الثاني حول     

، والبروفيسور مئير ليتباك    »الربيع بنظرة مقارنة  «الشؤون العربية في القناة األولى عوديد غرانوت حول         
  .»تركيا واإلسالم الديموقراطي«، والبروفيسور عوفرة بنجو حول »إيران والمحور الراديكالي«حول 

الدكتور يهودا بن مئير وحاضر فيه معلـق        » إسرائيل في مواجهة العاصفة   «وأدار المحور الثالث بعنوان     
، والـدكتور عوديـد   »األخوان المسلمين وإسـرائيل «نية إيهود يعري حول     الشؤون العربية في القناة الثا    
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هل تتجه العملية السلمية    «والعميد احتياط شلومو بروم حول      » اتفاقيات السالم في االختبار   «عيران حول   
  »نحو جمود أعمق؟

  .دوكانت الجلـسة الختامية هي التي حاضر فيها يادلين وأشكنازي وروس والجنرال غيورا آيالن
  ٢٧/١/٢٠١٢السفير، بيروت، 

  
  "Baby Face"قاعدة الـ  .٦٤

  عريب الرنتاوي
تتناقل تقارير صحفية نتائج دراسة إسرائيلية جاء فيها أن الرأي العام اإلسرائيلي، يفضل التعامل مع قادة                

 وأن اإلسرائيليين يمكن أن يقبلـوا  – Baby Face –“ الوجوه الطفولية”ومفاوضين فلسطينيين من ذوي 
اريع حلول مع هؤالء، ويرفضونها ذاتها، إن هي صدرت عن زعماء طاعنين في الـسن، مـن ذوي                  مش

الوجوه الخشنة، الذين ترك الزمن بعضاً من أخاديده وتجاويفه فوق جباههم وحول أنوفهم وتحت أعينهم،               
  .تتدلى تحت وخلف ذقونهم األصلية“ ذقون ثانية“أو ربما جاد عليهم بـ
على أن  ...لدى اإلسرائيليين “ الذائقة العامة ”عين على الشعب الفلسطيني مراعاة هذه       من اآلن فصاعداً، يت   

ضمن الئحة الشروط التي يتعين االلتزام بها، من قبل أي مرشـح ينـوي   “ Baby Face”تندرج حكاية 
 خوض غمار االنتخابات الرئاسية الفلسطينية القادمة، جميع المترشحين يتعين عليهم أن يكونوا مـن ذوي              

ومن منهم ليس كذلك، ثمة متسع من الوقت، إلجراء سلسلة من العمليات الجراحية ...Baby Face““الـ
التجميلية، تطول أو تقصر، وفقا لطبيعة الوجه األصلي للمرشح، وكلما كانت المواصـفات قريبـة مـن                 

  .لسالمكلما سهل علينا أمر تذليل العقبات والعراقيل التي تعترض عملية ا“ المزاج العام”
الدراسة اإلسرائيلية أشارت من دون أن تكشف، إلى شخصيات فلسطينية عديـدة، خـضعت افتراضـياً                

األكثر طفولية منهم من حيث الوجه والمظهر، هم الـذين          ...، وكانت النتيجة مذهلة   “كمبيوترية”لجراحات  
معنى ذلك أن   ...ثر حظوة لديه  كانوا األكثر إقناعاً للرأي العام اإلسرائيلي، ومشاريعهم بالذات، كانت األك         

، القائم والكامن، بخالف االنطباع السائد      “ فيس -البيبي”لدى الشعب الفلسطيني معينا ال ينضب أيضاً من         
والمالمح المخفية خلف أحجبة النساء وأقنعة المجاهـدين        “ السحن المقلوبة “و“ الوجوه العابسة ”عنه وعن   

  .يامن شتى الكتائب والفصائل واأللوية والسرا
والحقيقة أن المرء يستطيع أن يخمن، مجرد تخمين، من هي هذه األسماء المرشحة للخضوع للجراحـة                

لقد تعرض هؤالء   ...االفتراضية، أو التي خضعت بالفعل لهذه الجراحة في مختبرات األبحاث اإلسرائيلية          
سرائيلية في منطقة وسـط،     ليقابلوا الشروط اإل  “ التخنيث“و“ التأنيث”بال شك، لسلسلة متفاوتة من عمليات       

  .ولتكون لهم ولمشاريعهم ومبادراتهم، الوقع المطلوب على الرأي العام اإلسرائيلي
، “عرق المفاوضات لم يقطع بعد    ”وال نستبعد أن يأتينا إسحق مولخو في جولة مفاوضات قادمة، طالما أن             

انب الفلسطيني، لقد ضاق مولخـو      الذين يريد التفاوض معهم عن الج     “  فيس –البيبي  ”ومعه الئحة بأسماء    
، حتى إنه طلب إليه في آخر لقاء معه في عمان،           “ فيس –بيبي  ”ذرعاً بصائب عريقات، فهو أبداً ليس ذا        

كيـسنجر  ”مغادرة القاعة، وإرسال من لديه السلطة والصالحية للتفاوض نيابة عن الفلـسطينيين، مـع               
ا كان في ذهن هذا المولخـو، أسـماء لمفاوضـين           ربم...“عبقري المفاوضات اإلسرائيلي  ”أو  “ إسرائيل

  .“البيبي دول”، أو “ فيس–بيبي ”آخرين من طراز 
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في األمــر، أن اإلسـرائيلييـن الذيـن يطلبـون زعماء فلسطينيـين مـن طــراز            “ المـؤلـم“و
فمعظهم، إن لم نقل جمـيعهم، ينطبـق علـى          “ الشرط”ال يتـوفـرون أنفسهم على هذا      “  فيس -بيبي  ”

أما زعيمهم ...Baby Face”“ وليس الـ -Criminal Face-“ وِش إجرام”فهم اسم الفيلم المصري وص
، أي أنه لم يتوفر على الشروط والمواصفات التي         “ فيس –بيبي  ”ولكنه ليس   “ بِيبي”األوحد هذه األيام فهو     

  .في الزعيم والمفاوض الفلسطيني“ جماعته”يطلبها 
 القيادة والسلطة والقرار، ولكن لألسف فقد تجاوزوا جميعـاً ومبكـراً،   لدينا شباب مؤهلون لصعود ساللم    

ـ          “ البيبي”مرحلة   ، وهـم   “ بـوك  –فـيس   “من أعمارهم، مع أنهم جميعاً ومن دون استثناء من شباب ال
، ولكنهم  “ساحة التغيير “و“ شارع الحبيب بورقيبة  “و“ ميدان التحرير ”مؤهلون لفعل ما فعله نظراؤهم في       

فقط، وأنت إن بحثت عنهم، فستجدهم فـي        “ فيس”كذلك، هم   “  فيس –بيبي  ”وليسوا  “ بيبي ”لألسف ليسوا 
  .“فيس بوك“غالب األحوال على الـ

ـ    فالمذمة تأتيهم من عدو    ...من القيادات الفلسطينية أن يشعروا باإلهانة     “  فيس –بيبي  “ال أريد ألصحاب ال
 األمر بروح رياضية وصـدر رحـب، فهـذه          عليهم أن يأخذوا  ...ناقص، وبقية بيت الشعر معروفة لكم     

وقد ال يمضي وقت طويل قبـل أن        ...في شروط الترشح للرئاسة الفلسطينية    “ ما بعد الحداثة  ”مواصفات  
تدخل الئحة شروط المرشحين للرئاسة الفلسطينية طوراً نوعياً جديداً، فثمة معلومات تؤكـد أن مراكـز                

ية لصديقات بيرلسكوني في االنتخابات البرلمانية اإليطالية،       الدراسات ذاته، تنوي تفحص التجربة االنتخاب     
وربما تعميم مواصفاتهن على مرشحي الرئاسة والمجلس التشريعي الفلـسطيني فـي قادمـات األيـام                

،وأسـالت  “أوالد العم ”ويبدو أن جلسة افتتاح مجلس الشعب المصري أثارت القشعريرة في نفوس            !)...؟(
فالذوا من خوفهم من رمضاء اللحى المسترسلة والعمامات متعددة األلـوان،           في عروقهم،   “ األدرينالين”

  .والحبل على الجرار“  فيس–بيبي “إلى نظرية الـ
  ٢٧/١/٢٠١٢، الدستور، عّمان

  
  سلم االولويات الجبنة يمكنها أن تنتظر .٦٥

  سيفر بلوتسكر
من أنه ال توجد تـسوية مـع        لماذا تشوشون لنا العقول وتشتكون      :  ونيف، قالت لي   ٣٠إمرأة شابة، ابنة    

لمـاذا  : ما يهمنا نحن هو مستقبلنا    . فهذا على االطالق ال يهم جيلي     . الفلسطينيين وانه انتهى حل الدولتين    
الطعام هنا باهظ بهذا القدر؟ لماذا ال يوجد تعليم مجاني لالطفال من عمر سنة؟ لماذا ال توجد شقق زهيدة                   

  .، وليس أبو مازنالثمن؟ هذا ما يهم مستقبلنا في البالد
البرنامج االنتخابي الموجز ليئير لبيد يتضمن كل االمور الهامة فـي حيـاة دولـة               . الشابة ليست وحيدة  

. لبيد هو االخر ليس وحيـدا . تعزيز الطبقة الوسطى، تجنيد االصوليين وشتم ارباب المال     : اسرائيل اليوم 
 في  ٢٠ في المائة مكرسون للطبقة الوسطى،       ٦٥: الخطاب الجماهيري في الدولة ينقسم على النحو التالي       

.  في المائة للتهديد االيراني والباقي لكل المشاكل االجتماعية الـصعبة السـرائيل            ١٠المائة لالصوليين،   
  .الفقر، مثال

المعرفة بكل االسرائيليين، عـدا     (المطلب الصاخب والمطلق لتحسين الوضع االقتصادي للطبقة الوسطى         
ضـمان مـستقبل أفـضل      "يعلل بالرغبة في    )  المستوطنين المتطرفين وارباب المال    االصوليين، العرب، 
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ومستقبلهم، كما يبدو، سيكون آمنا الى االبد عندما يحصل اباؤهم من الحكومـة علـى تعلـيم                 ". الطفالنا
  .مجاني من عمر سنة، اعفاءات ضريبية عن تربية االطفال والرقابة على ايجار الشقة

لعلك نسيت، ولكن   : ى فكري عندما لم أكن استطيع ضبط نفسي وقلت للمرأة الشابة          هذه االفكار مرت عل   
قبل عشر سنوات ارتفعت الشقق هنا نصف ما هي االن واسرائيل كانت احدى الدول زهيدة الكلفـة فـي    

المطاعم الفاخرة في القدس عرضت الئحة طعام بخمسين شيكل، ولكن القالئـل تجـرأوا علـى        . الغرب
. شركات التكنولوجيا العليا عقدت الجلسات في قبـرص       . مجمعات التجارية لمعت في فراغها    وال. الدخول

  .قالئل تجرأوا على شراء شقق وأقل منهم فكروا بانه يوجد هنا مستقبل آمن لالبناء واالحفاد
  رغم كل ذلك أكان زهيدا؟ سألت بدهشة وعدم ثقة المرأة الشابة؟

كل يوم أو يـومين     . وعلبة جبنة الكوتج بنصف الثمن، لم يفرح أحد       نعم، قلت، رغم السكن القابل للتحقق       
تحت عنـوان   ". عبوة مشبوهة "وكل بضع ساعات ادخلت الدولة في نظام        . تفجر هنا مخربون انتحاريون   

. ادار الفلسطينيون هناك حرب استقالل وارهاب جبت منها أكثر مـن الـف ضـحية              " انتفاضة االقصى "
بنوك أجنبية فتحت فروعا فقط كـي       . اتهمنا بمذبحة في جنين   :  كدولة منبوذة  االسرة الدولية تعاطت معنا   

لم يكن أب أو أم قلق لم يسأل نفـسه فـي       . تسهل على االسرائيليين اخراج مليارات الدوالرات من البالد       
أي مستقبل ينتظر هنا ابناءنا، احفادنا، على أرض النزاع المضرجة بالـدماء هـذه؟              : ٢٠٠٢حينه، في   

  من االفضل الهجرة؟أوليس 
  . لماذا تذكر لي كل هذا؟ سألتني بعصبية المرأة الشابة

من يفكر مثلك في أن التسوية مع الفلسطينيين ليست مهمة، يعـيش فـي              . كي اعيدك الى الواقع، أجبتها    
في ظل عدم وجود تسوية أو تقدم ملموس نحو التسوية ستندلع انتفاضة اخرى، ثالثة، تكون               . خيال خطير 

 الفي ضعف اكثر من التنـافس     –وهي ستعرض للخطر مستقبلك ومستقبل ابنائك بألف        . من سابقتها اسوأ  
  .المخلول في شبكات التسويق وفقاعة العقارات
انظروا الى سلم االولويات الحقيقي الذي يقف أمامه الشعب         . عودوا رجاءا الى الواقع، انت ورفاقك، قلت      

يات المال لالصوليين أو للعلمانيين، هذا لـيس سـلم أولويـات            هذ ليس سلم أولو   . اليهودي في اسرائيل  
سـلم  . هذا سلم اولويات الحياة في دولة تحتل او الحياة في دولة عاديـة            . الستيراد الجبنة أو انتاج الجبنة    

و هذا سلم أولويات الديمقراطية أو االبرتهايد، تفهم العـالم أ         . أولويات تقسيم البالد أو الدولة ثنائية القومية      
هذا هو سلم أولويات مـستقبل االبنـاء أو انعـدام           . الحل الوسط أو الحرب غير المنقطعة     . شجب العالم 
  .المستقبل

  .ُأف، قالت المرأة الشابة، ماذا تريد مني؟ أنا باالجمال أردت االحتجاج
  ٢٦/١/٢٠١٢يديعوت 
  ٢٦/١/٢٠١٢، وكالة سما اإلخبارية

  
  ة بالخارج األميركي"المكانة"الجدال القادم بشأن  .٦٦

  ديفيد إغناتيوس
إن القضية المتعلقة بالسياسة الخارجية التي يجب أن تهيمن على حملة االنتخابات الرئاسية هذا العام هي                

ويزعم كل مرشح أن لديه استراتيجية لمواجهة تدني مكانة أميركـا، غيـر أن              . »استعادة مكانة أميركا  «
  .، التي لن تجدي نفعا»المزيد من السياسة نفسها«ل سوى صور االستراتيجيات التي يقدمونها عادة ال تمث
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إلجراء مناقشة شاملة حول ما قد يتطلبه إحياء مكانة أميركا خالل العقود القليلة المقبلـة، أقتـرح كتابـا                   
. لزبيغنيو بريجنسكي، مستشار األمن القومي السابق للرئيس جيمي كارتر        » رؤية استراتيجية «جديدا هو   

أميركا في أواخـر الـسبعينات مـن القـرن          » وعكة«نه عمل لدى رئيس أتى ليجسد       وعلى الرغم من أ   
العدواني من حزبه، وفي هذا الكتاب، ينتقد       » الواقعي«العشرين، دائما ما كان بريجنسكي منحازا للجانب        

  .السياسات الراهنة على وجه الخصوص
بين أميركا اليوم واالتحـاد     » جةأوجه تشابه مزع  «ويشير سطر تنبيهي في كتاب بريجنسكي إلى أن ثمة          

نظام حكومي متأزم عاجز عن إجـراء تعـديالت سياسـية    «السوفياتي قبل انهياره مباشرة، بما في ذلك      
» محاولة استمرت على مدى عقد كامل الحتالل أفغانـستان        «، وميزانية عسكرية قاصمة للظهر و     »جادة

  .باءت بالفشل
ركا يجب أن تتحلى بالقدر الكافي من القوة لتكـون بمثابـة            ويكمن لب استراتيجية بريجنسكي في أن أمي      

وهو ينظر لدور أميركا المـستقبلي بوصـفه        . »شريك مسؤول في صعود الشرق وتأكيده المتزايد لذاته       «
  .بين الدول اآلسيوية» إصالحيا«و» توازنيا«

تعاون الوثيق مع روسـيا     والستعادة الواليات المتحدة مكانتها السابقة، يرى بريجنسكي أنها تحتاج إلى ال          
) على فرض استمرارهما في السير على ذلك النهج       (وتركيا اللتين تسيران في طريق إرساء الديمقراطية        

وفي حالة ما إذا حاولت الواليات المتحدة بجرأة زائدة عن          . »غرب أكبر «من أجل تشكيل ما يصفه باسم       
لغ فيه استيعاب القوى الناشئة، فإنها تتجـه نحـو          الحد استعادة هذه المكانة بمفردها أو حاولت بخنوع مبا        

  .مشكالت
األميركية » القوة«ما الذي تعنيه    : هنا، نصل إلى لب الجدال السياسي الدائر في حملة االنتخابات الرئاسية          

في القرن الحادي والعشرين؟ هل هي استعادة نوع السلطة واالمتيازات التي كانت تتمتع بها فـي عهـد                  
 أمر يتماشى بصورة أكبر مع التغيرات في التوازن الدولي؟ قد يفضل بريجنسكي الخيـار               ريغان؟ أم أنها  

  .األخير، لكن دعونا ننظر لما يقوله المرشحون
في كل جدال للحزب الجمهوري، تسمع مطالبات مستمرة باستعادة السلطة األميركية من جانب المتنافسين              

إنهما يستحضران مجتمعـا مثاليـا      . غريتش وميت رومني  الرئيسيين االثنين في سباق الرئاسة، نيوت غين      
ـ           تعلو » مدينة على قمة تل   «مفقودا ويشيران إلى أن الواليات المتحدة يمكنها استعادة مكانتها االستثنائية ك

  .الدول األخرى
تشمل الحقوق المكتسبة للحزب الجمهوري في األغلب استعراض العضالت، من خالل فرض مزيد مـن              

ـ    الضغوط العسك  إجراء أكثر سرية ضد إيران وسوريا ومنافسين       » سي آي إيه  «رية على إيران؛ واتخاذ ال
وتتمثل الفكرة الضمنية في أن جهود الرئيس أوبامـا         . آخرين؛ وانتهاج سياسات تجارية أشد تجاه الصين      

القوية إلصالح العالقات مع الحلفاء والعمل من خالل األمم المتحدة إشارات تنم عن ضعف، وأن أميركا                
  .يجب أن تقود من الصفوف األمامية

وتتمثل المشكلة في استراتيجية الحزب الجمهوري في أن أميركا تفتقر باألساس إلى المرونة في التعامل               
وإذا كان بريجنسكي مصيبا وكان     . ولممارسة سلطتها بشكل فعال، تحتاج إلى حلفاء جيدين       . مع أي خطأ  

روسيا وتركيا، فإن جانبا من حديث الحـزب الجمهـوري عـن            يتطلب التعاون مع    » غرب أكبر «قيام  
لقد بدأ أوباما بالفعل في دعم العالقات مع هؤالء الشركاء الجدد، من خالل             . االستثناء يأتي بنتائج عكسية   

  . وأسلوب الدبلوماسية الصبور مع تركيا٢٠٠٩إعادة العالقات الدبلوماسية مع روسيا في عام 



  

  

 
 

  

            ٣٩ص                                     ٢٣٩٣:                العدد٢٧/١/٢٠١٢الجمعة  :التاريخ

 الجمهوريون حالة من االزدراء تجاه الواقعية السياسية العالمية، ويتشدقون بقيم           أحيانا ما يبدي المرشحون   
فعلى سبيل المثال، رفض رومني، فكرة التفاوض       . المثالية واألحادية لجناح المحافظين الجدد في الحزب      

ى وفي قضية الشرق األوسط يزدري غينغريتش حل الدولتين الذي تؤيده الدول الكبـر   . مع حركة طالبان  
ال يستحقون، كما يفترض، أن تكـون       » مختلق«، واصفا الفلسطينيين بأنهم شعب      )بما في ذلك إسرائيل   (

هذا النوع من الخطاب ال يزال حتى اآلن خارج التيار الرئيسي، الذي يعد موازنا اسـتراتيجيا                . لهم دولة 
  .لحالة االنتحار هذه

 أفضل منه العبا، فهو يدرك تماما أن االقتصاد         وفي شأن رؤية الرئيس أوباما االستراتيجية، فهو متحدث       
األميركي بحاجة إلى البناء، لكن رغم األجندة الملحة، أوضح مرة أخرى خالل خطاب حالة االتحاد يوم                
الثالثاء التأكيد على أنه لم يتمكن من سن سياسات قوية قادرة على التعامل مع الديون والبنيـة التحتيـة                   

  . السيئالمتدهورة والتعليم العام
فقد انتخب أوباما كي تتمكن الحكومة من       . إلقاء اللوم على مأزق الكونغرس ليس استراتيجية بل هو عذر         

  .العمل مرة أخرى، وإن لم يتمكن من ذلك، ينبغي أن يقوم بذلك شخص آخر
حـل  تنطبق ذات االنتقادات على سياسة أوباما الخارجية فقد أثار اآلمال في الداخل والخارج باقتراحـه                

وسياسـته فـي    . لكنه في الحقيقة يعاني حالة مـن التخـبط        . المشكالت المزمنة مثل القضية الفلسطينية    
وسيحتاج أوباما في حملته االنتخابية إلى شرح كيف سيتمكن         . أفغانستان تعاني من التشوش ومثيرة للشفقة     

  .ن اإلحياء الوطني األصيلمن قيادة أميركا متجاوزا الشعارات القديمة والسياسات القائمة إلى حقبة م
  »واشنطن بوست«
  ٢٧/١/٢٠١٢، الشرق األوسط، لندن
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