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   الغور عرضت دولة خلف الجدار من دون القدس وأجزاء من"إسرائيل": "الحياة" .1

أن المفاوض اإلسرائيلي إسحق مولخو قدم الى الجانب الفلسطيني " الحياة"علمت :  محمد يونس-رام اهللا 
في لقاء عمان األخير عرضاً إلقامة دولة فلسطينية مستقلة لكن من دون القدس وأجزاء واسعة من غور 

  .األردن، على ان يشكل الجدار الفاصل حدودها الغربية مع إسرائيل
، عن مولخو إن إسرائيل مهتمة بإقامة دولة فلسطينية "الحياة"قلت مصادر ديبلوماسية، تحدثت الى ون

تعيش جنباً الى جنب مع إسرائيل بسالم، مضيفة أنه قدم مجموعة مبادئ تشكل رؤية الحكومة اإلسرائيلية 
ة بشطريها الشرقي لهذه الدولة، أهمها تجميع المستوطنات في كتل خلف الجدار، وبقاء القدس الموحد
  .والغربي عاصمة إلسرائيل، والحفاظ على الوجود األمني اإلسرائيلي في غور األردن

إن القيادة الفلسطينية " الحياة"وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه لـ 
يني المفاوض عن لقاءات عمان، مضيفاً ستجتمع في رام اهللا بعد غد لالستماع الى تقرير من الوفد الفلسط

  .ان القيادة ستتخذ قرارها في شأن استمرار اللقاءات أو توقفها بناء على هذا التقرير
هذه المبادئ : "وفي رد على سؤال عن المبادئ التي قدمها مولخو إلقامة الدولة الفلسطينية، قال عبد ربه

 واقتطاع القدس، وتحويل الضفة الى مجموعة تقود الى اقتطاع أجزاء واسعة من الضفة الغربية،
  ". كانتونات معزولة عن بعضها البعض

وقال ان القيادة الفلسطينية ". هنا) فصل عنصري(المبادئ تعني ببساطة إقامة نظام أبرتهايد : "وأضاف
 في ستدرس الموضوع، وسيبحث في اجتماع لجنة المتابعة العربية في القاهرة، علماً ان اللجنة ستجتمع

  .الرابع من الشهر المقبل
اإلسرائيلية أمس أن مولخو طرح على عريقات في اجتماعهما " هآرتس"في السياق نفسه، أفادت صحيفة 

مجموعة "األربعاء الماضي موقف إسرائيل من مسألة الحدود، مشيرة إلى أن ما قدمه كان شفوياً وهو 
، وتقضي " التي سيتم تبادلها بين الطرفينمن المبادئ العامة، من دون عرض خرائط أو نسبة األرض

اليهود في الضفة الغربية ) المستوطنين(يبقى السواد األعظم من "بأنه في إطار التسوية الدائمة للصراع 
، أي يتم ضم األراضي المقامة عليها المستوطنات إلى "ضمن السيادة اإلسرائيلية) والقدس المحتلتين(

  ".فلسطينيين في الضفة في أراضي الدولة الفلسطينيةبينما تبقى غالبية ال"إسرائيل 
في " مواقف أولية"وبحسب مصدر إسرائيلي مطلع على مضمون المحادثات في عمان، فإن مولخو قدم 

غير ان الصحيفة شككت في ". لكنها كانت مواقف جوهرية وليست محاوالت للتنصل"شأن مسألة الحدود 
 من أنها المرة األولى التي توافق الحكومة اإلسرائيلية الحالية على جدية اإلسرائيليين، وكتبت أنه بالرغم

مناقشة مسألة الحدود الجغرافية، إال أن خطوتها هذه تبدو تكتيكية يراد منها ممارسة ضغوط على 
الفلسطينيين للحيلولة دون قيامهم بنسف المحادثات في عمان بذريعة أن إسرائيل ترفض طرح موقفها من 

  .الحدود
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نت جهات عديدة طلبت من الرئيس محمود عباس مواصلة اللقاءات في عمان لمدة شهرين آخرين، وكا
في المقابل، اقترحت هذه . من بينها األردن واللجنة الرباعية الدولية واالتحاد االوروبي والواليات المتحدة

قاءات، مثل إطالق الجهات على إسرائيل تقديم مبادرات حسن نية تجاه الفلسطينيين لمواصلة هذه الل
وقالت . أسرى معتقلين منذ ما قبل اتفاق أوسلو، ونقل أجزاء من الضفة الى إدارة السلطة الفلسطينية

مصادر فلسطينية إن الرئيس عباس أبلغ جميع هذه الجهات أن اللقاءات الخمسة التي عقدت مع الجانب 
أو لتمديد هذه اللقاءات، كما أبلغها أن االسرائيلي في عمان لم توفر أي أرضية للعودة الى المفاوضات 

 هو الخط الفاصل بين الدولتين، 1967عام ) يونيو(إعترافاً اسرائيلياً معلناً بخط الرابع من حزيران 
  .فلسطين واسرائيل، يشكل أرضية للعودة الى المفاوضات

  28/1/2012الحياة، لندن، 
  

  ن نفسهالمطلوب لتحرير فلسطين أن يتحرر اإلنسا: حسن صالح.د .2
وحاضر ". فلسطين في خطاب الثورات العربية    " ندوة في مقره بعنوان      اإلستراتيجيةعقد مركز الدراسات    

فيها كل من مدير عام مركز زيتونة للدراسات محسن محمد صالح، ورئيس إتحـاد الكتـاب اللبنـانيين                  
  .ننور الديسليمان تقي الدين، وأدارها محمد 

 في إعادة تركيب كرامة اإلنسان، مؤكداً أنه كان المطلوب لتحريـر            وتوقع صالح أن يكون هناك تركيز     
وألمح في ما خّص الثورات أنّها لم تكن جذرية بل نحن أمام حركـات              . فلسطين أن يتحرر اإلنسان نفسه    

  .شعبية وليس أمام انقالبات هائلة كإيران مثالً
يهم خبرة في اللغـة الـسياسية والحـوار         وبالنسبة لإلخوان المسلمين، أشار إلى أن اإلسالميين لم يكن لد         
  .السياسي، وهذا ما يندرج تحت إشكاليات لغة التعبير السياسي

ورأى تقي الدين أن خطاب ثورات الخمسينيات والستينيات لم يحرر شبراً من فلسطين ولم يعـد الجئـاً                  
دماك الصحيح والـصلب    لذلك، ربما يكون استئصال االستبداد الداخلي الم      . فلسطينياً إلى موطنه األصلي   

. فسؤال فلسطين في خطاب الثورات يطرح تحدياً على الحركات اإلسالمية قبل غيرها           . في اتجاه فلسطين  
فهي التي انتصرت في االنتخابات واستلمت السلطة سواء في مصر أو في تونس أو ليبيا، وهي التي تعد                  

  . اإلسالمية كابوساً للغرب وإلسرائيلنفسها بديالً للنظام في سوريا، وغالباً ما شكلت التيارات 
واعتبر تقي الدين ان الثورات التي قامت في مشرق العالم العربي ومغربه مطالبة بإسقاط الشرعية عـن                 
األنظمة ألنها لم تحقق الكرامة الوطنية، وأن اإلسالميين معنيون بتقديم إجابات جديدة من بينهـا قـضية                 

  . فلسطين
28/1/2012، المستقبل، بيروت  

  
  ستزيد في األعوام القادمة وأصبحت ملموسة"  العربيالربيع"تأثيرات : هنية .3

أكد رئيس الحكومة الفلسطينية إسماعيل هنية أن تأثيرات الربيع العربي على قضية فلسطين أصبحت 
  .واضحة وملموسة ونتائجها ظهرت في هذا العام وستظهر أكثر في األعوام القادمة

، التي ألقاها بمسجد العباس وسط مدينة غزة، بحضور 2012-1-27لجمعة وأشار هنية خالل خطبة ا
وفد العلماء الذي يزور غزة، إلى أن أول هذه التأثيرات هو التغير في موازين القوى المحيطة بقضية 

  ".فلسطين وبالشعب الفلسطيني
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قة والمحاور، فبدت الثورات العربية وإفرازاتها الثورية تعمل اليوم على إعادة صياغة المنط: "وقال
مساحة محاور المقاومة والممانعة والصمود واالرتباط بقضايا األمة وإرادة األمة أوسع بكثير من مساحة 

  ".تلك األنظمة التي ربطت أنفسها بأجندات خارجية ونفذت تلك األجندات على شعبها وقضية فلسطين
  الربيع العربي

ا كانت عليه بسنوات ما قبل الثورة، وسيبدو ذلك قضية فلسطين اليوم هي بموضع أحسن مم"وأضاف 
متجليا مع تطور واستقرار هذه النظم وانتهائها من ترتيباتها الداخلية لتتفرغ إلى قضيتها األساسية قضية 

  ".فلسطين
وبين هنية أن من تأثيرات الربيع العربي اتساع الفضاء االستراتيجي لفصائل المقاومة الفلسطينية وحركة 

  ".حماس"ة اإلسالمية المقاوم
اليوم نرى أن مشروع المقاومة فضاء يتسع والحاضنة له تتسع وان الغرباء اليوم ليسوا من "وأضاف 

  ".يرفع شعارات الصمود بل الذين يطالبون بالتطبيع مع االحتالل أو باالرتهان إلرادته
لتي تزور الدول العربية واإلسالمية الفضاء يتسع والحراك الذي نراه للقيادات الفلسطينية المنتخبة ا"وتابع 

دليل ذلك، وأبعد من ذلك أن وفدا من نواب الشعب الفلسطيني كان في ضيافة دولة أوروبية قبل أيام، 
  ".معنى ذلك أن الفضاء االستراتيجي يتسع وهذا له أثر على المقاومة ومستقبلها

الحة الفلسطينية وملف تبادل األسرى ولفت إلى أن الربيع كان له أثر في إحداث اختراق في ملف المص
مع االحتالل اإلسرائيلي، مشيرا إلى أن االختراق في السابق كان صعب المنال بسبب الفضاء واألنظمة 
التي كانت مسئولة عن هذه الملفات ولم تكن بهذه الجرأة والشجاعة لتحريك المياه الراكدة في هذه 

  .الملفات
ك في التوافق الفلسطيني على إيجاد مرجعية وطنية قيادية ناظمة وأوضح أن الربيع كان له أثر كذل

  .للوضع الفلسطيني والتوافق على برنامج وطني فلسطيني من خالل مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية
سنكون بإذن اهللا في التحام دائم وتنسيق مستمر مع قوى هذه الثورات العربية، وحكوماتها المعبرة : "وقال

عبها، ولن نكون مفصولين عن هذا الواقع من خالل أن قضية فلسطين هي قضية عربية عن إرادة ش
  ".إسالمية
قضية فلسطين ليست للفلسطينيين وحدهم إنما هي تهم كل إنسان عربي ومسلم، وتهم كل إنسان : "وتابع

  ".حر في هذا العالم، والتحوالت على طبيعة الوعي العالم تحوالت ظاهرة للعيان
  مسالح العل

من جهة أخرى، رحب هنية بأساتذة الجامعات الذين حضروا للمشاركة في المؤتمر العلمي للبحث العلمي 
  .الذي نظمته جامعة األقصى بإشراف وزارة التربية والتعليم برعاية الحكومة الفلسطينية

را منا وأشقائنا قدر اهللا أن ينعقد المؤتمر في العام الذي أطلقت عليه الحكومة عام التعليم، تقدي"وقال 
الضيوف على أهمية العلم في بناء اإلنسان وتحرير األوطان خاصة وأننا تسلحنا بسالحين مهمين وهما 

  ".اإليمان والعلم
بسالح العلم قاومنا االحتالل وأثبتنا أننا أقوى منه وأبعد في أعماق التاريخ العربي والفلسطيني "وأضاف 

، وأصحاب األرض الشرعيون والمستقبل لنا وألمتنا العربية واإلسالمي، وأننا األجدر بهذه األرض
  ".واإلسالمية
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أثبت العلماء من خالل هذه الساحة أن علماء األمة على اختالف تخصصاتهم يرتبطون بقضية "وتابع 
  ".فلسطين، ألنها قضية عقدية ودين وليست ترابا وطينًا وهي أبعد في مكنونات اإلنسان فضلًا عن العلماء

ختام خطبته، أعرب هنية عن ارتياحه لموقف وزارة الخارجية الفرنسية الذي اتخذته ضد قرار وفي 
  .باعتقال رئيس المجلس التشريعي الدكتور عزيز دويك والنواب اآلخرين) إسرائيل(

  27/1/2012موقع فلسطين أون الين، 
  

   مسؤولة عن فشل المحادثات االستكشافية"إسرائيل": مسؤولون فلسطينيون .4
أكدت مصادر فلسطينية أن مختلف األطراف الدولية واإلقليمية تدرك أن : ، رويترز"األيام "-ام اهللار

  .اسرائيل مسؤولة عن فشل محادثات عمان
انه حتى األطراف التي تمنت على الرئيس " األيام"وقال مسؤول فلسطيني، فضل عدم ذكر اسمه، لـ
ت بأنه بذل كل جهد ممكن في حين كانت مواقف الوفد محمود عباس مواصلة المحادثات االستكشافية أقر

  .االسرائيلي ناسفة ألي إمكانية للتقدم
والحظ المسؤول أن التصريحات المشتركة قبل أيام لرئيس وزراء بريطانيا ومستشارة ألمانيا وجهت 

رات خالل زيا: وأضاف. مطالبات الى اسرائيل وليس الى الجانب الفلسطيني لتسهيل تقدم المفاوضات
الرئيس محمود عباس الى لندن وبرلين وموسكو لم يسمع إال إشادة بسياسته في حين وجهت علناً من قبل 

  .كبار المسؤولين في هذه الدول انتقادات الذعة للسياسة االستيطانية االسرائيلية
فكارها وقالت مصادر فلسطينية وإسرائيلية، أمس، إن إسرائيل عرضت يوم األربعاء على الفلسطينيين أ

بشأن قضية الحدود والترتيبات األمنية إلقامة دولة فلسطينية في المستقبل وذلك في محاولة لإلبقاء على 
  .محادثات استكشافية بين الجانبين

لكن مسؤولين فلسطينيين قالوا إن العرض الشفهي للمفاوض اإلسرائيلي اسحق مولخو لم يكن مبشراً 
  . محاطة بأسوار مع الحفاظ على معظم المستوطنات االسرائيليةحيث قدم تصوراً ألرض من الكانتونات

قتل حل الدولتين ونّحى جانباً االتفاقيات "وقال مصدر في منظمة التحرير الفلسطينية لوكالة رويترز 
  ".الفكرة االسرائيلية للدولة الفلسطينية تقوم أساساً على جدار ومستوطنات.. السابقة والقانون الدولي

تعيش جنباً إلى جنب في  ر الفلسطيني أن فريق مولخو قال إن أي حل يقيم دولة فلسطينيةوذكر المصد
أن يحافظ على النسيج االجتماعي واالقتصادي لكل المجتمعات سواء اليهودية أو "سالم مع إسرائيل يجب 

  ".الفلسطينية
 األردن وتشمل كل ال تشمل القدس ووادي"وقال المسؤول الفلسطيني إن الفكرة التي قدمها مولخو 

  .وأضاف أنه لم يتم عرض أي خرائط أثناء االجتماع ".تقريباً) اليهودية(المستوطنات 
وقالت مصادر فلسطينية ان الوفد االسرائيلي أكد رفضه مناقشة قضية القدس حالياً، وشدد على حتمية 

  .بقاء وجود عسكري اسرائيلي على نهر األردن وفي األغوار
  ".لم يقدم االسرائيليون شيئاً جديداً في هذه االجتماعات"ي مطلع على المحادثات وقال مسؤول فلسطين

  28/1/2012األيام، رام اهللا، 
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   من لقاءات عمان والخيارات المستقبلية االثنين المقبل"التنفيذية"موقف : واصل ابو يوسف .5
ية وعضو اللجنة التنفيذية لـ واصل ابو يوسف، امين عام جبهة التحرير الفلسطين.  اكد د:معا–بيت لحم 

ف، ان اللجنة التنفيذية للمنظمة ستجتمع االثنين القادم لتحديد موقفها من لقاءات عمان الخمسة، .ت.م
  .والتي لم تتمخض عن أي نتيجة تذكر، او أي اساس يمكن ان يشكل نقطة ارتكاز لبدء مفاوضات جادة

ة الفلسطينية خالل هذا االجتماع خياراتها سوف تبحث القياد" معا"وقال واصل في تصريح وصل لـ
المستقبلية خاصة بعد ان فشلت هذه اللقاءات بسبب تعنت حكومة نتنياهو ، وعدم تقديمها ألي تصور 
عملي في قضيتي االمن والحدود، كما ورد في بيان الرباعية الذي حدد السادس والعشرين الجاري 

ل طرف تصوره ورؤيته حول هاتين القضيتين ، وكان موعدا النقضاء فترة الثالثة اشهر كي يقدم ك
  .الطرف الفلسطيني قد قدم تصورا واضحا بهذا الشان

 حكومة االحتالل هدفت من وراء هذا التهرب والتسويف، التفاوض من اجل أن ابو يوسف الى وأشار
االمر الواقع التفاوض لالستفادة من الوقت لتكريس نهج االستيطان والتوسع االستعماري لفرض سياسة 

  .على االرض الفسطينية ، وعلى شعبنا وقيادته الوطنية
  28/1/2012وكالة معا اإلخبارية، 

 
  "العلن" الثورة السورية وتمنع التضامن معها في "سرا"حماس تدعم : "الشرق األوسط" .6

لمقالة في قبل يومين من زيارة منتظرة يقوم بها إسماعيل هنية، رئيس الحكومة ا: كفاح زبون: رام اهللا
غزة، إلى إيران، فضت األجهزة األمنية التابعة للحركة تجمعا مناهضا للنظام السوري ويدعم ثورة 

  .الشعب السوري، في غزة، وعممت بعدم تنظيم فعاليات من هذا القبيل أمام وسائل اإلعالم
الية للسلفية ، أن أجهزة حماس اقتحمت بالقوة فع"الشرق األوسط"وأكدت مصادر فلسطينية مطلعة، لـ

الدعوية في محافظة الوسطى في غزة، أقيمت دعما للثورة السورية، قبل أن تقوم بفضها بالقوة، بعدما 
قامت بتمزيق الالفتات في المكان، وصادرت جميع الكاميرات واألجهزة األخرى، واعتقلت الشيخ ياسر 

  .التي كانت منظمة للفعاليةالسلفية في المنطقة، وهي الجهة " ابن باز"أبو هولي، مدير جمعية 
وكانت الجمعية السلفية أطلقت حملة كبيرة في غزة لنصرة الشعب السوري وجمع التبرعات له تحت 

، غير أن الحملة جوبهت بموقف صارم من "نصرة أهل فلسطين ألهل سوريا المستضعفين"عنوان 
  .حماس

تجنبوا تنظيم فعاليات ضد النظام وقالت المصادر إن حماس عممت على ناشطين ومشايخ وسلفيين أن ي
المعلن من المسألة السورية، مؤكدة أن ال " الوسطي"السوري أمام وسائل اإلعالم، حفاظا على موقفها 

  .ضير من فعاليات بدون إعالم
وال تريد لهذا الموقف أن " السر"وبحسب المصادر، فإن حماس وقيادتها تدعم الثورة السورية لكن في 

ويدلل على تأييد . لك تجد من بينهم من يدعو للثورة السورية من على منابر المساجد فقطيكون علنيا، ولذ
حماس سرا للثورة السورية ما تسرب بداية هذا الشهر من فيديو لهنية نفسه، يتحدث فيه إلى أحد 

 يعلقون ، على الرغم من أنه وغيره ال"قلوبنا معكم"السوريين في تركيا كما يبدو أو الخرطوم، قائال له 
وحسب الفيديو الذي لم تنفه حماس أو هنية، ونشرته المعارضة السورية على . رسميا على األحداث

واهللا، الشعب عم يتقتل وال يريد "، فقد تفاجأ هنية بأحد المواطنين السوريين يقول له "فيس بوك"موقع 
  ".وموقفنا الجوهري معكمقلوبنا معكم، مشاعرنا معكم : "، ليرد هنية قائال"منكم إال كلمة واحدة
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ومن المنتظر أن ". أملنا باهللا كبير إن شاء هللا ربنا سبحانه وتعالى، يجعل لكم من أمركم رشدا"ويضيف 
يبدأ هنية نهاية الشهر الحالي زيارة لطهران، الموالية للنظام السوري، بعد دعوة من الرئيس أحمدي 

ومن غير المعروف ما إذا كان نجاد سيبحث . نجاد، على أن يذهب بعد ذلك إلى الكويت ودول أخرى
  .موقف حماس من نظام األسد مع هنية

  28/1/2012الشرق األوسط، لندن، 
  

  نرفض الحوار مع حكومة فياض لتطبيقها سياسة األمر الواقع: زكارنة .7
حكومة مجلس النقابة يرفض الحوار مع ال'قال بسام زكارنة رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية إن 

في رام اهللا لتطبيق سياسة األمر الواقع بما يخص السياسة المالية للحكومة، والتي مست كل قطاعات 
  .'الشعب الفلسطيني

الحكومة أقرت قانون الضريبة وبدأت '، إن 2012-1-27وأضاف، في بيان صحفي، أصدره، الجمعة 
م البدء بالحوار للوصول لنتائج ترضي بالتنفيذ وثم دعت للحوار، واألصل أن يتم تجميد القانون ثم يت

  .'الجميع وتحقق الغرض
وال يعقل أن !!!!! جيوب المواطنين ليست آبار نفط تلجأ لها الحكومة عند كل أزمة'إن : وتابع زكارنة

نجعل العالم يحقق نتيجة مفادها تحقيق أرخص احتالل ونعفي العالم من تعهداته لدعم عملية السالم قبل 
  '!!!. نهائيالوصول إلى حل

ودعا الحكومة لبذل الجهد في استقطاب أكبر دعم مالي من العالم وليس تخيف الدعم للحد األدنى، منوها 
  %.5.1وهي اآلن % 10إلى أن الحد األقصى لمساهمة ضريبة الدخل في الموازنة 

فق مبدأ إن الموظفين جزء مهم من الشعب الفلسطيني، ومستعدون لتحمل مسؤولياتهم و: وقال زكارنه
  .الشراكة في القرار والتنفيذ

  27/1/2012موقع فلسطين أون الين، 
  

  فبراير/طاالنتخابات في موعدها إذا صدر مرسوم قبل الرابع من شبا: الخالدي .8
أكد المدير اإلقليمي للجنة االنتخابات المركزية بغزة جميل الخالدي أن االنتخابات العامة  :فايز أبو عون

ة ستجرى في موعدها الذي حدد خالل اتفاق القاهرة وهو الرابع من أيار المقبل، حال الرئاسية والتشريعي
  .صدور مرسوم رئاسي يؤكد هذا الموعد قبل يوم السبت المقبل الرابع من شباط

إن أمر إجراء االنتخابات العامة من عدمه متوقف اآلن على إصدار الرئيس " األيام"وقال الخالدي لـ
 يوماً من إجراء هذه االنتخابات حتى تكون هناك 90 رئاسياً يؤكد ذلك، ولكن قبل محمود عباس مرسوماً

  .جاهزية من ناحية مهنية ولوجستية
وأضاف أن لجنة االنتخابات المركزية التي أنهت إجراءات تحديث السجل االنتخابي في محافظات 

تخابي في غزة أيضاً في الضفة الغربية في شهر آب الماضي يمكن أن تنتهي من تحديث السجل االن
  . أسابيع6غضون 

وأوضح الخالدي أن فترة األسابيع الستة هي الستئجار مقار للجنة االنتخابات في محافظات غزة الخمس 
وفتح مراكز تسجيل للناخبين، ثم يجري في األسبوع الثالث من الخطة تحديث السجل االنتخابي الذي 

  .يستغرق أسبوعاً واحداً
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سبوع األول بعد استئجار مقرات جديدة سيكون لتعيين موظفين جدد، كما سيخصص ولفت إلى أن األ
األسبوع الثاني حسب الخطة التي وضعتها اللجنة المركزية لالنتخابات لتدريب هؤالء الموظفين، أما 

  .األسبوع الثالث فسيتم فيه انطالق الموظفين في عملية تحديث سجل الناخبين
 المدة المتبقية إال أنه في حال صدور مرسوم رئاسي ستعمل لجنة وبين الخالدي أنه ورغم قصر

  .االنتخابات المركزية كخلية نحل إلنجاز ما يقع على عاتقها
 يوماً من حيث تسجيل المرشحين والقوائم االنتخابية وتعيين المراقبين 90وأكد أنها ستكون جاهزة خالل 

  .ن وإعالن النتائجواإلشراف على االنتخابات والفرز والنظر في الطعو
وأشار إلى أنه يجري اآلن تجهيز المقرات التي يتم استئجارها باألثاث واألدوات المكتبية والموظفين كل 

  .حسب موقعه وطبيعة عمله
  28/1/2012األيام، رام اهللا، 

  
    إلطالق النواب المعتقلين"إسرائيل"البرغوثي يدعو للضغط على مصطفى  .9

لنائب الفلسطيني مصطفى البرغوثي األمين العام لحركة المبادرة الوطنية  دعا ا:)االتحاد(رام اهللا 
الفلسطينية للضغط على إسرائيل، من أجل اإلفراج عن النواب األسرى من قبل االحتالل اإلسرائيلي 

  .مشدداً على أن اعتقال النواب هدفه ضرب المصالحة الوطنية والديمقراطية الفلسطينية
 المعتمدين لدى السلطة الفلسطينية طبيعة اإلجراءات اإلسرائيلية الخطيرة ضد وشرح البرغوثي للسفراء

 نائباً، واقتحام مقر الصليب األحمر في القدس 27المجلس التشريعي، واعتقال رئيس المجلس، و 
  .المحتلة

  28/1/2012االتحاد، أبو ظبي، 
  

  المعتقلين" التشريعي" تطالب باإلفراج عن نواب "منظمة التحرير" .10
دعت دائرة العالقات الدولية في منظمة التحرير الفلسطينية، أعضاء البرلمان األوروبي ورئيس : رام اهللا

الصليب األحمر الدولي، إلى التحرك العاجل من أجل اإلفراج عن النواب الفلسطينيين المعتقلين في 
  .سجون االحتالل، الذين يصل عددهم اليوم إلى سبعة وعشرين نائبا

المحامي غسان الشكعة، رئيس الدائرة، وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، برسالة إلى كل فقد وّجه 
من البرلمان األوروبي، ومجلس السلم العالمي، ورئاسة الصليب األحمر الدولي، أكّد فيها على خطورة 

رأسهم مفتي اإلجراءات اإلسرائيلية بحق النواب الفلسطينيين، وضد رجال الدين في فلسطين، وعلى 
  . القدس والديار الفلسطينية

اعتقال رئيس المجلس التشريعي عزيز "، أّن )26/1(واعتبر الشكعة في الرسالة التي وجهها الخميس 
دويك، واختطاف نواب القدس من مقر الصليب األحمر الدولي، أعمال استفزازية من قبل إسرائيل، 

  ".تنضوي على خرق واضح للقانون الدولي واإلنساني
تقويض فرص إحالل سالم عادل وشامل في المنطقة، وتؤجج "وأشار إلى أّن هذه الممارسات، ستقود إلى 

  ". المشاعر، وتعيدنا إلى دوامة جديدة من العنف
ودعا الشكعة البرلمانيين األوروبيين، إلى ضرورة التحرك والتأثير على صناع القرار، لحث مجلس 

اذ القرارات الملزمة لوقف الغطرسة اإلسرائيلية، وإلزامها بتطبيق األمن على القيام بواجباته واتخ
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، وفق "المعاهدات الدولية واالنسانية، وصولًا النهاء االحتالل، وإقامة الفلسطينيين دولتهم المستقلة
  .الرسالة

  27/1/2012قدس برس، 
  

   مستوطنينخمسةاألمن الفلسطيني يعتقل : الضفة الغربية .11
اعتقلت قوات األمن الفلسطينية الليلة قبل الماضية، خمسة مستوطنين إسرائيليين  :)االتحاد(رام اهللا 

يحملون الجنسية األميركية، حاولوا دخول قبر يوسف بالقرب من مخيم بالطة شرقي نابلس دون تنسيق 
   .مع السلطة

ند  مستوطنين غير مسلحين ع5قالت مصادر فلسطينية مطلعه إن قوات األمن ضبطت سيارة فيها و
الساعة الواحدة والنصف ليال بالقرب من قبر يوسف، حاولوا دخول القبر دون تنسيق حسب االتفاق بين 

  .”الجانبين اإلسرائيلي والفلسطيني
وبحسب المصادر ذاتها، فإن األمن الفلسطيني قام باستجواب المستوطنين وقام بتسليمهم إلى الجانب 

  .حاجز حوارة العسكري جنوب المدينةاإلسرائيلي بعد ساعة من عملية ضبطهم على 
  28/1/2012االتحاد، أبو ظبي،  

  
   شهورأربعة من حماس بالسجن اإلداري االحتالل يحكم على نائباً .12

التغيير "أصدرت محكمة االحتالل اإلسرائيلي حكما بالسجن على النائب خالد طافش عن كتلة : الخليل
  .،  بالسجن االداري لمدة أربعة شهور"حماس"البرلمانية المحسوبة على حركة " واإلصالح

أن محكمة االحتالل قررت اليوم الجمعة " قدس برس"وأكد مكتب النواب االسالميون في رم اهللا لـ 
باالعتقال " جنوب الضفة الغربية "خاد طافش من بيت لحم " حماس "تمديد حكم النائب عن ) 27/1(

  .االداري لمدة اربعة شهور 
  27/1/2012قدس برس، 

  
  هناك وجود لحماس لكنه ال يذكر و.. مشعل يغادر سوريا في هدوء: وكالة رويترز .13

 قالت مصادر دبلوماسية وأخرى في المخابرات يوم الجمعة ان خالد مشعل رئيس : نضال المغربي-غزة
   .غادر بالفعل مقره بالعاصمة السورية دمشق) حماس(المكتب السياسي لحركة المقاومة االسالمية 

مشعل ال يتواجد في سوريا كما في السابق وهو معظم "لوماسي في المنطقة طلب عدم ذكر اسمه وقال دب
  ."الوقت خارجها

. مشعل لن يعود الى سوريا وهذا هو القرار الذي اتخذه"وقال مصدر في المخابرات طلب عدم ذكر اسمه 
  ."مازال هناك وجود لحماس لكنه ال يذكر

 بسبب قمع دموي النتفاضة بدأت قبل عشرة أشهر احتجاجا على حكم وقال الدبلوماسي ان دمشق منعزلة
الرئيس السوري بشار االسد وهي غير امنة مضيفا أن مشعل لم يعد قادرا على استقبال زوار دوليين 

  .فيها
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ويقول محللون ان مشعل محرج أيضا بسبب القمع الدموي الذي تقول االمم المتحدة انه أسفر عن مقتل 
والكثير من ضحايا قوات االمن السورية سنة متحالفون مع .  االف شخص في سورياأكثر من خمسة

  .جماعة االخوان المسلمين التي يعتمد مشعل على دعمها لحماس
في خالل "وقال الدبلوماسي  .وقالت المصادر ان مشعل لن يعلن غلق المقر السياسي لحماس في سوريا

وأضاف  ." أيام والبقية قضاها في قطر وتركيا ومصرشهر مضى لربما لم يمكث في سوريا سوى خمسة
كما نفهم فان "أضاف  و." لكنه لم يغلق المقر في سوريا بالكامل ومازال هناك مسؤولين من حماس هناك"

وذكرت المصادر أن مشعل موجود  ."حماس لن تعلن مغادرة أو ترك سوريا حتى وان حدث ذلك بالفعل
المقر المتوقع "وقال المصدر  ."اتفاق لفتح مكتب في القاهرة حتى االنال يوجد "حاليا في القاهرة لكن 

  ."لمشعل هو قطر التي قد يبقى فيها لمعظم الوقت حتى يستقر الوضع في سوريا
 مليون دوالر لكن كان هناك تقطع 300 مليون دوالر و250ايران كانت تدفع مبلغ يتراوح بين "وأضاف 

تقديرات فلم يكن هناك أية دفعات مالية مند شهر أغسطس وبحسب ال. في الدفع خالل عام مضى
  ."الماضي

 300تلقى وعودا من تركيا بدعم حركته بمبلغ "وذكر أن اسماعيل هنية قائد حماس في غزة يعتقد أنه 
ويزور هنية ايران خالل االيام . وتركيا منتقد قوي اخر لالسد ."مليون دوالر سنويا لمساعدة قطاع غزة

  .المقبلة
  27/1/2012، لة رويترز لألنباءوكا

  
  األحدغداً  نزال ينهي ترتيبات زيارة مشعل لعّمان المقررة :المركز الفلسطيني لإلعالم .14

محمد نزال الترتيبات مع المسؤولين األردنيين " حماس"أنهى القيادي في حركة المقاومة اإلسالمية : عّمان
مشعل ووفد قيادي معه العاصمة عّمان يوم األحد المتعلقة بزيارة رئيس المكتب السياسي للحركة خالد 

  .المقبل، حيث سيلتقي مع العاهل األردني الملك عبد اهللا الثاني
أن عضو المكتب السياسي للحركة محمد نزال قد غادر العاصمة " المركز الفلسطيني لإلعالم"وعلم 

" حماس" لاللتحاق بوفد حركة ، متوجها إلى العاصمة القطرية الدوحة)1-27(األردنية، اليوم الجمعة 
الذي سيصل عّمان على متن طائرة قطرية صباح األحد المقبل برفقة ولي العهد القطري تميم بن حمد آل 

  .ثاني
" حماس"وأكد مصدر مطلع أن نزال غادر بعد أن نّسق ترتيبات زيارة رئيس المكتب السياسي لحركة 

  .خالد مشعل مع الجهات األردنية المعنية
إلى أن العاهل األردني يهتم شخصيا بالزيارة، حيث أوكل مهمة مراسم الزيارة للديوان الملكي وأشار 
  .األردني

أن زيارة رئيس المكتب السياسي " المركز الفلسطيني لإلعالم"وكان مصدر فلسطيني مطلع قد أكد لـ
  ).1-29(إلى العاصمة األردنية ستتم األحد المقبل " حماس"لحركة 

 أن مشعل وولي العهد القطري تميم بن حمد آل ثاني سيصالن إلى عمان بحدود الساعة وأوضح المصدر
قادما من " حماس"الحادية عشر صباحا على متن طائرة خاصة قادمة من الدوحة، بينما يصل باقي وفد 

  .دمشق
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 أن وأضاف المصدر إنه سيكون هناك استقبال رسمي ِلولي العهد القطري وخالد مشعل، ومن المفترض
يلتقي مشعل خالل الزيارة بالعاهل األردني ورئيس الحكومة ومدير لمخابرات، وعدد من المسؤولين 

  . إضافة إلى فعاليات حزبية وشعبية أردنية
  28/1/2012، المركز الفلسطيني لإلعالم

  
   من سوريةحماسخروج بعض قيادات حماس تنفي  .15

ركة حماس أسامة حمدان، أن كوادر الحركة أكد القيادي في ح:  وهديل غبون،قصي جعرون  -عمان 
خالد " حماس"زيارة رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة اإلسالمية  ملتزمة بعدم التصريح عن فحوى

مشعل والوفد المرافق إلى األردن يوم غد األحد ، مشيرا إلى أن من بين العناوين الرئيسة التي ستبحث 
  ". حركة حماس واألردنشكل العالقة ما بين"في اللقاء، هو 

في اتصال هاتفي من مكان إقامته في بيروت، أن العديد من المواضيع مدرجة على " الغد"كما أضاف لـ 
جدول الحوار مع الحكومة األردنية عشية لقاء جاللة الملك، منوها إلى أن كل شيء يخص العالقة بين 

  .الجانبين، يمكن أن يكون على طاولة الحوار بين الطرفين
وأكد حمدان أن الوفد المرافق لمشعل، والذي سيأتي من القاهرة، سيضم في صفوفه كال من الدكتور 

  .موسى أبو مرزوق، ومحمد نصر، وعزت الرشق، ومحمد نزال، وسامي خاطر
لمقر إقامتها في سورية، شدد حمدان على ان ذلك يعود لقرار " حماس"وفيما يتعلق بالحديث عن تغيير 

  . ما يشاع حول خروج بعض قيادات الحركة من سوريةالحركة، نافياً
ضمن " إطار تقني"وكشف حمدان عن أن وجود بعض قيادات الحركة خارج سورية، وتنقلهم، يندرج في 

  .تحركات سياسية لكوادر الحركة
بدوره، رأى النائب والقيادي في حركة حماس المقيم في غزة الدكتور محمود الزهار، أن اللقاء المرتقب 

أمرا إيجابيا ومهما ويحظى بتقدير حماس، السيما من "لذي سيجمع وفد الحركة مع الجانب األردني، يعد ا
جهة إعادة النظر في شكل العالقة مع الحركة، بعد مرور عشر سنوات تقريباً على غياب االتصال بين 

  ".الجانبين
تقضي بعدم التدخل في الشؤون " حماس"، أن سياسة "الغد"وأوضح الزهار في اتصال هاتفي أجرته معه 

  .الداخلية للبلدان العربية
من األردن، جهد البعض من الحركة إلبقاء اتصال " حماس"وقال الزهار إنه حين تم إبعاد بعض قيادات 

  ".الحد األدنى من العالقات الطيبة"دائم مع الجانب األردني، ولو ضمن إطار 
دمشق، أوضح الزهار أن الموضوع ينطوي على شقين، وفيما يتعلق بموضوع إقامة كوادر الحركة في 

األول يخص بعض الكوادر التي غادرت دمشق بقرار فردي، وهي باألصل كانت غادرت إلى دمشق، 
، إما من قطاع غزة أو لبنان أو مصر، ما جعل "حين كانت سورية مفتوحة لالجئ الفلسطيني الحمساوي"

  .قامتهم األصلية في هذه البلدانالخيار لهم مفتوحا في العودة الى أماكن إ
تمتع هؤالء بإقامة "وأضاف إن الشق الثاني، يتعلق بقيادات الحركة المقيمة في دمشق، أصال، حيث 

مريحة، من حيث األجواء السياسية، ولم يغادروا سورية حتى اآلن، لكن اذا طرأ أي تغيير في موقف 
 حماس، فسيترتب على تلك القيادات الخروج، الجانب السوري، كاإلفصاح عن رغبتهم بمغادرة كوادر

  ".في ظل الظروف الراهنة
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وحول تحديد مكان إقامة كوادر المكتب السياسي لحركة حماس مستقبالً، والخيارات المطروحة أمامهم، 
أكد الزهار أن كال من قطر وتونس ومصر تظل خيارات مفتوحة لكل كادر حسب اختياره، مستبعداً أن 

  . للحركة في إحدى الدول العربية، ما لم يتضح شكل العالقة بين األردن والحركةيكون هنالك مقر
بممارسة أنشطتها ودورها السياسي " حماس"وأردف الزهار أنه، في حال رفض األردن السماح لحركة 

  ".الشكل البروتوكولي بين الجانبين"تجاه القضية الفلسطينية من أراضيه، فإن العالقات ستأخذ 
ال عوائق تقف أمام تواجد القيادات في " العمل السياسي لكوادر حركة حماس، أكد الزهار أن وحول شكل

أن تعقد لقاءات " حماس"، موضحا أن البلدان العربية مفتوحة، ويمكن لـ"بلدان مختلفة من األقطار العربية
  .داخلية في أي مكان، بما فيها غزة

مع " حماس"قيادات حركة فتح حول إعادة عالقات وفي رده على سؤال حول تصريحات أدلى بها بعض 
، علق الزهار بالقول إن ذلك يعكس "رسالة هدفها إضعاف حركة فتح"األردن، واعتبارهم ذلك بمثابة 

من حركة " المتخوفين"، مشيرا إلى أن ذلك يمثل آراء فردية، من قبل بعض "القصور في الفهم"حالة من 
  .فتح

، بل تنطلق من مكنونات الشعب "حماس"أو " فتح"نية ال ترتبط بـوأشار إلى أن القضية الفلسطي
الفلسطيني على األرض الفلسطينية، مشدداً على ضرورة أن يكون هناك موقف موحد وجماعي تجاه 

  .القضية الفلسطينية
ية، التعاون مع العدو اإلسرائيلي هو ما يضعفها أمام الجماهير الفلسطين"في "  فتح"وأكد الزهار أن سياسة 

  ".وليس عالقة القوى الفلسطينية مع الدول العربية
  28/1/2012الغد، عمان، 

  
  إصرار االحتالل على استخدام الفسفور األبيض ضد غزة يعكس دمويته: أبو زهري .16

أن قرار االحتالل الصهيوني " حماس"أكد الدكتور سامي أبو زهري، المتحدث باسم حركة : غزة
الفسفور األبيض المحرمة دولياً، في أي عملية عسكرية مقبلة ضد قطاع باالستمرار في استخدام قنابل 

  .غزة، دليل على دموية وإجرام هذا االحتالل وعدم اكتراثه بالقوانين الدولية
تعقيباً على ) 1-27(اليوم الجمعة " المركز الفلسطيني لإلعالم"وقال أبو زهري، في تصريحٍ خاصٍ  لـ

ة إعالن صريح باستخدام االحتالل الفسفور األبيض في الحرب على غزة قرار االحتالل المذكور، بمثاب
سابقاً، داعياً المجتمع الدولي إلى تحمل مسئولياته تجاه جرائم الحرب التي يقترفها االحتالل ويعترف 

وشدد على أن حركة حماس، وفي ظل ذلك لن تدخر أي  .باقترافها علنا ويصر على ارتكاب المزيد منها
  .سيلة للدفاع عن شعبنا الفلسطيني في وجه جرائم واعتداءات االحتالل الغاشمةجهد وأي و

  28/1/2012، المركز الفلسطيني لإلعالم
  

  التنسيق األمني تجاوز لقواعد العمل الوطني: سعدات .17
اعتبر األمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أحمد سعدات أن سياسة االعتقال السياسي : رام اهللا

نسيق األمني والرضوخ لالمالءات الصهيونية واألمريكية، شكلت انتقاصا وتجاوزا لكل قواعد والت
وأخالقيات العمل الوطني، ومست شرعية المقاومة، ودفع العشرات حريتهم لسنوات مفتوحة وطويلة في 

  .سجون االحتالل ثمناً لها
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ر عشرة أعوام على اختطافه على وقال سعدات، خالل رسالة له من عزله في سجن نفحة في ذكرى مرو
موقفي هذا هي دعوة بل : "نسخةً منها قال" المركز الفلسطيني لإلعالم"أيدي أجهزة أمن السلطة، وتلقى 

صرخة لوقف االعتقال السياسي على خلفية االنتماء أو مقاومة االحتالل وخاصة أن هذه السياسات ال 
  ".سام لتأخذ أبعاداً جديدة إضافية وتحت مسميات متنوعةزالت مستمرة بل وتوسع نطاقها على خلفية االنق

بوقف كل االنتهاكات لحرية وحقوق المواطن الفلسطيني وللديمقراطية بكافة تعبيراتها، داعياً "وطالب 
إلنهاء االنقسام وترجمة كل االتفاقيات والتوافقات لتحقيق المصالحة والخروج من دائرة التشرذم 

   واالنقسام، والصراع غير الديمقراطي
افتقدت للمرجعية المتوازنة المستندة إلى قرارات الشرعية الدولية، وأخفقت "ووصف المفاوضات بأنها 

  ".ووصلت إلى طريق مسدود بل وشكلت غطاء لجرائم االحتالل ضد الشعب واألرض والمقدسات
  27/1/2012، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
  الحركةالمشهراوي من مركزية فتح تدرس فصل : القدس العربي .18

مساء الجمعة بان اللجنة المركزية لحركة فتح ستدرس في ' القدس العربي'علمت :  وليد عوض-رام اهللا
اجتماعها االحد قرار فصل عضو المجلس الثوري لحركة فتح سمير المشهراوي من الحركة بعد تغيبه 

  .عن ثالث دورات متتالية الجتماعات المجلس دون عذر
بان النظام الداخلي لفتح ينص على فقد عضو ' القدس العربي'در في مركزية فتح لـواوضحت مصا

الثوري عضويته في المجلس اذا تغيب عن حضور ثالثة اجتماعات متتالية للثوري دون عذر االمر الذي 
حصل مع المشهراوي، الذي وجه مؤخرا انتقادات للرئيس الفلسطيني محمود عباس على خلفية اقدام 

ت االردنية على حجز االموال المنقولة وغير المنقولة لعضو اللجنة المركزية المفصول محمد السلطا
  .دحالن

بان هناك من يطالب باعالن فصل المشهراوي من ' القدس العربي'واكدت مصادر في مركزية فتح لـ
  .الحركة بسبب تطاوله على عباس مؤخرا بشكل يخالف النظام الداخلي للحركة

در بان قرار فصل المشهراوي اتخذ وهو بانتظار المصادقة عليه في اجتماعات واوضحت المصا
المركزية االحد ، مع ترك اختيار سبب الفصل للجنة برئاسة عباس، في اشارة الى اما يكون فصله 

  .بسبب التغيب او بسبب تطاوله على القائد العام لحركة فتح في مخالفة للنظام الداخلي للحركة
 28/1/2012 لندن، القدس العربي،

  
   المرشحين الجمهوريين النتخابات الرئاسة األمريكية ضد الفلسطينيين تصحريحاتفتح تنتقد .19

وجه مسؤول في حركة فتح انتقادات شديدة للمرشحين عن  : أشرف الهور ووليد عوض-رام اهللا -غزة 
ة األمريكية، وقال الحزب الجمهوري األمريكي ميت رومني، ونيوت غينغرتش لخوض انتخابات الرئاس

  .بمفاهيم التاريخ والسياسة' دليل عنصرية وجهل'ان تصريحاتهم بشأن القضية الفلسطينية تعتبر 
وقال عضو المجلس الثوري لحركة فتح ديمتري دلياني عقب تصريحات لهذين المرشحين ساندا فيها 

تفوهات تعتبر دليل  (...) إن تصريحات المرشحين الجمهوريين'إسرائيل وانتقدا خاللها الفلسطينيين 
  .'عنصرية وجهل بأبسط مفاهيم التاريخ والسياسة الشرق أوسطية، وقبل كل شيء حقوق اإلنسان
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إن الساحة السياسية األمريكية قبيل االنتخابات باتت ساحة 'ورد دلياني بالقول على هذه التصريحات 
 خالل سياسة اإلدارة األمريكية العقيمة، أو مزادات سياسية ال منطقية معادية لشعبنا الفلسطيني، سواء من

، 'من خالل محاوالت تسول المرشحين الجمهوريين لدوالرات المتطرفين اليهود عبر تصريحاتهم المشينة
الفتاً إلى أن حملة المرشح الجمهوري نيوت غينغرتش، تلقت مبلغ خمسة ماليين دوالر من رجل 

عيد تصريحات غينغرتش المعادية للشعب الفلسطيني الشهر األعمال اليهودي المتطرف شيلدون ادلسون ب
  .الماضي

 28/1/2012القدس العربي، لندن، 
  

  لجان المصالحة الفلسطينية تراوح مكانها بسبب تباطؤ فتح وحماس: الديمقراطية .20
 اكدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الجمعة بأن لجان المصالحة الفلسطينية:  وليد عوض-رام اهللا 

  .تراوح مكانها بسبب تباطؤ حركتي فتح وحماس في تنفيذ اتفاق المصالحة
وكان وفد من الجبهة الديمقراطية يضم أعضاء المكتب السياسي صالح زيدان، وطالل أبو ظريفة وصالح 
ناصر اكد ذلك االمر خالل اجتماعه مساء الخميس في القاهرة مع قيادة المخابرات المصرية ممثلة 

  . األعصر والعميد احمد عبد الخالقباللواء نادر
واشار وفد الجبهة الديمقراطية في بيان ارسل للقدس العربي إلى حالة المراوحة في عمل اللجان بعد 
مضي أكثر من شهر على تشكيلها في القاهرة، حيث لم يتم أي انجاز فعلي سوى افتتاح مقر االنتخابات 

  .المركزية
 28/1/2012القدس العربي، لندن، 

  
  السلطة تسلم لالحتالل أربعة مستوطنين اقتحموا قبر يوسف بنابلس: الجهاد اإلسالمي .21

إن األجهزة األمنية الفلسطينية في نابلس شمال الضفة المحتلة، " الجهاد اإلسالمي" قالت حركة :رام اهللا
  . دنيةقبر يوسف شرق نابلس ألداء طقوسٍ) 27/1(سلمت أربعة مستوطنين اقتحموا فجر اليوم الجمعة 

اقتحموا المكان دون تبليغ السلطات "أن المستوطنين " الجهاد اإلسالمي"وذكر القسم اإلعالمي لحركة 
  ".إلى اعتقالهم وتسليمهم للجانب اإلسرائيلي الصهيونية المختصة، مما حدا باألجهزة األمنية الفلسطينية

  27/1/2012قدس برس، 
  

  ل خمسة من أنصارها بالضفةباعتقاالفلسطينية حماس تتهم أجهزة السلطة  .22
جناح الضفة (للسلطة الفلسطينية  أجهزة األمن التابعة" حماس"اتهمت حركة المقاومة اإلسالمية  :رام اهللا
بمواصلة حملة مالحقتها ألنصار الحركة في الضفة، واعتقال خمسة منهم في مدينتي نابلس ) "الغربية
  ".ورام اهللا

  28/1/2012قدس برس، 
  

   يصدر تعليمات باستخدام الفسفور األبيض خالل الحرب المقبلة على غزةئيلياإلسراالجيش  .23
 في عددها الصادر اليوم الخميس ان اإلسرائيلية ذكرت صحيفة جيروزاليم بوست : سما-القدس المحتلة 

جدال كبيرا واختالفات تشهدها وزارة الحرب االسرائيلية حول ما اذا كان ينبغى استخدام قذائف الفسفور 
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ألبيض اثناء هجوم عسكري محتمل على قطاع غزة والتي جاءت في ظل االنتقادات الواسعة التي ا
وجهت لدولة االحتالل بعد استخدامها للفسفور اثناء عملية الرصاص المصبوب على غزة نهاية عام 

  . الماضي2008
ليس هناك  :" ونقلت الصحيفة عن مسئول عسكري رفيع المستوي في وزارة الحرب االسرائيلية قوله

أدنى شك بأن استخدام قذائف الفسفور األبيض سيتسبب في أضرار كبيرة لصورة إسرائيل أمام العالم، 
  ".ألن عددا من المنظمات غير الحكومية التي تدعي أن استخدامه جريمة حرب

 العليا التماساً لمحكمة العدل" مايكل سفارد"وأشارت الصحيفة إلى أنه وقبل عدة أشهر تقدم المحامي 
مطالباً بمنع استخدام هذه القذائف في المناطق الجنوبية وخاصة قطاع غزة، مؤكدة في الوقت ذاته أن 

أصدرت األوامر باستخدام الحد "قدر رد على االلتماس قائالً " يائير نفيه"نائب رئيس األركان في الجيش 
لى قطاع غزة وسنعمل على التقليل من األدنى لهذه القذائف في حال قمنا بعملية عسكرية واسعة النطاق ع

  ".استخدامها
الرصاص "من جانبها زعمت السلطات االسرائيلية أن استخدام الجيش لقذائف الفسفور في عملية 

كان تماشياً مع القانون الدولي وأن ذلك السالح لم يكن حارقاً ويمكن استخدامه في المناطق " المصبوب
امه يكون في مساعدة القوات البرية خاصة في المناطق العمرانية المأهولة بالسكان، موضحة أن استخد

  .مثل غزة ولبنان
ويشار إلى أن الصحيفة ذاتها قد كشفت في وقت سابق بأن هيئة األركان العامة قد أصدرت تعليماتها 

  .ةللقيادة الجنوبية باستكمال االستعدادات لعملية واسعة النطاق في قطاع غزة في غضون األشهر المقبل
م والذي أكد 2009الجدير ذكره أنه ومن خالل التقرير الذي نشرته الحكومة االسرائيلية نهاية عام 

استخدام الجيش قذائف الفسفور في عملية الرصاص المصبوب والتي ادعى التقرير بأن الجيش استخدمها 
  .بطريقة تتناسب مع واجبها في التقليل من المخاطر على المدنيين

 116مثل هذه القذائف التي تحتوي على مادة الفسفور األبيض تنفجر في الجو وتوزع ويشار إلى أن 
رأساً متشعبة وتتكون على شكل أوتاد ثم تسقط على األرض وتستمر في إخراج الدخان، الفتة أن الجيش 

 ملم والتي تستخدم في توفير الغطاء لتحركات القوات أو لتحديد 100أطلق عدداً من القذائف عيار 
  .ألهداف والذي يعتبر سالحاً محرماً دولياًا

  26/1/2012وكالة سما اإلخبارية، 
  

  إيران تتجه نحو نقطة ال ينفع معها الهجوم على منشآتها: باراك في دافوس .24
االقتصادي، قال وزير األمن اإلسرائيلي إيهود باراك إن " دافوس"في حديثه مع المراسلين في منتدى 

الهجوم "باتجاه نقطة ال ينفع معها "وادعى باراك أن إيران تتجه  ".نوويإيران تتجه نحو هدفها ال"
  ".على منشآتها لمنعها من إنتاج القنبلة النووية" الجراحي

أن يعرف "وقال إن هناك حاجة لعقوبات دولية أشد على النفط اإليراني والبنك المركزي، وذلك بهدف 
  ".عداد للتخلي عن برامج السالح النووي الخاصة بهاالجميع في وقت مبكر ما إذا كانت إيران على است

، حيث "منطقة الحصانة"وتابع أن الحالة مستعجلة بادعاء أن إيران تتحرك بشكل متعمد باتجاه ما يسمى 
  .لن ينفع في حينه أي عملية هجومية في وقف إيران

  27/1/2012، 48موقع عرب
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  سورية " فوضى"الجيش يستعد لـ ": إسرائيلي"ضابط  .25

أن نظام الرئيس السوري بشار ” اإلسرائيلي“رأى ضابط رفيع المستوى في جيش االحتالل : يو بي آي
األسد سيسقط، وأشار إلى أن جيش االحتالل يستعد الحتمال أن تسود حالة فوضى في أعقاب ذلك، 

تبادل إطالق ونصح بأال يختبر أحد، بخاصة حزب اهللا، قوة جيشه، مهدداً بأنه في الحرب المقبلة لن يتم 
  .، على حد زعمه”ساحقة بالغة الشدة“ضربة ” إسرائيل“نار وإنما ستوجه 

وقال الضابط إن سقوط نظام األسد قد يؤدي إلى أن تسود حالة فوضى في سوريا بسبب عدم وجود 
يكون “موضحاً أنه عندما . شخصية وجهة مركزية في المعارضة السورية يمكنها السيطرة على الوضع 

ضحاً ومستقراً، فإنك تضعه في إطار سلوكي معين على ضوء تصرفاته في الماضي عدوك وا
  ."والحاضر، لكن عندما يتفكك هذا العدو فإن الوضع يصبح خطراً

وفي رد على سؤال عن تصريحات رئيس أركان جيش االحتالل بيني غانتس، عن استعدادات 
. ”الجيش يستعد لمواجهة أي احتمال“قال إن الستقبال الجئين سوريين في هضبة الجوالن، ” إسرائيلية“

التعامل مع الجئين محتملين سيكون بموجب القوانين والمواثيق الدولية الخاصة بالالجئين، “وألمح إلى أن 
  .     "وليس مثلما تعامل الجيش مع متظاهرين في الجوالن وجنوب لبنان

  28/1/2012الخليج، الشارقة، 
  

  "اليهود شعب مختار"ليهود تعتقد أن غالبية ساحقة من ا: استطالع .26
تعزز " صندوق آفي حاي"و" المعهد اإلسرائيلي للديمقراطية"بين استطالع إسرائيلي شامل للرأي، أجراه 

  ".الشعب المختار"توجه اليهود نحو التدين وارتفاع نسبة من يعتقدون أن اليهود هم 
ت أجريت خالل السنوات العشرين ، وهو ثالث استطالعا2009 وقد أجري االستطالع في العام 

الشخصية اليهودية للمجتمع اإلسرائيلي، ومستوى التدين، والمعتقدات والعادات "األخيرة، بهدف فحص 
  . عاما20 أشخاص من اليهود الذين تزيد أعمارهم عن 2803وشمل االستطالع عينة مؤلفة من ". الدينية

أسس "و" الفتاوى اليهودية" تناقض ما بين  وردا على سؤال بشأن ما يجب اتباعه في حال حصول
أجابوا بضرورة اتباع الفتاوى % 20إنه يجب الحفاظ على الديمقراطية، مقابل % 44، قال "الديمقراطية

إنه يجب الحفاظ على أسس الديمقراطية أحيانا، واتباع الفتاوى في أحيان % 36الدينية، في حين قال 
  .أخرى

أن تعريف % 51طلح الذي يعرف هويتهم بشكل أفضل، أجاب ولدى سؤال المستطلعين عن المص
، في حين قال "إسرائيلي"قالوا اعتبروا التعريف المناسب هو % 41يعبر عن هويتهم، مقابل " يهودي"
إن ذلك يجب أن يكون % 4، بينما قال )متدين أو غير متدين(إن ذلك يجب أن يكون مرتبطا بالتدين % 4

  .بحسب الطائفة
إن المبدأ الموجه هو تذكر % 98ؤال بشأن المبدأ الموجه واألهم في نظر المستطلعين، قال  وردا على س

إن المبدأ هو اإلحساس بأن يكونوا جزءا من الشعب اليهودي، في % 92، وقال )الهولوكوست(المحرقة 
أ هو إن المبد% 89إنه اإلحساس بأن يكونوا جزءا من المجتمع اإلسرائيلي، بينما قال % 89حين قال 

  .العيش في البالد
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إنه يجب السماح % 39 قال 1991 ولدى تناول االستطالع قضية الزواج المدني، تبين أنه في العام 
  %.48 إلى 2009، ثم تراجعت مرة أخرى في العام %54 إلى 1999بذلك، وارتفعت النسبة في العام 

 التقاليد اليهودية الدينية، أجاب وردا على سؤال حول ما إذا كان يجب أن تدار الحياة العامة بموجب
، وارتفعت مرة أخرى في %49 إلى 1999، وارتفعت النسبة في العام 1991في العام % 44باإليجاب 

  %.61 إلى 2009العام 
من المستطلعين إنه يجب زيادة تعليم اليهودية في المدارس الرسمية، % 60 قال 1999وفي العام 

 فتح المقاهي والمطاعم 1991في العام % 74وفي حين أيد %. 71ى  إل2009وارتفعت النسبة في العام 
% 74 نحو 1991وبينما أيد في العام %. 68 إلى 2009أيام السبت، فقد تراجعت النسبة في العام 

  .2009في العام % 64تنظيم فعاليات رياضية عامة في أيام السبت، تراجعت النسبة إلى 
الرجل هو المعيل للعائلة في حين تهتم المرأة بشؤون البيت  كما تناول االستطالع قضية أن يكون 

% 23من اليهود المتدينين، و % 35، و)الحريديين(من اليهود المتزمتين % 67والعائلة، حيث أيد ذلك 
من اليهود العلمانيين % 18من اليهود العلمانيين غير المتدينين، و % 20، و"التقليديين"من اليهود 
  .المتدينين
من اليهود المتزمتين % 60، أيد ذلك "دم وجود أي ضرورة لتغيير مكانة المرأة في إسرائيلع"وحول 

من العلمانيين غير % 31، و"التقليديين"من % 39من اليهود المتدينين، و % 43، و)الحريديين(
  .من العلمانيين المتدينين% 31المتدينين، و 

، 1991في العام % 76د اهللا، أجاب باإليجاب  ولدى سؤال المستطلعين عما إذا كانون يؤمنون بوجو
  .2009في العام % 80، ثم ارتفعت مرة أخرى إلى %74 إلى 1999وتراجعت النسبة في العام 

، وتراجعت النسبة 1991في العام % 69، أجاب باإليجاب "هل اليهود هو شعب مختار؟"وردى سؤالهم 
  .2009في العام % 70، وارتفعت إلى 1999في العام % 62إلى 

 وسئل المستطلعون عما إذا كان اليهودي الذي ال يحفاظ على التعاليم الدينية يشكل خطرا على الشعب 
، ثم 1999في العام % 30، وتراجعت النسبة إلى 1991في العام % 35اليهودي، أجاب باإليجاب 

  .2009في العام % 37ارتفعت إلى 
ز في العقد األخير، مقابل تراجع طفيف حصل في العقد ويستدل من النتائج أن التوجه نحو التدين قد تعز

ويعزو الباحثون السبب إلى أمرين؛ األول هو هجرة اليهود الروس إلى البالد األمر الذي . الذي سبقه
 حيث تحول المجتمع اإلسرائيلي نحو العلمانية، كما أن 1991ترك أثره على نتائج االستطالع في العام 

مهاجرين تحولوا مع مرور الوقت إلى متدينين وتقليديين بعد اندماجهم في األبحاث تشير إلى أن ال
  .المجتمع الحقا

أما األمر الثاني فهو التغييرات السكانية في وسط اليهود، والمرتبطة بنسب الوالدات، حيث أن نسبة 
  .التوالد في وسط اليهود المتدينين والمتزمتين أعلى بالمقارنة مع العلمانيين

  27/1/2012، 48موقع عرب
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  ية بالجيش اإلسرائيلينسبة أعلى من التجند والتوجه إلى الوحدات القتال: في وسط المستوطنين .27
بينت معطيات شعبة القوى البشرية في الجيش اإلسرائيلي أن نسبة التجند للجيش في وسط المستوطنين 

أعلى من المعدل القطري، كما أن نسبة التوجه إلى الوحدات " س اإلقليمي شومرونالمجل"في ما يسمى بـ
  .القتالية في الجيش في وسط المستوطنين أعلى بكثير أيضا من المعدل القطري

من شبيبة المستوطنين يتجندون للجيش بعد الثانوية أو الدراسة % 81.2وتشير المعطيات إلى أن نحو 
  %.74.8ية عسكرية، في حين يصل المعدل القطري إلى في مدارس دينية أو تمهيد
من منهم يتجندون للوحدات القتالية، مقابل معدل قطري يصل إلى % 67.1كما بينت المعطيات أن 

39.5.%  
من المتجندين يخدمون كضباط، وهي نسبة تزيد بضعفين ونصف عن المعدل % 16وجاء أيضا أن 

  .القطري
، غرشون مسيكا، قولهم إنه تتم تربية شبيبة المستوطنين "ي شومرونالمجلس اإلقليم" ونقل عن رئيس 

التنشئة "وبحسبه فإن ". قيم االستيطان في أرض إسرائيل، وإشراكهم في تحقيق الصهيونية يوميا"على 
  ".على االستيطان تؤدي إلى التفوق في الجيش، بحيث يشكلون رأس الحربة للدولة في المجال العسكري

  27/1/2012، 48موقع عرب
  

   من المستوطنين2011من منتسبي الليكود في % 30": هارتس" .28
 هم من 2011من المنتسبين لحزب الليكود في عام % 30االسرائيلية، ان " هارتس"كشفت صحيفة 

من مجموع المنتسبين لليكود عامة، هم من المستوطنين علما أن نسبة المصوتين % 9المستوطنين وان 
  .فقط% 4.1ي له من بين المستوطنين ه

 مستوطنة تفوق نسبة المنتسبين لليكود نسبة 34انه في " هارتس"ويستدل من المعطيات التي نشرتها 
المصوتين، ما يشير الى استراتيجية يتبعها المستوطنون تهدف الى التأثير على سياسة الليكود من الداخل، 

 موشيه فايغلمان ووصلت اوجها عام هذه المبادرات تختلف هذه المرة عن مبادرة التنسيب التي قادها
 ،حيث يقودها في السنتين االخيرتين ثالثة نشطاء ليكود قدماء، هم شيفح شطيرن ونتان انجلسمان 2002

  .ودافيد تسفيئيل
في العديد من / الصحيفة اوردت أن السنتين االخيرتين، شهدتا امسيات تنسيب لعضوية الليكود

ن قوله انه انتسب لليكود ولكنه لم يصوت ويعتقد انه لن يصوت له المستوطنات ونقلت عن احد المنتسبي
في المستقبل ايضا، معلال ذلك بالقول ان رئيس الحكومة يأخذ المستوطنين بعين االعتبار كلما كان عدد 

  .المنتسبين لحزبه أكبر في اوساطهم
  27/1/2012، 48موقع عرب

  
  معلم األبرز لتطور العالقاتالوالصين " لإسرائي"بين التبادل التجاري : تقرير .29

أعلن رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو أول أمس قبوله دعوة رسمية من نظيره : حلمي موسى
وجاء هذا اإلعالن خالل احتفاالت السفارة الصينية في تل أبيب بذكرى . الصيني لزيارة بكين لبضعة أيام

ورغم أن موعد الزيارة لم يحدد بعد إال أن إبداء . ين عاماً على إنشاء العالقات بين الدولت20مرور 
  .نتنياهو نيته إقناع الصينيين بوقف تعاملهم النفطي مع إيران يشهد على أن الزيارة قد ال تكون بعيدة
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ومن المؤكد أن العالقات اإلسرائيلية الصينية شهدت تطورات هائلة خالل العقدين المنصرمين على 
وكانت العالقات بين الدولتين قد . كنولوجي في الميدانين المدني والعسكريالصعيدين االقتصادي والت

بدأت على مستوى أجهزة االستخبارات وبشكل سري قبل أن تبرز إلى العلن أول زيارة رسمية لرئيس 
  .2000 وزيارة الرئيس جيانغ جامين إلسرائيل عام 1993حكومة إسرائيلية هو اسحق رابين عام 

 إسرائيل مع الصين بدأت بالعالقة مع الصين الوطنية التي امتنعت عن التصويت في والواقع أن عالقة
.  وافقت على إنشاء عالقات دبلوماسية مع إسرائيل1949األمم المتحدة على قرار التقسيم لكنها عام 

  .ولكن قبل أن تبرم هذه العالقات سقط الحكم الوطني في بكين وحل مكانه الحكم الشيوعي
ئيل أول دول الشرق األوسط التي تعترف بالحكم الجديد، لكن الصين الشعبية لم تقم عالقات وكانت إسرا

رسمية مع الدولة العبرية، فقد جاءت حرب الكوريتين ووقفت إسرائيل إلى جانب الغرب وتجمدت 
  .العالقات إلى ما بعد انتهاء الحرب

 جرت لقاءات 1955ة عدم االنحياز عام وما بين انتهاء الحرب الكورية ولقاءات باندونغ لتشكيل حرك
وجاءت النقلة الجوهرية . إسرائيلية صينية سرية لكنها جميعاً لم تقد إلى بلورة عالقة علنية بين الدولتين

في مؤتمر باندونغ، حين أفلح الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر في إقناع المجتمعين 
ل هذا اإلعالن نهاية ألحالم إسرائيل في إنشاء عالقة وشك. »حقوق الشعب الفلسطيني«باالعتراف بـ

مزدهرة مع الصين، إذ أن الصين شرعت في تجاهل الطلبات اإلسرائيلية للعالقة معها وتكثيف عالقاتها 
وأسهم ترسيخ العالقات اإلسرائيلية األميركية في الستينيات في . في الجانب العربي وقضيته الفلسطينية

ن التي بدأت ليس فقط باستقبال قادة منظمة التحرير وفصائل المقاومة الفلسطينية، تعميق الهوة مع الصي
وكانت الصين أول دولة غير عربية تعترف بمنظمة التحرير . وإنما في تجهيزهم باألسلحة لقتال إسرائيل

  .الفلسطينية وتنشئ ممثلية لها في بكين
ورة الفلسطينية ودفعها هذا إلى رفض  من تعاطف الصين مع العرب ومع الث1967وعززت حرب عام 

 شجعت الصين الدول 1973وفي حرب عام . الكثير من الوساطات الدولية إلبرام عالقة مع إسرائيل
  .العربية وأيدت حظر النفط ودعت إلى عدم القبول باتفاقيات وقف النار

وهكذا . شكل تدريجيولكن بعد وفاة الزعيم ماو تسي تونغ بدأت الصين تغير مواقفها من إسرائيل وب
 ضمناً بحق إسرائيل في الوجود عبر إعالنها أن من حق دول 1980اعترفت الصين للمرة األولى عام 

المنطقة أن تحافظ على وجودها، بما في ذلك دولة إسرائيل، ولكن بعد االنسحاب التام من األراضي 
  .1967المحتلة عام 

يفيد، وبالتأكيد بعد اتفاقيات أوسلو إلى أن وصلنا إلى وتغير هذا الوضع تدريجياً بعد معاهدات كامب د
  .مرحلة التعاون المنفلت العقال

ففي عام . ويرى خبراء أن التبادل التجاري بين الدولتين هو المعلم األبرز لتطور العالقات بين الدولتين
وال يقل .  دوالر مليارات8,5 مليون دوالر لكنه بلغ حاليا حوالى 60 لم يتعد هذا التبادل مبلغ 1992

أهمية عن ذلك أنه تعمل في الصين حاليا ما ال يقل عن ألف شركة إسرائيلية في العديد من المجاالت 
  .والميادين

قبل أيام تقريراً أشار إلى أنه تم في العامين األخيرين التوقيع على سلسلة » هآرتس«ونشرت صحيفة 
كما . لتطوير الصناعي وتحلية المياه والصناعات الدوائيةاتفاقيات مهّمة بين الدولتين في ميادين العلوم وا

اهتم الصينيون بالمشاريع العمالقة في إسرائيل فأنجزوا في فترة قياسية مشروع نفق الكرمل في الجليل 
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. األعلى كما اشتروا شركات تعدين إسرائيلية وافتتحوا العديد من الشركات الكيماوية ومراكز البحث
 عن نيلهم عطاءات إنشاء خط القطار السريع بين حيفا وتل أبيب وبين تل أبيب ومؤخراً تم اإلعالن

  .وإيالت في أقصى الجنوب
وكان يمكن للعالقات اإلسرائيلية الصينية أن تكون أوسع مدى لوال الضغوط األميركية، فقد حاولت 

التي » الفي«إسرائيل التقرب من الصين واستغالل سوقها الهائل عبر عرض تقنيات تصنيع طائرة 
كما أن محاوالت إسرائيل بيع طائرات فالكون وطائرات إنذار مبكر . أوقفت جراء ضغوط أميركية

للصين جوبهت برفض أميركي واضح الحتوائها إما على تكنولوجيا أميركية أو أن أميركا ساهمت في 
المناصر للقضايا غير أن هذه العالقات عجزت عن تغيير الموقف السياسي الصيني . عمليات تطويرها

وقد بينت الصين إلسرائيل على الدوام أنها ترى فيها شريكاً تجارياً وعلمياً واقتصادياً ولكن ال . العربية
وبالفعل رفضت إيران التجاوب مع المطامح اإلسرائيلية بالوقوف ضد المشروع النووي . أكثر من ذلك

  .حريراإليراني أو إضعاف العالقات مع سوريا أو مع منظمة الت
  28/1/2012السفير، بيروت، 

  
  ان الفلسطينيين بهجت أبو غربية في عّم"شيخ المناضلين"تشييع جثمان  .30

 شيع الفلسطينيون أمس جثمان المناضل الفلسطيني بهجت عليان أبو غربية الذي : محمد الدعمه- عمان
عاصمة األردنية عمان، ، من مسجد الفيحاء بمنطقة الشيمساني غرب ال"شيخ المناضلين"يطلق عليه لقب 

تشييع، المئات من الفلسطينيين يتقدمهم شخصيات نقابية الوشارك في . إلى مثواه األخير في مقبرة سحاب
  .وحزبية

  28/01/2012، الشرق األوسط، لندن
  

   ع بخصوص الضرائبنرفض الحوار مع حكومة فياض لتطبيق سياسة األمر الواق: زكارنة .31
رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية ان مجلس النقابة يرفض الحوار قال بسام زكارنة : رام اهللا

لتطبيق سياسة األمر الواقع بما يخص السياسة المالية للحكومة التي مست كل قطاعات الشعب 
الحكومة اقرت قانون الضريبة وبدأت بالتنفيذ وثم دعت للحوار واألصل ان يتم "ن إواضاف . الفلسطيني

وبين زكارنة ان . " ثم يتم البدء بالحوار للوصول لنتائج ترضي الجميع وتحقق الغرضتجميد القانون
جيوب المواطنين ليست آبار نفط تلجأ لها الحكومة عند كل أزمة وال يعقل ان نجعل العالم يحقق نتيجة "

  ."نهائيمفادها تحقيق أرخص احتالل ونعفي العالم من تعهداته لدعم عملية السالم قبل الوصول الى حل 
  28/01/2012، الحياة الجديدة، رام اهللا

  
  مداهمات واعتقاالت وإصابات خالل قمع االحتالل للمسيرات االسبوعية في الضفة الغربية .32

قمعت قوات االحتالل اإلسرائيلي، أمس، المسيرات األسبوعية المناهضة :  منتصر حمدان-رام اهللا 
في عدد من القرى والبلدات الفلسطينية في الضفة لجدار الفصل العنصري واالستيطان، التي نظمت 

الغربية، من خالل استخدام قنابل الغاز المسيل للدموع وإطالق األعيرة النارية المغلفة بالمطاط، ما أدى 
 صحافيين بجروح وعشرات الفلسطينيين والمتضامنين األجانب باالختناق الشديد إثر 3إلى إصابة 

وع، في مسيرات نظمت في قرى النبي صالح وبلعين ونعلين غربي رام اهللا استنشاقهم الغاز المسيل للدم



  

  

 
 

  

            23ص                                     2394:                العدد28/1/2012السبت  :التاريخ

  وكفر قدوم في قلقيلية، والمعصرة وبيت أمر في الخليل جنوب الضفة، تحت شعار 
في سياق متصل، اعتقلت قوات . "الحرية لألسرى" و"نعم لتحقيق المصالحة وإنهاء االنقسام وفاء للشهداء"

كما داهمت قوات . ر عمليات دهم وتفتيش في مواقع مختلفة في الضفة فلسطينيين اث4االحتالل، 
 "كريات أربع"االحتالل عدداً من بلدات محافظة الخليل، فيما اعتدى الجنود على شاب قرب مستوطنة 

  .المقامة شرق المدينة
  28/01/2012، الخليج، الشارقة

  
   فلسطيني بعد هدم منازلهم1100االحتالل يشّرد : تقرير أممي .33

 1100، الخميس، أن نحو "اوتشا " أعلن مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية:آي.بي .يو 
، أكثر من نصفهم من األطفال، شردوا بسبب هدم المنازل من قبل قوات  من الضفة الغربيةفلسطيني

تدمير "نوان وقال في تقرير بع. 2010عن % 80 بزيادة تقدر بأكثر من 2011االحتالل اإلسرائيلي عام 
 622 إن قوات االحتالل دمرت العام الماضي ،"المنازل والنزوح القسري في الضفة الغربية المحتلة

. عن العام الذي سبقه% 42مبنى يملكها فلسطينيون بينها منازل ومزارع ومدارس ومساجد، بزيادة تبلغ 
  .ت اإلسرائيليةتقريباً من هذه األبنية تقع في مناطق خصصت للمستوطنا% 60وأوضح أن 

  28/01/2012، الخليج، الشارقة
  

  هاوهجري ألف دونم من أراضيهم ل39االحتالل منع الفالحين من الوصول إلى قرابة : دغلس .34
سياسة الهدم اإلسرائيلية تهدف إلى "قال فخري أبو دياب عضو لجنة الدفاع عن حي سلوان في القدس إن 

لضفة الغربية من خالل السيطرة على مساحات واسعة من تهويد القدس وفرض سياسة األمر الواقع في ا
أن فقد أشار إلى  ،غسان دغلس مسؤول ملف االستيطان في شمال الضفة الغربيةأما  ".األراضي فيها

من % 62التي تشكل مساحتها أكثر من " ج" شهد عمليات هدم واسعة خاصة في مناطق 2011العام "
 ألف شجرة ومنع الفالحين من الوصول إلى 15ت قطع أكثر من مساحة الضفة الغربية إضافة إلى عمليا

".  ألف دونم من أراضيهم في سياسة مترابطة تهدف إلى التضييق عليهم لترك أراضيهم39قرابة 
 خطوات فهي تقوم بتوكيل محامي الدفاع عن األراضي أو 3السلطة تقوم بواجبها من خالل "وأوضح أن 

وم بالعمل على تعزيز صمود المواطنين في أراضيهم، إضافة إلى موقفها البيوت المهددة بالهدم، كما تق
  ".السياسي الذي يؤكد على عدم العودة للمفاوضات في ظل هذه االنتهاكات

  27/01/2012، 48موقع عرب
  

  اً فلسطيني36 منازل في عناتا شـرق القدس وتشـريد ستةهدم  .35
 تؤوي ست عائالت فلسطينية - بركسات-زلأقدمت سلطات االحتالل اإلسرائيلي على هدم ستة منا

 من أراضي بلدة عناتا شمال شرق القدس المحتلة، "وعر البيك"بدوية، من بينهم خمسة أشقاء في منطقة 
ويأتي ذلك بعد مرور أربعة وعشرين ساعة على قيام . اًاألمر الذي شّرد نحو ستة وثالثين فلسطيني

رق بلدة عناتا بمدينة القدس المحتلة، يقطنه أكثر من سلطات االحتالل بهدم منزل في حي فهيدات ش
  .، بدعوى عدم الترخيص فلسطينياًعشرين مواطناً

  28/01/2012، الدستور، عّمان
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  من منشآت قرية العقبة ومساكنها مهددة بالهدم % 95: تقرير .36

الحتالل الشعور الذي يالزم أهالي قرية العقبة، شرق طوباس، هو أن سلطات ا:  محمد بالص-جنين 
اإلسرائيلي عاقدة العزم على تنفيذ عمليات هدم واسعة النطاق للمساكن والمنشآت في هذه القرية 

من منشآت % 95 مواطناً من القاطنين فيها، إخطارات هدم جديدة، لتصبح 17الصغيرة، بعد أن سلمت 
، "العقبة"إن :  صادققال رئيس المجلس المحلي، الحاج ساميمن جهته . القرية ومساكنها مهددة بالهدم

 هفي حلق االحتالل، بعد أن نجح األهالي، في إزالة معسكرات تدريب لجيش" شوكة"أصبحت أشبه بـ
. شكلت لسنوات طويلة كابوساً مرعباً للمواطنين العزل، وشكلت نموذجاً يحتذى به في المقاومة السلمية

 تكون بمنطقة أشباح بفعل انتشار إن القرية تتحول خالل ساعات الليل إلى أشبه مافوبحسب صادق 
المئات من جنود االحتالل المدججين بالسالح في محيطها، وهم يطلقون الرصاص وقنابل الدخان بكثافة، 
دون أن يتمكنوا من دخول القرية، خشية خرق قرار المحكمة العليا اإلسرائيلية بحظر إجراء تدريبات 

 الحاكم العسكري اإلسرائيلي، عن سبب سألنا:  وأضاف.الجيش بالذخيرة الحية وسط األحياء السكانية
تمسك الجيش بقريتنا، فكانت إجابته، إن هذه منطقة عسكرية مغلقة نظراً لطبيعة تضاريسها التي تشبه 

  .إلى حد كبير تضاريس جنوب لبنان
ع الدولي أصدرت لجنة الدفاع عن األراضي في قرية العقبة، بياناً طالبت فيه المجتمفي السياق ذاته، و

وجاء في . بالتدخل لحماية األراضي المهددة بالتهويد والمصادرة، والوقوف إلى جانب أهالي هذه القرية
 مواطناً معظمهم من األطفال والرعاة، ضحايا النفجارات ألغام خلفتها قوات 50إن أكثر من : البيان

افة إلى تدمير األراضي ومصادرتها، االحتالل، خالل التدريبات العسكرية التي تجريها في القرية، باإلض
وأشار إلى أن عدد المواطنين . وإحراق المزروعات والمراعي، وفرض الحصار واإلغالق عليها

 مواطن اضطروا لهجر قريتهم نتيجة حرمانهم من الخدمات 700المهجرين من هذه القرية، بلغ نحو 
  .األساسية الضرورية من قبل سلطات االحتالل

  28/01/2012، األيام، رام اهللا
  

  االلتزام باالتفاقيات مع االحتالل يشجعه على مجزرة بحق المنشآت الفلسطينية: تقرير .37
دولة االحتالل أعلنت بشكل واضح مشروعاً للتطهير العرقي لألغوار :  عاطف أبو الرب-جنين

ضفة، ومن الفلسطينية، وأعلنت بشكل واضح أنها تنوي ترحيل آالف العائالت من التالل الشرقية لل
وبدأت خطوات عملية في تنفيذ هذا المخطط، فكانت عمليات الهدم في عرب . األغوار الفلسطينية

وبذلك تكون قد قرنت . الجهالين، ومنها إلى جنوب الخليل، ومن هناك إلى األغوار الشمالية والوسطى
 ترحيل السكان، في وقت أقوالها باألفعال، وباشرت عملية الهدم لعدد من المنشآت الفلسطينية على أمل

  . الحق
 االحتالل تبدأ عادة بخطوات جس نبض للموقف الفلسطيني والعربي، ومعرفة مواقف بعض سياسة

واليوم، وبعد أن شعرت هذه الدولة أن األمور . األطراف ذات العالقة، وذلك قبل أن تنفذ مشاريع كبرى
مت في الخطة، بل وزعت عشرات إخطارات تتم بهدوء، وسعت من دائرة االستهداف، ولم تلتزم بما رس

الهدم، والتوقف عن البناء في مختلف أنحاء الضفة، أو ما صار يعرف باسم أراضي السلطة الفلسطينية، 
اإلدارة المدنية ليهودا "وكلها تسميات ال تعتبرها دولة االحتالل، التي ما زالت تتصرف باسم ما يعرف 
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ومن هذا المنطلق على . ف بالسلطةاعترهو عدم ااط هذه المؤسسة ن استمرار نشأ، مما يعني. "والسامرة
يتعلق باتساع دائرة أما فيما . السلطة أن تتصرف بالمثل، وأن تعيد النظر في االعتراف المتبادل

االستهداف للمنازل والمنشآت الفلسطينية، األمر الذي يستدعي موقفاً وطنياً شامالً من اتفاق اوسلو، 
أ، ب، (تقسيم الضفة الفلسطينية إلى مناطق جغرافية، وتصنيفات أمنية، تحت مسميات خاصة ما يتعلق ب

، والعمل على وقف هذا التصنيف، الذي أسس له على قاعدة أنه مؤقت، وحيث إن الفترة الزمنية لهذا )ج
التصنيف قد انتهت، فال بد من التحلل من تبعات هذا التصنيف، والعمل مع مختلف األطراف لوقف 

طرة دولة االحتالل على مجريات األمور في مجمل األراضي الفلسطينية، خاصة في الجانب اإلداري، سي
والجانب التنظيمي، وهذا يحتاج حراكاً قانونياً، ليس أمام مؤسسات االحتالل، كما يجري اآلن، بل في 

 وتقيد المواطن والغريب في األمر أن المؤسسة الرسمية الفلسطينية تقيد نفسها،. المحافل الدولية
بإجراءات محاكم االحتالل، وتطالب الفلسطيني أن يعد ملفاً للحصول على ترخيص من مؤسسات 
االحتالل، مع العلم أن المتتبع لما يجري يدرك أنه ال مجال لحصول أي فلسطيني على ترخيص، في 

ن قوة، أن تمحو عن ، لتغيير واقع جغرافي وديمغرافي، وتحاول بما لديها م"إسرائيل" تسعى فيهوقت 
الخريطة الديمغرافية حياة البداوة، وبذلك تفرغ مساحات كبيرة جداً من األراضي الفلسطينية، وتتركها 

  . نهباً للمستوطنين
 ال بد من حراك مسؤول، قاعدته العصيان المدني، والتمرد على كل القوانين، بشكل مواز ،خالصة القول

دون ذلك سنبقى ندفع من . ية في المحافل الدولية لردع االحتالللخطوات تقوم بها المؤسسات الفلسطين
  .جيوبنا أمواالً طائلة ورسوماً وغرامات، وضرائب وأثمان مواد خام، وكلها تصب في تمويل االحتالل

  28/01/2012، الحياة الجديدة، رام اهللا
  

  يني آخراللقاء مع حماس ال يستهدف إضعاف أي طرف فلسط: األردنالناطق باسم حكومة  .38
أكد وزير الدولة لشؤون اإلعالم الناطق الرسمي باسـم الحكومـة           :  هديل غبون  ،قصي جعرون  -عمان  

خالد مشعل والوفد   " حماس"راكان المجالي، أن زيارة رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة اإلسالمية           
افة واحدة من جميع القـوى      يقف على مس  "المرافق إلى األردن يوم غد األحد، تعد تأكيدا على أن األردن            

  ".مسعى أردنيا إلضعاف فصيل فلسطيني آخر"، رافضاً ما يشاع من أن اللقاء يمثل "الفلسطينية
وفي الصدد ذاته، أوضح المجالي أن اللقاء الذي سيجمع الحكومة بحركة حمـاس جـاء متزامنـا مـع                   

مشدداً على أن المملكة تتعامـل       .المصالحة الفلسطينية، ما يؤكد دور األردن في تدعيم جهود المصالحة         
  .ضمن العالقة الرسمية مع منظمة التحرير الفلسطينية، كونها المثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني

28/1/2012، الغد، عّمان  
  

   إلى وطنهيحمي حقوق الشعب الفلسطيني في العودة دور قوميأردنية تطالب بمسيرة  .39
التصدي بوضـوح لطروحـات     ب  أردنية في الجنوب    مسيرة طالب المشاركون في  :  نبيل غيشان  -عمان  

الوطن البديل، وان تمارس الحكومة دوراً قومياً يحمي حقوق الشعب الفلسطيني في العودة الـى وطنـه                 
  .وإقامة دولته المستقلة

28/1/2012، الحياة، لندن  
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  األولىاإلسرائيلي ال يزال هو القضية - أال ينسى أن الصراع العربييجب:  لبنانينائب .40
 أنهت اللجنة السياسية للجمعية البرلمانية التحاد المتوسط اجتماعاتها التي عقدت فـي مبنـى البرلمـان                

  .األوروبي في بروكسيل والتي شارك فيها النائب ياسين جابر ممثالً المجلس النيابي
غيـرات أن   ضرورة أال ينسى احد في خضم هـذه المت        «وأكد جابر في كلمة القاها في االجتماعات على         

  .» اإلسرائيلي ال يزال هو القضية األولى من حيث األهمية-الصراع العربي 
 المتوسطية، إلى أداء دور اكبـر فـي         -كما دعا االتحاد األوروبي ودوله، ومن مبدأ الشراكة األوروبية          

 إقامة   لالنسحاب من األراضي العربية المحتلة وتحقيق حلم الشعب الفلسطيني في          "إسرائيل"الضغط على   
واعتبر أنه ال يمكن أن تبنى الشراكة على األسـس االقتـصادية فقـط بـل           . دولته المستقلة على أرضه   

  .مطلوب شراكة سياسية أيضاً في إيجاد الحلول لمشاكل المنطقة
28/1/2012، السفير، بيروت  

  
    مليون دوالر سنويا300ردوغان تعهد بمنح اسماعيل هنية هبات سخية تقدر بـ أ: يديعوت .41

 مليون 300أنقرة تعهدت بمنح المنظمة االرهابية مساعدة تبلغ : تركيا تتحول الى عراب رسمي لحماس
  .هذا المبلغ يشكل نصف ميزانية حكومة حماس السنوية تقريبا. دوالر في السنة

المنحة التركية السخية قطعت لحماس في ختام لقاء جرى في مطلع هذا الشهر بين رئيس وزراء حماس 
بذلك تتحول تركيا الى الحكومة . يل هنية وبين رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغاناسماع

المال التركي سيعوض حماس عن فقدان مصادرها إثر . االجنبية التي تمنح المبلغ االعلى لحكومة حماس
 المنطقة هذه الخطوة تعبر عن استمرار تعميق الوجود التركي في. االزمة في العالقات بينها وبين ايران

  .على حساب الوجود االيراني
في موازاة ذلك تعمل حماس على تحقيق قدرات صاروخية جديدة مثل تحسين المدى والدقة والرؤوس 

في سوريا تم تطوير وانتاج صواريخ من انواع مختلفة لصالح حماس بما في ذلك صواريخ . القتالية
 االف صاروخ من انواع مختلفة بيد 10حوالي توجد اليوم في قطاع غزة . يمكن تهريبها عبر االنفاق

  . وكذلك بيد حماس– الذي ما زال يتمتع بالدعم االيراني –أتباع الجهاد االسالمي 
مصادر في جهاز االمن تقول بان جزءا ال بأس به من ميزانية حماس يوجه لتطوير المنظومة 

يها حماس من صناديق الزكاة جزء كبير آخر من االموال التي تحصل عل. الصاروخية في قطاع غزة
. والحكومات االجنبية يوجه للضفة الغربية في محاولة لتوسيع قاعدة حماس المدنية والتنظيمية والعسكرية

الشاباك اعتقل في . وبالفعل الحظت االجهزة االمنية ارتفاع انشطة حماس في الضفة في االشهر االخيرة
ماس وذلك في اطار مساعيه الحباط محاوالت تجديد  شخص اغلبهم من اعضاء ح1.800السنة الماضية 

  .البنية التحتية التنظيمية لحماس في الضفة
: الظاهرة المقلقة االخرى في قطاع غزة هي تحوله الى معسكر تدريب العضاء الجهاد العالمي

 خصوصا دول المغرب العربي والباكستان –مجموعات من عشرات أتباع الجهاد من دول مختلفة 
 يدخلون لقطاع غزة ويتدربون في معسكرات تدريب اقيمت –وعات السلفة التي فرت من مصر والمجم

هذه المجموعات تستعد للقيام بأعمال مناهضة السرائيل في . هناك على يد مرشدين من الجهاد الفلسطيني
  .سيناء

  3/1/2012وكالة سما اإلخبارية، 
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  بل قوات االحتالل الصهيوني الدويك من قعزيزالخارجية المصرية تندد باعتقال  .42

أعربت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الجمعة، عن انزعاجها الشديد إزاء اعتقال رئيس : القاهرة
غير "المجلس التشريعي الفلسطيني عزيز الدويك من قبل قوات االحتالل الصهيوني، واصفة إياه بـ 

  ".المبرر
كلف : "، نسخة عنه اليوم"مركز الفلسطيني لإلعالمال"وقال بيان من وزارة الخارجية المصرية، وصل 

" اإلسرائيلي"بإيصال رسالة إلى الجانب " تل أبيب"وزير الخارجية محمد عمرو السفير المصري في 
حول انزعاج مصر الشديد إزاء االعتقال غير المبرر لعزيز الدويك رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني 

تصمين بمقر الصليب األحمر ، وتأكيد مصر على ضرورة اإلفراج ، باإلضافة إلى الفلسطينيين المع
  .الفوري عن المعتقلين

ومن جانب آخر؛ أفادت مصادر مصرية دبلوماسية أن وزير الخارجية المصري تلقى اتصاالت من قيادة 
حول قضية اعتقال الدكتور الدويك، مشيرة إلى أن الخارجية المصرية بحثت األمر مع " حماس"حركة 

  .حتالل الصهيونياال
إن االحتالل لجأ إلى اعتقال الدويك لمنع حدوث ": "المركز الفلسطيني لإلعالم"وقالت المصادر لـ 

، موضحة أن الرسائل التي وجهتها مصر إلى الكيان الصهيوني كانت "مصالحة مرتقبة بين فتح وحماس
د المصرية إلتمام المصالحة شديدة اللهجة بأن مصر ترفض عملية اعتقال الدويك ألنها تجهض الجهو

  ". المصرية
  27/1/2012، المركز الفلسطيني لإلعالم

  
  "الهولوكوست"التلفزيون الحكومي التركي يعرض فيلماً وثائقياً عن  .43

 بث التلفزيون العام التركي الحلقة األولى من وثائقي فرنسي عن المحرقة التي تعرض : ا ف ب-أنقرة 
ية الثانية، ليكون بذلك أول إعالم رسمي في دولة مسلمة يبث فيلماً وثائقياً لها اليهود إبان الحرب العالم

  ".الهولوكوست"عن 
المملوكة للدولة اول من امس، الفيلم المنتج عام " تي آر تي"وبثت هيئة االذاعة والتلفزيون التركية 

لمي لتذكر ضحايا ، وهو االسم العبري للمحرقة، وذلك عشية اليوم العا"شوا" والذي يحمل اسم 1985
امس، إن القناة ستعرض الوثائقي المتضمن في ست حلقات " تي آر تي"وقال مسؤول في ". الهولوكوست"

  .مدتها أكثر من تسع ساعات، بمعدل حلقة أسبوعياً
ويستند الوثائقي في غالبيته إلى مقابالت مع ناجين عايشوا المحرقة، ويفحص عمليات القتل التي تعرض 

ويأتي بثه في وقت حساس في العالقات بين . وبا في معسكرات الموت النازية ابان الحربلها يهود اور
  .تركيا واسرائيل واوروبا ايضا

... هذا اليوم: "واصدرت وزارة الخارجية التركية بياناً لمناسبة يوم تذكر ضحايا الهولوكوست جاء فيه
فحة العنصرية ومعاداة األجانب ومعاداة يذكرنا بأهمية استخالص الدروس المناسبة في ما يتعلق بمكا

  ".السامية
 28/1/2012الحياة، لندن، 
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   ةلسلطل بتقديم مبادرات حسن نية "إسرائيل"واألردن يطالبون أوروبا  وواشنطن: هآرتس .44

، أن  )أ ف ب  ( ووكالـة     أسعد تلحمي  نقالً عن مراسلها  الناصرة  من  ،  28/1/2012،   الحياة، لندن  ذكرت
سرائيلية أفادت أمس أن الواليات المتحدة واالتحـاد األوروبـي واألردن يطـالبون             اإل" هآرتس"صحيفة  

 بتقديم مبادرات حسن نية إلى السلطة الفلسطينية تمكنّها من مواصلة المحادثات، تتمثل أساسـاً               "إسرائيل"
 وإزالـة   ،)الخاضعة ادارياً وامنياً للـسلطة    " (أ"في وقف نشاط جيش االحتالل في المنطقة المعروفة بـ          

الخاضعة " ب"حواجز عسكرية ونقل السيطرة األمنية اإلسرائيلية على مدن فلسطينية محتلة في المنطقتين             
الى ذلك دعـت الواليـات      . إلى نفوذ السلطة  ) الخاضعة لالحتالل " (ج"و  ) امنياً لالحتالل وادارياً للسلطة   

وأعلنت الناطقـة   .  االربعاء في االردن   للمحادثات التي انتهت  " سريع"المتحدة اول من امس الى استئناف       
لـيس مفاجئـاً أن     : "باسم وزارة الخارجية االميركية فيكتوريا نوالند خالل تصريح في وزارة الخارجية          

نأمل في أال تطول فترة ذلك،      : "وأضافت". يكون الجانبان في حاجة الى بعض الوقت لالستراحة والتفكير        
واعتبـرت ان اإلسـرائيليين والفلـسطينيين       ". و ما ندعوهما لفعله   هذا ه . وان يستأنفا محادثاتهما بسرعة   

من تبادل وجهات النظـر     "التي نظمت في األردن واختتمت االربعاء       " اللقاءات االستكشافية "تمكنوا خالل   
  ."حيال مواقفهم المتبادلة

ود المبذولة فرنسا أعربت عن دعمها للجه، نقالً عن وكاالت أن     28/1/2012،  الخليج، الشارقة أضافت  و
فرنسا، المنشغلة بمخاطر   “وأصدرت وزارة الخارجية بياناً ذكرت فيه أن        . من أجل استئناف المفاوضات   

من المهـم أن تقـدم      “وأضافت أنه   . ”تئناف المفاوضات المباشرة  سمواجهة عملية السالم، تدعم الجهود ال     
  .”األطراف المعنية في أسرع وقت اقتراحات مفصلة بشأن الحدود واألمن

  
   بالوقف الفوري لهدم منازل الفلسطينيين"إسرائيل"مسؤول أممي يطالب  .45

طالب منسق األمم المتحدة لألعمال اإلنسانية في األرض الفلسطينية المحتلة، ماكـسويل            : القدس المحتلة 
جيالرد، إسرائيل بوضع حد فوري لعمليات تدمير المنازل والتي شهدت زيادة كبيرة العـام الماضـي،                

  . أكثر من ألف فلسطيني على مغادرة منازلهموأرغمت
وقال جيالرد في بيان له إن إسرائيل وبصفتها قوة احتالل، تتحمل مسؤولية أساسية في حمايـة الـسكان                  
المدنيين الفلسطينيين الخاضعين لسيطرتها وضمان كرامتهم وسالمتهم، وإن الدمار الواسع للمنازل وسبل            

  .ولية أو المبادئ اإلنسانيةالمعيشة ال يتوافق مع تلك المسؤ
وأوضح البيان أنه أثناء زيارة قام بها جيالرد إلى قرية عناتا قرب القدس حيث تم تدمير سـبعة منـازل                    

 29 شخصا بيـنهم     52 من الشهر الجاري وطردوا      23لفلسطينيين، أبلغ أن جرافات وجنودا وصلوا ليلة        
  .طفال من منازلهم التي جرى تدميرها الحقا

  28/1/2012، ا اإلخباريةوكالة سم
  

  المفاوضاتتعمل على طرح رزمة إجراءات لتشجيع تمديد " الرباعية": "األيام"مصادر لـ .46
ـ     :عبد الرؤوف ارناؤوط    اللجنة الرباعية الدولية تعمل على      أن" األيام"ذكرت مصادر دبلوماسية غربية ل

 من خالل طرح    واإلسرائيليين الفلسطيني   محاولة الدفع باتجاه تمديد اللقاءات االستكشافية بمشاركة الطرف       
  .لتشجيع القيادة الفلسطينية على تمديد فترة اللقاءات لمدة شهرين إضافيين" رزمة إجراءات"
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وتشير المصادر إلى أن اللجنة الرباعية تعمل اآلن على بلورة إجراءات مشابهة في رزمة من المزمع ان                 
  .السرائيلي في محاولة لتدارك الموقف وتمديد اللقاءاتتعرض قريباً جداً على الطرفين الفلسطيني وا

 اإلجراءات الجاري الحديث بشأنها تشمل اإلفراج عن معتقلين وبخاصـة ممـن             أنوعلم في هذا الصدد     
 ووقف االجتياحات واالعتقاالت االسرائيلية في المنـاطق الخاضـعة للـسيطرة            1994اعتقلوا قبل العام    

إضافة إلى إجراءات   ) ج( وتوسيع نطاق السيطرة الفلسطينية في المناطق        )ج(الفلسطينية المصنفة مناطق    
  .فيما يخص االستيطان

28/1/2012، األيام، رام اهللا  
  

  روس ما زال مستشاراً ألوباما ويحضر المداوالت السرية دنيس ": هآرتس" .47
 دنـيس روس ال     ، أمس، أن الدبلوماسي األمريكي    ”اإلسرائيلية” “هآرتس“أفادت صحيفة   : )آي.بي  .يو  (

يزال يعمل مستشاراً غير رسمي للرئيس األمريكي باراك أوباما ويحضر مداوالت سـرية فـي البيـت                 
  .األبيض وفي الوقت ذاته يقيم قناة اتصال مع رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو

28/1/2012، الخليج، الشارقة  
  

  ن القطاعار ع يدعو من غزة إلى رفع الحصأيرلنداوزير خارجية  .48
 الـى رفـع      خالل زيارته إلى قطاع غزة      إيمون غيلمور  يااليرلند دعا وزير الخارجية     : أ ف ب   -غزة  

  . له تأثيراً مدمراً على االقتصاد الفلسطينيأن، معتبراً عنهالحصار 
تعارض الحصار تماماً، ونعتبر انـه      "ان حكومته   " فرانس برس "وفي اختتام الزيارة، اكد غيلمور لوكالة       

من الواضح وجود تأثير مدمر على االقتصاد المحلي، لذلك         : "واضاف". أ وله تأثير كبير على الناس     خط
يجب رفع الحصار في أقرب وقت من أجل السماح لالقتصاد بالنمو وضـمان ان يـتمكن النـاس مـن                    

  ".ممارسة حقوقهم االنسانية والتنقل بحرية والسفر
قريباً على اعتراض البحرية اإلسرائيلية سـفينتين، إحـداهما         وتأتي هذه الزيارة بعد مرور ثالثة أشهر ت       

  . للفلسطينيين كانوا يحاولون كسر الحصار البحري المفروض على غزةمؤيدينرلندية، تقالن ناشطين يا
" ، موضحاً ان    "عمالً تطوعياً من أفراد ومنظمات رداً على الحصار       "واعتبر غيلمور ان هذه السفن كانت       

لندية يأتي خالل االتحاد االوروبي واألمم المتحدة، إضافة الـى المنظمـات الدوليـة،              دور الحكومة اإلر  
  ".وأوضحنا موقفنا هناك بشكل واضح وهو انه معارض للحصار

28/1/2012، الحياة، لندن  
  

  حماس في ورطة .49
  غي بخور

ن ايام  لم يشوش شيء على إسماعيل هنية رئيس حكومة حماس في غزة، أن يعلن بأسلوب احمدي نجاد ا                
لكنه يقوم من وراء شـعارات    . إسرائيل معدودة، وأن يدعو إلى إنشاء جيش جهاد عربي لتحرير فلسطين          

  .التبجح واقع قاتم صار من الصعب إخفاؤه
 منظمة سنية تؤيد دولة     –مع إيران نهايته، فلم يكن هذا الحلف طبيعيا منذ بدايته           ) حماس(أوال بلغ حلفها    

نما رفضت حماس أمر إيران بتأييد بشار األسد المتهاوي، أغلقت طهـران             لكن حي  –شيعية غير عربية    
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وأشد من ذلك أنه توقف تحويل األموال التي تعول حماس بواسطتها نحـوا مـن               . بابها في وجه المنظمة   
وإذا لم يمكن اإلنفاق عليهم فمن أين ستأتي بالمال؟ لهذا دخلـت فـي              .  ألف موظف وجندي في غزة     50

  .ة الفلسطينية أو مع الجامعة العربية في أموال هما مدينتان بها لها في ظاهر األمرجدل مر مع السلط
فـالى أيـن    . واضطرت حماس ايضا إلى اخالء دمشق باعتبارها عاصمة الذراع الجالية من المنظمـة            

ستمضي اآلن؟ كانت هناك آمال ان يستوعب االردن مقر القيادة إلى ان دهـشت قيـادة المنظمـة فـي                    
وقد بـين رئـيس حكومـة االردن ان         . الماضي لسماع ان االردن يفرض قيودا على استيعابها       االسبوع  

ال قيادات ولن يسمح لهم هناك      » أفرادا«االردن سيستضيف كبار مسؤولي المنظمة وعائالتهم باعتبارهم        
  .بنشاط سياسي، فُألغي خيار االردن اذا من جهة حماس الغاضبة

خاصة ان يعرضوا أنفسهم على أنهـم  » االخوان المسلمون«يحاول فيه بقيت مصر، لكن في الوقت الذي       
. إلى القاهرة أمرا محرجـا    » إرهابية«عمليون وواقعيون على نظر العالم، سيكون نقل مقر قيادة منظمة           

في مصر، وأكثر إسماع تصريحات عن نهاية إسرائيل، لكـن          » االخوان المسلمين «كان هنية نفسه عند     
يجب علـيهم   » االخوان المسلمون «فـ  . ة سكتوا، وكان يجب ان يقلقه هذا السكوت       ممثلي االخوان خاص  

ان عبء الدولة وقـع     .  مليونا وهذه مهمة أثقل كثيرا     88 ألف انسان بل على      50اآلن ال أن ينفقوا على      
عليهم واذا لم يظهروا تحسينا القتصاد مصر فان الغضب في الشوارع سيبدأ في االنصباب عليهم سريعا                

  .داج
  .ال يؤخذ في الحسبان االنتقال إلى غزة ألن إسرائيل قد تمس بهم، كما يقدر كبار مسؤولي حماس
ومـن  . كان هناك شعور إلى الفترة األخيرة ان الربيع العربي مع أحزابه االسالمية سيحتـضن حمـاس               

عربية غارقة اليوم   المؤكد أنه سيدفع اليها بضريبة كالم لكن أينشأ جيش جهاد ضد إسرائيل؟ ان كل دولة                
  .في ازماتها غرقا عميقا وتوجد مشكالت وجودية اذا قيست بها مشكالت حماس كانت قزما

، أي حكومة حمـاس، يقـوى علـى حـساب       »الداخل«فـ  . يتغير ايضا نظام القوى الداخلي في حماس      
خـرج  كان مشعل في الماضي وجه حماس المعروف، وهنية اآلن يدخل وي          . ، أي خالد مشعل   »الخارج«

ينبغي ان نفهم على هذه الخلفية خيبة أمل مشعل ونيته المعلنـة            . من العواصم العربية ويرى أكثر أصالة     
ومعنى . »االخوان المسلمين «ان يستقيل من قيادة المنظمة وربما ان ينشئ منظمة منافسة تكون شعبة من              

  .ةهذا العودة إلى المسار اإلسالمي على حساب الهوية الوطنية الفلسطيني
ال امكانيـة الجـراء     . »الـداخل «بقيت المصالحة اليتيمة مع فتح وهي شيء يعارضه هنية وأشباهه في            

: انتخابات، وال إمكانية للتقارب، وأصبحت السياسة الفلـسطينية ذات الرأسـين اآلن ذات ثالثـة رؤوس               
دة ومـسؤولوها   وكل قيادة وبرنامج عملها السياسي وكل واح      . حماس الداخل وحماس الخارج وأبو مازن     

  .الكبار
واآلن ولـم يعـد     . وفي النهاية حظيت حماس بمجد عالمي للحظة بسبب الحصار لغزة في ظاهر االمر            

هناك حصار وأصبح الممر إلى مصر مفتوحا للناس والسلع، ما الذي ستعتاش عليه هذه الحركـة فـي                  
القضاء على إسرائيل وتجد    مستوى الوعي؟ قد تكون هذه أكبر مشكلة للمنظمة التي تعيش على شعارات             

  .نفسها اآلن تصادم صخور الواقع
  موقع صحيفة يديعوت

  27/1/2012، الحياة الجديدة، رام اهللا
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  !ال جديد في صندوق الفشل؟ .50
  يوسف رزقة. د

ال جديد فيما قيل أو سيقال عن فشل المفاوضات في لقاءات عمان، ألن المفاوضات فاشلة حتمـاً ومنـذ                   
مسألة فشل لقاءات عمان ال يتحدث عنها في        . اقية أوسلو المجحفة بالحقوق الفلسطينية    الفراغ من توقيع اتف   

فلسطين اثنان، وال ينتطح فيها عنزان،ألن الشعب في فلسطين في واد وقادة المفاوضات باسمه فـي واد                 
  !آخر يهيمون وال يصلحون، يسمعون وال ينتصحون؟

، ولكن ما يجدر أن نبحث عنه هـو موقـف القيـادة             ال نبحث عن جديد فيما قيل وما سيقال عن الفشل         
وما تأثيراته على   ! وما تداعيات هذا الفشل الحتمي على الموقف الفلسطيني؟       ! الفلسطينية من هذا الفشل ؟    

  !وكيف يفكر محمود عباس، وكيف تفكر حركة فتح اآلن؟! المصالحة الفلسطينية ؟
لتاريخي، وال يعجبنا كالم من يزعمون أن نتنياهو        الكبير وا ) صندوق الفشل (نحن ال نبحث عن جديد في       

وحكومته اليمينية هي سبب الفشل، وال يعجبنا قولهم إنه ال أمل في ظل حكومة اليمين، ألن في زعمهـم                   
) إسـرائيل (والصواب أن حكومات    . وأقوالهم تبسيطاً مخالً بالحقائق الثابتة الدائمة في السياسة الصهيونية        

ع على أوسلو وحتى اليوم اجتمعت على ضم القدس، وتهويد المدينـة، والتقـت عنـد     المتعاقبة منذ التوقي  
االستيطان، وترفض حقنا في تقرير المصير، وبناء الدولة العتيدة، وما بين قادتها وأحزابها مـن فـروق                 

داً فهي في التفاصيل، وفي اآلليات، لذا قلنا ونقول إن فشل مشروع المفاوضات قديم قدم أوسلو وليس جدي                
ألن اليمين الصهيوني في الحكم ومن يقل ذلك يغالط نفسه، ويغالط الوقائع، والتاريخ، ويسع لتمديد الوقت                

  .وانتظار اليسار اإلسرائيلي
نحن ال نبحث عن الفشل وأسبابه، وهل هو ابن اليوم أو ابن الماضي، ألن هذا البحث لم يعد مجدياً فـي                     

و تداعيات الفشل على المصالحة والشراكة ووحـدة الـشعب،          صناعة القرار السياسي وما نبحث عنه ه      
وأحسب أن قادة مشروع المفاوضات قد وصلوا في مشروعهم إلى النهاية، ولم يعد عندهم فـي القـوس                  
منزع، فقد بلغ السيل الزبا، وليس فيما تبقى من العمر ما يكفي لتأجيل المصالحة والشراكة، وإعادة عجلة                 

  . إلى األمام كي تقرر ما يجب أن نعمله في المستقبل في ظل هذا الفشلالديمقراطية الفلسطينية
كل شيء في العالم يتغير، العواصم العربية تغيرت، األنظمة السياسية يقودها اليوم الـشعب ال األفـراد،                 
وموازين القوة تغيرت وما زالت تتغير، وفلسطين عادت إلى حاضنتها العربيـة واإلسـالمية، والعـالم                

يـرفض  ) الكتـاتني (يتحدث عن التحرير ال عن المفاوضات، ورئيس مجلس الشعب المـصري            العربي  
فهل لدينا الشجاعة الكافية في فلسطين ليقف محمود عباس ويـرفض التعنـت             ! استالم تهنئة الكنيست ؟   

الصهيوني، ويعلن عن شراكة حقيقية مع حماس والمقاومة، ويعلن عن بدء برنـامج فلـسطيني عربـي                 
  !!مة والثورات؟يستنهض األ

 27/1/2012، موقع فلسطين أون الين
 
 

  !وإمكانية حرب جديدة" حماس" .51
  هشام منّور

ال تزال محاوالت دوائر صنع القرار في الغرب تدفع باتجاه تصعيد األجواء وإيهام الرأي العام العـالمي                 
ات خارجية، تهدف إلى    بأن فصائل المقاومة الفلسطينية تسعى نحو التصعيد دوماً والعمل كمرتزقة ألجند          

فقد رأت قراءة استخباراتية أمريكية أن حركة حماس تدفع الكيان اإلسـرائيلي            . زعزعة استقرار المنطقة  
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نحو الخيار العسكري في قطاع غزة من أجل تحقيق أهداف سياسية وعسكرية لصالحها، على أساس أن                
صري على تقديم تنازالت تعني الكثير      هذه الحرب ستجذب حشودا أكبر إلى الشارع، وسترغم النظام الم         

  .لها
االستراتيجي في واشنطن، جورج فريـدمان، أن       " ستراتفور"وأشارت القراءة الصادرة عن مدير مركز       

 والتي كان يملكها حزب     2008حماس تملك الوسائل نفسها التي كانت تملكها قبل الحرب على غزة نهاية             
 أبرز رجاالت الفكـر الـسياسي االسـتراتيجي والـتكهن     ويعد جورج فريدمان من. 2006اهللا قبل عام  

بالمستقبل في أمريكا، وهو العالم االستراتيجي األمريكي األشهر، ومعروف بقربـه مـن وزارة الـدفاع                
  .األمريكية

ال تُلحـق أذى    ) الهاون(ويرى فريدمان أنه على الرغم من أن صواريخ القسام المحلية وقذائف المورتر             
امة األحوال، لكّن بعضها يصيب أهدافًا، وإطالقها بشكل متواصل تحـت أي ظـرف              في ع " إسرائيل"بـ

وعّد ). تل أبيب ( كلم جنوب    32يؤّجج غضب اإلسرائيليين، مشيرا إلى حادثة سقوط صاروخ على مسافة           
أن )" إسـرائيل (تأثير الثورات العربية علـى حمـاس و       "الخبير االستخباري األمريكي في دراسته حول       

يوضح أن حماس تهيـئ     "هذه الهجمات من غزة، إضافة إلى الهجمات من الضفة الغربية أيضا            تواصل  
  .، حسب زعمه"الظروف التي ال تترك لإلسرائيليين خيارا سوى مهاجمة غزة

مع تبدد زخم االنتفاضة المصرية ربما تُسهم حرب أخرى بغزة في إلهاب حماس             "وبحسب فريدمان، فإنه    
ا يمكن وصفه بالوحشية اإلسرائيلية لجذب حشود أكبر إلى الشوارع، وإرغام نظـام             وتُغريها باستخدام م  

  ".مصري ضعيف على تقديم تنازالت تعني الكثير لها
وأكد أن مصر عنصر أساسي في حسابات حماس، وإذا تحولـت القـاهرة إلـى نـصير لهـا وعـدو                     

ال شك أنه   "، مضيفًا إنه    )ل أبيب ت(، فسوف يعود قطاع غزة لسابق عهده حربة مصّوبة نحو           "إسرائيل"لـ
ستكون قاعدة عمليات وبديالً مهماً لفتح، لكّن اندالع هذه الحرب سيكون نافعا لحماس في إطار أعّم مـن                  

  ".ذلك أيضا
وأشار فريدمان إلى أن الحرب األخيرة على غزة تُستخدم كرمز بالعالم العربي وأوروبا إلذكاء مـشاعر                

ـ  ا إلى تصريحات القاضي األممي ريتشارد غولدستون عن تقريـره حـول هـذه              ، الفتً "إسرائيل"العداء ل
بعد اتضاح القرار الذي اتخذه المتظاهرون العـرب  : "الحرب، عادا هذا التراجع هزيمة لحماس، وأضاف      

، وإخفاق االنتفاضة المصرية الواضح في إحداث تغييرات سياسية حاسـمة،     )إسرائيل(بعدم التركيز على    
ستون، يتبين أن حماس شعرت بأن فرصة قد ضاعت، وأن تغيرا ربما يحدث فـي الـرأي      وتراجع غولد 

  ".العام الغربي رغم أنه اعتبار ثانوي في نظرها
ـ " القبة الحديدية "ورأى فريدمان أن نصب نظام       بعض الراحة النفسية، بيـد أن هنـاك        " إسرائيل"يوفّر ل

تراجع غولدستون يمنح "كما اعتبر أن . يته لم تتأكد بعدسنين تفصلها عن إكمال نشره، مشيرا إلى أن فاعل      
  ".اإلسرائيليين براءة بدرجة معّينة توفر لهم حيزا أكبر للمناورة

ممارسـة ضـبط الـنفس، فهمـا ال         " إسرائيل"فريدمان اعتبر أنه إذا كانت أمريكا وأوروبا تُريدان من          
         ا، وعليه فـإن القـرار الـذي         تستطيعان ضبط حماس، لذلك فإن اندالع حرب أخرى ليس أمرا مستبعد

وأشار فريدمان إلى أن هناك تحوالً في نظرة تركيا إلى قطاع           . سيشعل تلك الحرب في النهاية بيد الحركة      
غزة طرأ منذ الهجوم على أسطول الحرية، موضحاً أن حرباً جديدة على غزة سـتزيد عالقـة تركيـا                   

. لى تبنّي موقف عدائي منها، مما سيحّسن موقـف حمـاس          ترّديا، ويحّمل مصر وتركيا ع    " إسرائيل"بـ
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إذا استطاعت حماس إقناع حزب اهللا بالمشاركة في القتال على الجبهـة الـشمالية، ستُـصبح                : "وأضاف
في وضع عسكري مليء بالتحديات، وربما يدفع ذلك أمريكا التي تخشى انهيار نظام تحالفاتها              ) إسرائيل(

  ".على الموافقة على تسوية ال ترتضيها) يلإسرائ(اإلقليمية إلى إرغام 
ولفت الخبير االستراتيجي إلى أن المظاهرات والثورات في العالم العربي لم تتمحـور أي منهـا حـول                  

كانت قضية هامشية بالنسبة إلى المتظاهرين الذين آثروا التركيز على          "بل  " إسرائيل"القضية الفلسطينية و  
 من أسباب ذلك التركيز على إسقاط األنظمة، وربما أيضا أن أغلـب             ورأى أن . إسقاط حكامهم البغيضين  

تلك االنتفاضات فشلت إلى هذه اللحظة على األقل في إحداث تغيير جوهري، والقائمين عليها أدركوا أنهم                
في قائمة مآسيهم   ) إسرائيل(بحاجة إلى الدعم األميركي واألوروبي على األمد الطويل، وفهموا أن إدراج            

  .ف على األرجح الضغطَ الغربي على أهداف انتفاضاتهاسيضع
وذكر أن العديد من قادة االنتفاضة المصرية مثالً وثيقو الصلة بحماس لكنّهم تعّمدوا التقليل من شأن تلك                 

شديدو العداء إلسرائيل بالتأكيد لكنهم لم يرغبوا في أن تكون تلك قضية محوريـة،              "العالقة، مضيفًا إنهم    
  ".ء القادة تنفير الجيش أو الغرب، ولديهم من الذكاء ما يكفي للسير باألمور خطوة خطوةولم يشأ هؤال

استطاعت الجمع بين العداء التاريخي     "شعبية حماس في العالم العربي لم تتبدد بعد، بحسب فريدمان، وإذا            
عربي بأكمله ال في    إلسرائيل واالضطرابات الحالية، ربما تتمكن من إحداث تغييرات في سياسات العالم ال           

، إال أنه واهم فيما أنهى دراسته من أن االكتراث بالقضية الفلسطينية لم يعد كما كان                "سياسات مصر فقط  
  .في هذه المنطقة

 27/1/2012، موقع فلسطين أون الين
  

  بوصلة الزمن الفلسطيني القادم .52
  طالل عوكل

من عمليات استقطاب وتحوالت على صعيد      فيما يتركز العقل السياسي الفلسطيني عموماً على ما يجري          
، وعلى اتجاهات التعامل سلماً أم عنفاً، مفاوضة أم مقاومـة، لتحقيـق             1967األراضي المحتلة منذ عام     

هدف العودة، وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، تنشأ في الـداخل اإلسـرائيلي               
 والتركيز نحو أوضاع مليون ونصف المليون فلـسطيني مـن           معطيات تشير إلى إمكانية تحول األنظار     

  .مواطني دولة إسرائيل
، ومنذ انطالقـة الثـورة      1987قبل اندالع االنتفاضة الشعبية السلمية الكبرى في األراضي المحتلة عام           

، ثم بانفجارها على نطاق واسع بعد هزيمة حـرب يونيـو            1965الفلسطينية المسلحة ابتداء بفتح مطلع      
، كان من الطبيعي أن يتحمل الشتات الفلسطيني في مواقع تركزه؛ األردن ولبنان وسوريا، العبء               1967

األكبر من النضال ضد االحتالل، وأن يكون مركز القرار في الخارج حيـث تكـون قيـادات الـشعب                   
  .الفلسطيني

ءات أمنية وقمعية   ، إلى إجرا  1967خالل تلك المرحلة، خضع الفلسطينيون داخل األراضي المحتلة عام          
ومخططات إسرائيلية قاسية، استهدفت إخضاع السكان، وضرب البدايات األولى للعمل السياسي والحزبي            

، فقـد جـرى     1948والنضالي، وعزل أهل الداخل عن ثورتهم المسلحة في الخارج، أما فلسطينيو عام             
تي توهمت أنهـم انـدمجوا فـي        تهميشهم وتجاهل دورهم النضالي، حتى من قبل القيادات الفلسطينية ال         

  .إسرائيل ولم يعودوا على صلة باألهداف الوطنية للشعب الفلسطيني
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، وخروج القيـادة والمقـاتلين      1982إثر االجتياح اإلسرائيلي للبنان بعد حصارها العاصمة بيروت عام          
لتحريـر  الفلسطينيين إلى المنافي، وما تبع ذلك من تصدعات وأزمات عاشتها حركة فـتح، ومنظمـة ا               

الفلسطينية، نشأت أوضاع غاية في الصعوبة بالنسبة للثورة الفلسطينية، وكادت القمة العربية في عمـان               
  .، أن تشطب تمثيل المنظمة فيها1987عام 

، شكلت حبل اإلنقاذ للمنظمة، بل      1987االنتفاضة الشعبية الكبرى التي اندلعت في األراضي المحتلة عام          
وبعد أشهر قليلة من القمة العربية، استعادت معها المنظمة وبقوة،          . يدة قوية وضخت في عروقها دماء جد    

دورها وحضورها على الصعيدين العربي والدولي، لكن مركز اتخاذ القرار الفلسطيني وآلياته، لم تنتقـل          
  .إلى الداخل، حيث تكاد في حينه تكون ساحة الفعل النضالي الوحيدة ضد االحتالل

 التي سبقت اندالع االنتفاضة، كان االحتالل رغماً عنه قد وفـر لكـل فلـسطينيي                ولكن خالل المرحلة  
الداخل، فرصة موضوعية للتفاعل وتبادل الدعم والتضامن، وإقامة جسور قوية من العالقة التي أسـست               
للمرحلة التي تلتها، حيث توحد الفلسطينيون على األهداف التي وضعتها منظمـة التحريـر، ورسـختها                

  .1948اضة الشعبية التي القت دعماً كبيراً من التجمع الفلسطيني في األراضي المحتلة عام االنتف
ومع تبدل الظروف بفعل توقيع اتفاقيات أوسلو، وقيام السلطة الوطنية علـى األراضـي المحتلـة عـام                  

رار، ومركز  ، وانتقال معظم قيادات وكوادر منظمة التحرير الفلسطينية إلى الداخل، انتقل مركز الق            1967
ومنذ ذلك الحين، جرى تهميش دور الشتات الفلسطيني        . النضال الوطني الفلسطيني، إلى األرض المحتلة     

  .بكل أبعاده، سواء ما يتصل بالعمل الحزبي أو السياسي أو الجماهيري، أو حتى ما يتصل بالحقوق
مها؛ الساحة التي يتركـز عليهـا       إلى حد كبير، ينتقل موقع القرار والفعل الفلسطيني تبعاً لعوامل من أه           

فـي هـذه    . الفعل االحتاللي والعدواني اإلسرائيلي، فضالً عن موقع تواجد القيادات الفلسطينية األساسية          
الفترة يتوزع الفعل االحتاللي اإلسرائيلي على منطقتين، األولى هي التي ال تزال تشكل ساحة الـصراع                

  .الرئيسية
، حيث يتنـامى الوجـود      1948 الثانية فهي األراضي المحتلة منذ عام        وهي الضفة الغربية والقدس، أما    

والفعل الفلسطيني المقاوم، بالتوازي مع تنامي العنصرية اإلسرائيلية والتمييز القومي علـى المـستويين              
. الرسمي والشعبي، وعلى المستويين الديني واالجتماعي، بما في ذلـك بـين أوسـاط اليهـود أنفـسهم                 

 على سياسة توسيع وتهويـد      1967وانية االحتاللية، تتركز في األرض المحتلة منذ عام         الممارسات العد 
القدس، وعزلها عن محيطها الفلسطيني، ومصادرة األراضي، وتوسيع وتكثيف االستيطان في الـضفة،             

  .وتحويلها إلى معازل
شريعي القانوني والعملي،   أما داخل إسرائيل فتتصاعد السياسات اإلسرائيلية العنصرية، على المستويين الت         

لنزع ملكيات الفلسطينيين ألراضيهم، وتهميش القرى والمدن الفلسطينية وقمع الحريات، واالعتداء علـى             
المساجد ودور العبادة، وأخيراً تتصاعد حمالت المطالبة بتهجير الفلسطينيين بصورة جماعية، تلوح أولى             

ائيلي أفيغدور ليبرمان، أدلى بتصريح مؤخراً، يتوقـع        وزير الخارجية اإلسر  . مؤشراتها في منطقة النقب   
  .1948فيه عمليات تهجير جماعي للفلسطينيين في األرض المحتلة منذ عام 

على أن ثائرة الفلـسطينيين قـد ثـارت         . لكنه ربط ذلك باحتمال التوصل إلى تسوية تشمل تبادل أراض         
اعتبره عضو الكنيست طلب الصانع، علـى       للتطهير العرقي، والذي    " برامز"مؤخراً على مشروع قانون     

يوم "أنه بمثابة نكبة جديدة، يتوقع محمد زيدان عضو لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، أن تؤدي إلى                 
  .آخر" أرض
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الحديث عن احتمال اندالع يوم أرض آخر، يذكر بالهبة الشعبية لحماية األرض التي وقعت في الثالثـين                 
هذا الحديث يعنـي انتفاضـة     . ال يزال الشعب الفلسطيني يحيي ذكراها كل عام       ، و 1976من مارس عام    

، ضد التمييز العنصري ومصادرة األراضي، والهويـة        1948شعبية فلسطينية في األراضي المحتلة عام       
  .الفلسطينية، وضد التهجير الجماعي، وسياسة هدم البيوت
سوية وعجز خيار المقاومة بمعناهـا الحـصري        والحال أنه في ظل تهميش دور الشتات، وفشل خيار الت         

الذي يتصل بالعنف، فإن مركز الفعل الوطني، والقيادي إلى حد ما، قد ينتقل إلى األراضي المحتلة منـذ                  
  .، األمر الذي يعيد الصراع إلى بداياته وجوهره، بما أنه صراع وجود، وليس صراع حدود1967عام 

، ومركز الفعل الوطني الفلسطيني إلى داخل إسرائيل، قد ال يعنـي            انتقال مركز الفعل االحتاللي الرئيسي    
بالضرورة خمود الفعل النضالي في الضفة، أو نقل مركز القرار الفلسطيني الوطني إلى هناك، بـل إن                  
ذلك سيؤدي إلى تأجيج الصراع بما يشمل كل أرض فلسطين التاريخية، ما يعني توحيد الفعـل الـوطني     

 طاقة نحو خمسة ماليين ونصف المليون من الفلسطينيين الذين يعيشون على أرض             الفلسطيني الستنهاض 
  .وفي ظل الربيع العربي. فلسطين

فإن من المتوقع أن تتيح التغييرات الجارية لفلسطينيي الشتات في بعـض البلـدان العربيـة المحيطـة                  
 يؤكد كل يوم تمسكه بأطماعه   بفلسطين، إن لم يكن جميعها، لتفعيل دورهم في النضال ضد االحتالل الذي           

  .التوسعية على كل األرض الفلسطينية
 28/1/2012، البيان، دبي

 
  عن المفاوضات واالستراتيجية البديلة  .53

   عريب الرنتاوي
” االستكـشافية “ستظل القيادة الفلسطينية تواجه ضغوطاً كتلك التي واجهتها عشية استئناف المفاوضـات             

ومن غير المقبول بداية، الخضوع لهذه الضغوط، واألهم من هذا،          ... قالئل التي علّقت في عمان قبل أيام     
العمل باستراتيجية العمل الوطني البديلة، استجابة لشروط إسرائيل وضغوطها،         ” تعليق“فإن غير المقبول    

  .التي سرعان ما تتحول إلى شروط وضغوط، عربية وإقليمية ودولية
، يمارس اليوم أشـد ضـغوطه علـى الجانـب الفلـسطيني             ”افقالمن“بمعنى آخر، فإن المجتمع الدولي      

لإلستمرار في المفاوضات وتمديد مهلها الزمنية، في المقابل، فإن ضغوطاً متواضعة للغاية تُمارس على              
” بناء ثقة “الجانب اإلسرائيلي، ال لوقف االستيطان وااللتزام بمرجعيات عملية السالم، بل التخاذ خطوات             

، وأزالة بعض الحواجز، وهـي لعبـة ملّهـا الـشعب            ”معتقلين كبار “اإلفراج عن   متواضعة، من نوع    
مع المعتقلين واألسرى، تخرج دفعـة      ” الباب الدوار “الفلسطيني لفرط وقاحتها، فإسرائيل تستخدم سياسة       

منهم، لتُدخل دفعة أخرى، تفرج عن بعضهم لبعض الوقت، قبل أن تعود العتقالهم من جديد، كما حصل                 
  .نواب حماس ووزراء القدس، ترفع حاجزاً هنا لتقيم أخر هناكمع مع 

واألمريكيين، باتوا يروجون لمقولة أن شرط وقف االستيطان قد تحّول إلى           ) أشتون(حتى أن األوروبيين    
قيد على السلطة وعبء عليها، بدل أن يكون عبئاً على االحتالل، وسبباً لوقف زحفه االستعماري علـى                 

، ”المجتمـع الـدولي   “فلسطينية، وهذه مقاربة تنهض كشاهد على إفالس ما يـسمي           األرض والحقوق ال  
  .وعجزه عن ممارسة ضغط على إسرائيل لوقف االستيطان وااللتزام بمرجعيات عملية السالم
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إزاء وضع كهذا، وأمام مضي إسرائيل في انتهاج سياسات وإجراءات أحادية، كالتوسـع االسـتيطاني،               
ولي في ضغوطه ونفاقه، فإنه يتعين علـى الفلـسطينيين المـضي فـي ترجمـة                واستمرار المجتمع الد  

فمسار ...ومن دون نظر إلى تعثره أو تقدمه      ” المسار التفاوضي “استراتيجياتهم الخاصة بهم، بمعزل عن      
المــصالحة ورزنامتهــا الزمنيــة يجــب أن تــسير فــي كــل الظــروف وبــصرف النظــر علــى 

 شعبي متواصـل، مـن   –اسعة، يجب أن تكون تنطلق وبزخم وطني والمقاومة الشعبية الو ...المفاوضات
دون صلة بالمسار التفاوضي، وعضوية المؤسسات والمنظمات الدولية، يجب أن يكـون خيـاراً غيـر                

ومطاردة إسرائيل في شتى المحافل     ....السيد ملوخو ومن هم يمثلهم    ” مزاج“مشروط وغير متوقف على     
  .اً مدرجاً على جدول أعمال القيادة ومختلف مؤسسات القرار الوطنيالدولية، يجب أن يكون عمالً يومي

ال يجوز بأي حال من األحوال، أن نوقف العمل بأي من هذه العناوين أو نعلقه أو نجمده، بانتظار جولة                   
ال يجوز بحـال أن     ....هذا مسار يجب أن يظل متصال وموصوالً      ...مفاوضات عبثية أو استكشافية جديدة    

يل سياساتها األحادية، وسط عجز المجتمع الدولي وتواطئه، فيما يتعين على الفلـسطينيين             تواصل إسرائ 
هذا خيار سقط من قبـل      ...وحدهم، انتظار الضوء األخضر اإلسرائيلي قبل االنتقال إلى أي خطوة جديدة          

  .وهو ساقط اآلن، وسيسقط من بعد
المقاومـة اليـوم،    ...جنب مع مسار المقاومة   قديما كنا نردد بأن مسار التفاوض يجب أن يسير جنباً إلى            

تتخذ شكالً شعبياَ سلمياً، وتتخذ شكل كفاح سياسي وحقوقي، وتتجلى بأروع صورها في تـدعيم صـمود                 
الشعب فوق ترابه الوطني وتوحيد صفوفه، هذه المقاومة ال يجب أن تتوقـف، تحـت أي ظـروف أو                   

وهي مقاومـة ال يجـب أن       ...قبل العالم بأسره  وهي مقاومة مشروعة وعادلة معترف بها من        ....مسّوغ
تكون مشروطة تحت أي ظرف من الظروف، حتى وإن اضطرت القيادة لإلنحناء لعاصـفة الـضغوط                
الدولية واإلقليمية أحياناً، كما حصل في مفاوضات عمان، ال يجب تجميد العمل بخياراتنا وأوراقنا التـي                

  .بحوزتنا
إسرائيل تشتري الوقت، وأنها ليست جادة في المفاوضات، وأنها تريد          هناك قناعة جماعية فلسطينية، بإن      

حتى الفريق الفلسطيني المفاوض، بات على قناعة تامة بأن هـذا الخيـار             ...األرض والحقوق الفلسطينية  
وصل طريقاً مسدوداً، والرئيس محمود عباس جاء إلى عمان استجابة لرغبة أردنية وتفاديـاً لـضغوط                

هذا أمر مفهوم، وقد تفهمته قوى وفـصائل        ...ليه ، وليس قناعة بجدوى هذه الجولة      ستنصب ع ” جاهزة“
معارضة للمفاوضات جملة وتفصيالً، بيد أن من غير المفهوم أن تكون هذه المفاوضات العبثيـة، سـبباً                 

نـا  لتأخير استحقاقات المصالحة، أو مبرراً لتعطيل مالحقتنا إلسرائيل حقوقياً، أو كابحاً يحد مـن توجه              
لقد حصل ذلك مرات عديدة في السابق، ولم يعد مـسموحاً           ....لعضوية المنظمات الدولية واالحتكام إليها    

  .أن يحدث في المستقبل، تحت أي ظرف من الظروف
ومثلما جاء مولخو إلى عمان محاطاً بقرارات توسع استيطاني في القدس، فقد كان األجدر واألجدى لـو                 

عضوية محكمة الجنايات ودعا الجتماعات الدول الموقعة على اتفاقية جنيـف           أن الجانب الفلسطيني تقدم ل    
  .الرابعة، في نفس اليوم الذي وصل فيه صائب عريقات إلى عمان

  
  

نحن نتحدث عن استراتيجية ونهج عمل جديدين وبديلين، ال عن أوراق يلوح بين الحـين واآلخـر، أو                  
 .ينتشهر في وجه إسرائيل بين جولتي تفاوض متعاقبت
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