
 

 

  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
    

  
    

  
  

  
  
  
  
  

  مشروع ربط غزة بكهرباء مصر قريبا": فلسطين"محمد عوض لـ
   " فتح"عباس المرشح الوحيد لـ : زكريا األغا

   يني على جنسية ثانية ال ينفي حقه في العودة حصول الفلسط:  حماسدائرة شؤون الالجئين في
   حادثة اعتداء على امالك الفلسطينيين601اعتداءات اليهود في الضفة بلغت 

 شق طريق محاذ للمسجد األقصى لعزله جغرافياتجرافات االحتالل 
   "عودة معاداة السامية"اما يتعهد مكافحة أوب

التعنت اإلسرائيلي: عباس
بقضيتي األمن والحدود أفشل 

  لقاءات عمان االستكشافية
 3ص ... 

  2395  29/1/2012األحد 



  

  

 
 

  

            2ص                                     2395:                العدد29/1/2012األحد  :التاريخ

    :السلطة
 4  "االستكشافية"اجتماعات فلسطينية وعربية لتقييم نتائج .2
 4   في لقاءات عّمان يقضي على فكرة الدولة الفلسطينية"إسرائيل"ما قدمته : البرغوثي.3
 5  مشروع ربط غزة بكهرباء مصر قريبا": فلسطين"محمد عوض لـ.4
 5  "عزلة حماس"ضغوط إسرائيلية لتكريس : النائب مشير المصري.5
    

    :المقاومة
 6  وفتح صفحة جديدة" بروتوكولية"ـزيارة مشعل الى االردن بين ال.6
 6  زيارة قادة الحركة لألردن خطوة على طريق إعادة العالقات األخوية: حماس.7
 7   " فتح"عباس المرشح الوحيد لـ : زكريا األغا.8
 7  تدعو لكشف المتسببين بتعطيل المصالحة" الشعبية".9
 8  حماس تؤكد انه لم يطرأ تغيير على مقرها في سوريا والحركة لم تقرر مغادرة دمشق.10
 8  االنتخابات الفلسطينية قد تؤجل طويالً لعدم توافر بيئة أمنية وسياسية مواتية: حماس.11
 9   حصول الفلسطيني على جنسية ثانية ال ينفي حقه في العودة : س حمادائرة شؤون الالجئين في.12
 9  "سيئة جدا"تؤكد أن حالته الصحية  "عدنانخضر "زوجة األسير .13
 10  صاروخ فلسطيني يصيب برج مراقبة صهيوني.14
    

    :اإلسرائيليالكيان 
 10   "اسرائيل"ليفني تلتقي وفدا من اتحاد الطالب االيرانيين المعارضين للنظام في .15
 10  يران تعرقل المفاوضات مع الفلسطينيينإ: بيريز.16
 11  ن أسلحة قواته البريةالجيش اإلسرائيلي يحّس.17
 11   35واشنطن تبطئ وتيرة إنتاج طائرة إف.. قلق إسرائيلي.18
 11   حادثة اعتداء على امالك الفلسطينيين601اعتداءات اليهود في الضفة بلغت .19
    

    :األرض، الشعب
 12 صى لعزله جغرافياشق طريق محاذ للمسجد األقتجرافات االحتالل .20
 12  مدفعية االحتالل تقصف منزالً فلسطينياً شرق غزة.21
 12  لجنة األسرى تصدر كتابا توثيقيا ألنشطتها وفعالياتها.22
 12   حركتي فتح وحماس تضر بالمصالحةمن الفلسطينيين يرون أن قرارات ومواقف% 57: استطالع.23
 14 أهالي خربة الطويل يضربون عن الطعام احتجاجاً على نية االحتالل هدم منازلهم: نابلس.24
 14  مخطط إسرائيلي إلقامة بؤرة استيطانية في بيت حنينا شمال القدس":صحيفة يروشاليم".25
   

   : األردن
 14 زيارة حماس لألردن تصحيٌح للمسار ": العمل اإلسالميجبهة"و"  المسلميناإلخوان".26
 15    "األونروا" تؤكد ضرورة دعم موازنة "حق العودة: "األردن.27



  

  

 
 

  

            3ص                                     2395:                العدد29/1/2012األحد  :التاريخ

   
   :عربي، إسالمي

 16 إلى قطاع غزة من الهالل األحمر القطري يصلوفد .28
   

   :دولي
 16   "عودة معاداة السامية"أوباما يتعهد مكافحة .29
 16  "إسرائيلية "-فلسطينية " مفاوضات مباشرة"كندا تدعو الى .30
 16  تعزيز العالقة الفلسطينية الروسية يجري على كافة المستويات:  السعوديةسفير روسيا لدى.31
 17  االطاحة بالنظام االيراني" إسرائيل"هدف الصقور في االدارة االمريكية و: اإلندبندنت.32
    

    :حوارات ومقاالت
 18  ماهر ابو طير... عل الى عمانالتوظيفات السرية لزيارة مش.33
 19  ياسر الزعاترة... ثمن المقاومة وثمن المصالحة.34
 21  نواف الزرو... على أجندة الجدل الصهيوني" زوال إسرائيل".35
 24  روبرت فيسك... اضي والصمت الرهيبفي فلسطين ال فرصة للحاضر للصمود امام الم.36
    

  26  :كاريكاتير
***  

  
  التعنت اإلسرائيلي بقضيتي األمن والحدود أفشل لقاءات عمان االستكشافية: عباس .1

استقبل الرئيس محمود عباس، بعد ظهر امس، بمقر الرئاسة في مدينـة رام اهللا، نائـب                :  وفا –رام اهللا   
ووضع الرئيس، الضيف االيرلنـدي،      .الوزراء وزير الخارجية والتجارة االيرلندي ايمون غلمور      رئيس  

في صورة آخر تطورات العملية السلمية، والجهود الدولية الرامية إلى إنقاذها، خاصة المحاوالت األخيرة              
  .التي جرت من خالل اللقاءات االستكشافية والتي تمت برعاية أردنية

 إلى أن تعنت الجانب اإلسرائيلي ورفضه تقديم تصورات واضـحة لقـضيتي الحـدود               وأشار الرئيس، 
وجدد التزام الجانب    .واألمن، كما طلبت اللجنة الرباعية، سد الطريق أمام استمرار الجوالت االستكشافية          

ـ                سطينية الفلسطيني بعملية سالم جادة وحقيقية، تقود إلى إنهاء االحتالل اإلسرائيلي وإقامـة الدولـة الفل
  .1967المستقلة وعاصمتها القدس الشريف على حدود عام 

وأكد ضرورة أن تلعب أوروبا دورا سياسيا أكبر يتناسب وحجم المخاطر الذي تواجه العملية الـسياسية،                
وأشـاد  .  اإلسرائيلي وتأثرهـا الكبيـر بـه       -إضافة إلى قربها واطّالعها المهم على الصراع الفلسطيني       

اليرلندي الداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ودعمـه المتواصـل للـسلطة            الرئيس، بالموقف ا  
  .الفلسطينية في كافة المجاالت

وأكد الرئيس، التزام القيادة الفلسطينية بالعملية السلمية واستعدادها للشروع في المفاوضات فـور التـزام      
ـ            ، ووقـف كافـة األنـشطة       1967ام  الجانب اإلسرائيلي باالعتراف بالدولة الفلسطينية على حـدود ع
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وشكر الرئيس، اليابان على الـدعم      . االستيطانية في األرض الفلسطينية، خاصة في مدينة القدس المحتلة        
  .الذي تقدمه للسلطة الوطنية في كافة المجاالت، خاصة الدعم المالي والسياسي

  29/1/2012، الحياة الجديدة، رام اهللا
  

  "االستكشافية"لتقييم نتائج اجتماعات فلسطينية وعربية  .2
أعلن مسؤولون فلسطينيون، أمس، عن عقد اجتماعات داخلية وعربية مكثفة في المرحلة المقبلـة لتقيـيم                

. في األردن خالل الشهر الحـالي     ” إسرائيل“األخيرة مع   ” االستكشافية“النتائج التي وصلت إليها اللقاءات      
لفلسطينية لإلذاعة الرسمية، إن األيام المقبلة حتى الرابع مـن          وقال نبيل أبو ردينة الناطق باسم الرئاسة ا       

وأوضح أبـو   . شهر فبراير المقبل ستكون مرحلة تقييم فلسطينية وعربية لما جرى من لقاءات استكشافية            
القيادة الفلسطينية ستقيم ما وصلت إليه األمور وسيتم تناول األمور بتفاصيلها في اجتماع لجنة              “ردينة أن   

  .”ة لمبادرة السالم العربية في الرابع من شباط من أجل اتخاذ القرارالمتابع
أثبتت “في عمان   ) االستكشافية(بدوره قال نمر حماد المستشار السياسي لعباس، إن حصيلة هذه اللقاءات            

 .”اإلسـرائيلي “لألشقاء في األردن وألطراف اللجنة الرباعية الدولية أن العقبة بوجه السالم هي الموقف              
القيادة الفلسطينية ستقيم وتبحث ما جرى مع األشقاء العرب في لجنة مبادرة السالم العربية              “أضاف إن   و

تحاول أن تؤكد أهميـة     “وأشار إلى وجود محاوالت دولية عديدة       . ”والتي ستعقد في أوائل الشهر المقبل     
إن المطلوب مـن هـذه      لكنه قال   . ”وضرورة أال تنقطع هذه اللقاءات وهذا ما نسمعه من أطرف مختلفة          

نتوقع من هذه األطراف وعلى رأسها الواليات المتحـدة األمريكيـة أن          “األطراف التي تتحدث التوضيح     
  .”تعلن أين كانت العقبة؟ ومن المسؤول؟

  29/1/2012، الخليج، الشارقة
  

   في لقاءات عّمان يقضي على فكرة الدولة الفلسطينية"إسرائيل"ما قدمته : البرغوثي .3
اعتبر األمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، مصطفى البرغوثي، أن ما قدمه الجانب             : رام اهللا 

القضاء على فكرة الدولـة الفلـسطينية       "اإلسرائيلي في لقاءات عمان، التي انتهت قبل يومين، يهدف إلى           
نـسخة  " قدس برس "تلقت  وقال في بيان صحفي      ".المستقلة، وتحويلها إلى كانتونات ومعازل بدون سيادة      

إسرائيل كشفت أخيرا عن مواقفها الحقيقية من خالل مضمون ما قدمته فـي             "،  )28/1(عنه اليوم السبت    
والمعازل في مناطق   " البانتوستانات"لقاءات عمان، التي تشير إلى شيء واحد هو أنها تسعى إلى تكريس             

 في المائة من المياه الفلسطينية،      90الضفة و  في المائة من أراضي      60،االستيالء على مساحة    ) ب(و) أ(
بعد عشرين عاما من المفاوضات الفاشـلة وتنكـر          "،وأضاف النائب الفلسطيني   ".وضم القدس واألغوار  

إسرائيل حتى التفاق أوسلو، فقد آن األوان لالنتقال من مشروع التسوية إلى مشروع الحريـة والتحـرر                 
  ".وبلورة إستراتيجية وطنية موحدة

التخلي عن أوهام التفاوض مع حكومة بنيامين نتنياهو، وتبني إسـتراتيجية           "عا السلطة الفلسطينية إلى     ود
وطنية بديلة عمادها المقاومة الشعبية والوحدة الوطنية، على جانب العمل على استنهاض حملـة دوليـة                

  .، على حد تعبيره"لفرض المقاطعة والعقوبات على الجانب اإلسرائيلي
  28/1/2012، قدس برس
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  مشروع ربط غزة بكهرباء مصر قريبا": فلسطين"محمد عوض لـ .4
رجح الدكتور محمد عوض نائب رئيس الوزراء إسماعيل هنية، أن يبدأ قريبا تنفيـذ              :  خالد كريزم  -غزة

مشروع ربط غزة بكهرباء مصر ضمن مشروع الربط اإلقليمي، بحيث يتم إنهاء أزمة الكهربـاء فـي                 
  .بالكامل وإلى غير رجعةالقطاع الساحلي 

ـ     نتوقع أن يبدأ تنفيذ المشروع خالل فترة قريبة، بحيث يتم إنهـاء            ": "فلسطين"وقال عوض في تصريح ل
نجري اتصاالت مع اإلخوة في مصر      : "، مضيفًا "أزمة الكهرباء في قطاع غزة بالكامل وإلى غير رجعة        

 حتى نخفف من واقع هذه األزمـة، وهنـاك          لزيادة كمية الكهرباء الواردة من الجانب المصري للقطاع،       
سعي إلدخال أدوات ومعدات صيانة للتوربينات الكهربائية، وسيتم تشغيل محطة التوليد بكامـل طاقتهـا               

  ".للتخفيف من حدة األزمة
ودعا عوض حكومة رام اهللا إلى الحديث بشكل واضح عن األزمة، وتوجيه تصريح ورسالة كتابية إلـى                 

  . غط في اتجاه تنفيذ مشروع الربط اإلقليميالجانب المصري، للض
ولفت النظر إلى أن جودة التيار الكهربائي ستشهد تحسنًا كبيرا في الفترة القادمة، بعـد توقيـع اتفاقيـة                   
مشروع تمويل إعادة تأهيل شبكات الضغط المنخفض في كافة محافظات غزة، والـذي سـيموله البنـك                 

  . الر ضمن برامج المنح والهبات والمساعدات ماليين دو8الدولي واإلسالمي بقيمة 
 كيلو متر والضغط المتوسط بطول      170ويشمل المشروع إعادة التأهيل لشبكات الضغط المنخفض بطول         

 كيلو متر، وإنشاء خطوط توزيع إضافية من محطة توليد كهرباء غزة إلى مراكز األحمال، إضافة                356
  .  الكهرباء في شمال غزة إلى مراكز األحمالإلى إنشاء خطوط ربط إضافية من محطة تحويل

 29/1/2012، موقع فلسطين أون الين
  

  "عزلة حماس"ضغوط إسرائيلية لتكريس : النائب مشير المصري .5
أكد رئيس هيئة العالقات الخارجية في كتلة التغيير واإلصالح النائـب مـشير             :  محمد أبو شحمة   -غزة

دهم إلى عدم استضافة االجتماع الدوري لالتحاد البرلماني        المصري أن دعوة وزيرين كنديين لسلطات بال      
يأتي ضمن ضغط اللوبي اإلسرائيلي وقادة      "الدولي إذا قرر االتحاد مشاركة نواب من حركة حماس فيه،           

  ".االحتالل لتكريس العزلة السياسية المفروضة على حماس
ـ      سيبذلون كافة الجهود لعـدم تـرك       إن نواب التشريعي    ": "فلسطين"وقال النائب المصري في تصريح ل

الساحة الدولية خالية للرواية اإلسرائيلية المضللة، بل سـيقومون بـشرح معانـاة الـشعب الفلـسطيني                 
  ".وانتهاكات االحتالل بحقهم، وإحداث اختراق وكسر لحلقات العزلة المفروضة

يين عدم ترحيبهم بنـواب عـن       الكندية عن اثنين من الوزراء االتحاديين الكند      " كيو أم آي  "ونقلت وكالة   
حماس قد يحضرون في هذا االجتماع، ودعوتهما سلطات البالد لعدم استضافة االجتماع الدوري لالتحاد              
البرلماني الدولي المقرر انعقاده بأكتوبر المقبل في مدينة كيبيك الكندية إذا قرر االتحاد مشاركة نواب من                

  . حركة حماس فيه
كتلة التغيير واإلصالح لم تتلق أي دعوة من االتحاد البرلماني الدولي بعـد،             "إن  : وقال النائب المصري  

ولكننا على تواصل مع االتحاد البرلمان الدولي والعديد من البرلمانـات األوربيـة، وحريـصون علـى             
  ".التواصل مع الجميع من أجل طرح أبعاد القضية الفلسطينية في المحافل الدولية
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طني إلى الوقوف إلى جانب المجلس التشريعي في التمثيل الدولي ليكون هناك            ودعا المصري المجلس الو   
تمثيل برلماني وحدوي بعيد عن الحزبية الضيقة، والوقوف في وجه القوى الخارجية التي تـسعى إلـى                 

  .إبقاء العزلة على الشعب الفلسطيني
 29/1/2012، موقع فلسطين أون الين

  
  وفتح صفحة جديدة " وتوكوليةبر"ـ البينزيارة مشعل الى االردن  .6

قال مصدر اردني مسؤول اليوم السبت ان زيارة رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة االسالمية 
  ".بروتوكولية"خالد مشعل الى المملكة االحد، هي ) حماس(

زيارة مشعل الى االردن التي تأتي بوساطة قطرية، هي زيارة بروتوكولية دون "وقال المصدر ان 
  ".قشات متعمقة وتستمر عدة ساعاتمنا

الملك عبد اهللا الثاني سيستقبل ظهر يوم غد االحد ولي عهد قطر الشيخ تميم بن حمد آل "واضاف ان 
لن تكون هناك اية "، مشيرا الى انه "ثاني ومشعل، على ان ينضم اليهم وفد من المكتب السياسي لحماس

 ".ولي عهد قطر ومشعل سيغادران بعدها المملكة"ن وتابع ا ".مباحثات منفصلة مع مسؤولين حكوميين
  .، دون مزيد من التفاصيل"هذه الزيارة هي مقدمة لعقد اجتماعات في المستقبل"وبحسب المصدر فأن 

وكان وزير الدولة االردني لشؤون االعالم واالتصال راكان المجالي صرح الثالثاء ان زيارة مشعل 
  ".ردن وحماسصفحة جديدة للعالقة بين اال"تشكل 

لن تكون على "وشدد المجالي وهو ايضا المتحدث الرسمي باسم الحكومة االردنية على ان هذه العالقة 
  ".حساب السلطة الوطنية الفلسطينية التي يعتبرها االردن كممثل للشعب الفلسطيني

القة بين االردن االردن يتعامل مع كل المكونات السياسية الفلسطينية من منطلق خصوصية الع"وتابع ان 
  ".والفلسطينيين، وحماس احد هذه المكونات

هذا الموضوع ليس مطروحا وهم لم يطلبوا "وحول اعادة فتح مكاتب حماس في االردن، أكد المجالي ان 
  ".ذلك

  28/1/2012، 48موقع عرب
  

  خطوة على طريق إعادة العالقات األخوية لألردن قادة الحركةزيارة : حماس .7
بأنها  ، لألردن"حماس"زيارة قادة حركة المقاومة اإلسالمية " حماس"رأت حركة : ري أحمد المص-غزة

خطوة على طريق إعادة العالقات األخوية مع األردن، متمنية على لسان القيادي فيها الدكتور إسماعيل 
  . رضوان، أن تثمر الزيارة عن خطوات عملية تصب في مصلحة الطرفين

جاهدة لعودة العالقات مع األردن إلى مجراها الطبيعي على اعتبار أن وقال رضوان، إن حركته تسعى 
األخير على تماس مباشر مع القضية الفلسطينية، من الناحية الجغرافية والسياسية، مشيرا إلى إمكانية 

  . تحقيق تآلف في الدفاع عن مدينة القدس، والحقوق الفلسطينية
ين الطرفين إيجابية لمصلحة الطرفين، ولمصلحة من الطبيعي أن تكون عالقة ب:"وأضاف رضوان 

القضية، نأمل أن تكون الزيارة بوابة لصفحة جديدة في العالقات التي تجسد عالقة جديدة قائمة على مبدأ 
  . ، الفتا إلى أن زيارة، األحد، أمر إيجابي ويحظى بتقدير حركته"التفاهم المشترك واالحترام

  28/1/2012، موقع فلسطين أون الين



  

  

 
 

  

            7ص                                     2395:                العدد29/1/2012األحد  :التاريخ

  
  "  فتح" الوحيد لـ المرشحعباس : زكريا األغا .8

 أعلن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، زكريا األغا، أمس، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس :غزة
هو مرشح الحركة الوحيد في انتخابات الرئاسة المقبلة، بالرغم من إعالنه عدم رغبته الترشح مرة أخرى 

النتخابات المجلس (وضعت آلية الختيار مرشحيها ” فتح“ بيان، إن حركة وقال األغا، في. لالنتخابات
وأكد أن . ”وهي أن يلقى المرشح القبول داخل الحركة وداخل المجتمع الفلسطيني) التشريعي والوطني

القرار النهائي الختيار المرشحين سيكون للجنة المركزية التي سيكون قرارها ملزما حتى ال يتكرر ما “
وقال األغا إن ما تم . ”ي االنتخابات الماضية من ترشيح شخصيات فتحاوية خارج قوائم الحركةجرى ف

التسريع في تنفيذ االتفاق والبدء بخطوات ملموسة يشعر ”تنفيذه من اتفاق المصالحة غير كاف، مطالباً ب
  .”بها المواطن

  29/1/2012، الحياة الجديدة، رام اهللا
  

  ببين بتعطيل المصالحةتدعو لكشف المتس" الشعبية" .9
طالبت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الجماهير الفلسطينية بحشد قواها من أجل :  حامد جاد-غزة 

وعلى كافة أطراف ومكونات النظام " حركتي فتح وحماس"ممارسة الضغط الالزم على طرفي االنقسام 
كارثي وفضح عجز المساعي السياسي الفلسطيني كي يفرض على الجميع إغالق صفحة االنقسام ال

  .الرامية لتنفيذ اتفاق المصالحة وكشف المسؤولين عن هذا العجز
وأكدت الجبهة بلسان عضو مكتبها السياسي جميل المجدالوي أن اإلجماع الوطني الذي تحقق خالل 

 الحالي موعدا 31جلسات الحوار التي استضافتها القاهرة في كانون أول الماضي، نص على أن يكون 
  .نهائيا لتشكيل حكومة التوافق الوطني

رغم هذا اإلجماع إال أننا لم نلمس أية خطوات جدية نحو  "،تصريحات صحفية أمسفي وقال المجدالوي 
تشكيل الحكومة العتيدة المنتظرة، وبدال من ذلك فقد لمسنا قرارات وإعالنات وممارسات من حكومتي 

  ".النقسام إلى أجل غير مسمىالضفة وغزة تؤشر إلى استمرار عمل حكومتي ا
اليوم وقد بقي ثالثة أيام على انتهاء المدة التي توافق عليها الجميع، وحتى ال تضيع الحقيقة، "وأضاف 

ويظل الغموض والتراشق في تحميل المسؤوليات العنوان األبرز في العالقات بين طرفي االنقسام فإنني 
ؤوليته القيادية األولى، بعد أن انعقد له في الحوار أتوجه لألخ الرئيس محمود عباس بأن يتحمل مس

الشامل عقد اإلقرار برئاسته للسلطة والمنظمة من الجميع، وأدعوه إلى اإلعالن عن اسم رئيس الحكومة 
المكلف بعد أن يقوم بالمشاورات المطلوبة لتحقيق التوافق الوطني، ليبدأ رئيس الحكومة المكلف بإجراء 

  ".كومةمشاورات لتشكيل الح
كما اعتبرت الجبهة في بيان أصدرته أمس تأجيل انعقاد اإلطار القيادي للمنظمة وتشكيل حكومة الكفاءات 
المستقلة يعد خروجا عن قرارات اإلجماع الوطني المتخذة لتنفيذ اتفاق المصالحة، ويلحق أفدح األضرار 

وشددت الجبهة على  .قيادة الفلسطينيةبالعالقات الوطنية، وبالثقة المتآكلة أصالً في قرارات وسلوك ال
ضرورة تفعيل الشعبي من أجل وضع القرارات الوطنية التي اتخذت في القاهرة بالرعاية المصرية 
موضع التنفيذ وفي مقدمتها تشكيل حكومة الكفاءات الوطنية المستقلة، وتنظيم اجتماعات اإلطار القيادي 

ان المصالحة المجتمعية والحريات من أجل فتح الطريق أمام لمنظمة التحرير الفلسطينية، وتفعيل عمل لج
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إعادة ترتيب البيت الفلسطيني وفق أسس ديمقراطية واستراتيجية وطنية بديلة وموحدة تعيد االعتبار 
  .لمنظمة التحرير

  29/1/2012، الغد، عّمان
  

  مشقحماس تؤكد انه لم يطرأ تغيير على مقرها في سوريا والحركة لم تقرر مغادرة د .10
أكد ناطق باسم حركة حماس السبت انه لم يطرأ أي تغيير على وضع مقر الحركة في سوريا وان : غزة

زيارات رئيس المكتب السياسي خالد مشعل للعديد من الدول العربية مؤخرا هي من اجل حشد الدعم 
بشأن مقر  (ال تغيير"وقال فوزي برهوم المتحدث باسم حركة حماس . للمصالحة والقضية الفلسطينية

نحن الزلنا (..) وحماس لم تقرر الخروج من سوريا ولم تتخذ اي قرار بهذا الشأن ) الحركة في سوريا
مشعل يقوم بزيارات إلى عدد من الدول العربية ويتنقل هو "واشار إلى أن ". موجودين في سوريا

في اطار الحراك "أتي مبينا أن هدف الزيارات هذه ي" وقيادات الحركة من وإلى سوريا بشكل طبيعي
العربي لدعم القضية الفلسطينية وحشد الدعم لتحقيق المصالحة الفلسطينية وتوطيد عالقات 

وشدد برهوم على اهمية زيارة مشعل ". الربيع العربي شجع على هذه الزيارات والتنقالت..الحركة
س واالردن وتصحيحها لتصبح تهدف العادة العالقات بين حما"لالردن المقررة األحد، وقال إن الزيارة 

  ".قوية بما يخدم المصالح الفلسطينية
بين وفد حماس القيادي والمسؤولين االردنيين " كافة التفاصيل تناقش على الطاولة"واضاف برهوم ان 

  .للحركة في االردن" بما فيها فتح مكتب فرعي"
ددا من القادة البارزين مشعل وع"ومن جانبه اوضح مسؤول فلسطيني مطلع طلب عدم ذكر اسمه ان 

يحرصون على التنقل بين وقت واخر بسبب الوضع الصعب خصوصا على المستوى االمني في سوريا 
لم ولن تغلق مكتبها في "وقال هذا المسؤول ان حماس ". مثل زيارته الى مصر وقطر وغدا لالردن

 بعض االعضاء البارزين هناك تقدير للظروف تجعل.. دمشق حاليا وال تريد الخروج كليا من سوريا
  .التي تمر فيها سوريا" يتركون سوريا لالقامة في دول عربية الى حين انتهاء االزمة

  28/1/2012وكالة سما اإلخبارية، 
  

   قد تؤجل طويالً لعدم توافر بيئة أمنية وسياسية مواتيةالفلسطينيةاالنتخابات : حماس .11
في الضفة » حماس«يلية المتواصلة ضد نواب حركة دفعت اإلجراءات اإلسرائ:  محمد يونس-رام اهللا 

الغربية أوساطاً واسعة في الحركة للمطالبة بتأجيل االنتخابات لحين توقف هذه اإلجراءات، وتوافر 
ضمانات بمنح الحركة ومرشحيها الحرية في الترشح وتنظيم الحمالت من دون اعتقال أو إبعاد عن 

  .مدينة القدس
 إن األجواء األمنية الحالية في الضفة ال تسمح بإجراء انتخابات، مشيرين »حماس«وقال مسؤولون في 

إلى أن مرشحي الحركة ونوابها والقائمين على حملتها االنتخابية سيتعرضون إلى االعتقال واإلبعاد من 
  .القدس

إن االعتقاالت األخيرة أثارت أكثر من جرس إنذار في الحركة في شأن » حماس«وقال مسؤولون في 
وقال مسؤول رفيع في الحركة فضل عدم ذكر اسمه ألن المسألة ما زالت . فرصة إجراء هذه االنتخابات

كيف يمكن حماس أن تدخل االنتخابات وجميع مرشحيها وناشطيها عرضة «: قيد النقاش داخل الحركة
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سرائيلية وكيف لنا أن نخوض االنتخابات في القدس بعد أن أبعدت السلطات اإل«: وأضاف. »لالعتقال
، وصادرت حقهم في اإلقامة في )ثالثة نواب ووزير(جميع نواب الحركة في المدينة إلى الضفة 

وقال إنه شخصياً يرى أن االنتخابات يجب أن تجرى بعد عام على األقل من توافر بيئة أمنية . »المدينة؟
  .مناسبة

  29/1/2012، الحياة، لندن
  

  لفلسطيني على جنسية ثانية ال ينفي حقه في العودة  حصول ا:  حماسدائرة شؤون الالجئين في .12
أكدت دائرة شؤون الالجئين في حركة حماس أن حصول الفلسطيني على أية جنسية :  سمير حمتو-غزة 

جاء ذلك في رسالة وجهتها . ثانية لن يثنيه عن حقه في العودة والمواطنة في موطنه األصلي من فلسطين
ى شؤون الالجئين الفلسطينيين من الدول العربية المضيفة ووكالة األمم الدائرة لمؤتمر المشرفين عل

  .المتحدة إلغاثة الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى وتشغيلهم الذي عقد في القاهرة امس األول
الرد األمثل الضغوط لتوطين الالجئين هو بتأكيد الدول العربية «وقالت الدائرة التابعة لحماس إن 

. » لالجئين بأن حصول الفلسطيني لديها على جنسيتها ال يعني توطينه وإنهاء حقه في العودةالمضيفة
ذلك يكون بالسماح للفلسطينيين من حملة الجنسيات العربية وغير الحاملين لها أن يمارسوا «وأضافت أن 

 منظمة التحرير حقهم في انتخاب مجلس وطني فلسطيني جديد إلنجاح المساعي الفلسطينية الرامية لتجديد
  .»الفلسطينية لتعبر بصدق عن الفلسطينيين أينما كانوا

ودعت الدول العربية المضيفة لالجئين الفلسطينيين للتأكيد على األونروا بضرورة االلتزام التام باالسم 
م وكالة األم(م 1949 لعام 302الرسمي لها الذي اعتمدته الجمعية العامة لألمم المتحدة في قرارها رقم 

وطالبت جامعة الدول العربية ودولها ). المتحدة إلغاثة الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى وتشغيلهم
أن تضطلع بدورها في توفير الحماية والعيش الكريم للفلسطينيين في العراق والسماح لمن يرغب منهم 

  .في مغادرة العراق
  29/1/2012، الدستور، عّمان

  
  "سيئة جدا" حالته الصحية  تؤكد أن"نعدناخضر "زوجة األسير  .13

 يوما 42أكدت زوجة األسير خضر عدنان، أن زوجها الذي يخوض إضرابا مفتوحا عن الطعام منذ 
أصبح بحالة صحية سيئة جدا، حيث يعاني من ضعف عام في كافة أنحاء جسمه وعدم قدرته على 

 األسير عدنان وهو قيادي في الجهاد ومن المقرر أن تعرض سلطات االحتالل اإلسرائيلي. الوقوف
  . اإلسالمي من سكان مدينة جنين شمال الضفة الغربية، على المحكمة يوم غد االثنين وذلك لمحاكمته

أن سلطات مصلحة السجون اإلسرائيلية منعت طبيبا كان برفقة محامي الصليب ، "رندة موسى"وأفادت 
ه، لكنها أكدت في الوقت ذاته أن معنوياته عالية جدا األحمر من رؤية زوجها وإجراء فحوصات طبية ل

  . بالرغم من ذلك
وأشارت إلى أن زوجها مستمر في إضرابه حتى تتحقق مطالبه بإيقاف االعتقال اإلداري، واإلفراج عنه 

  . وعن جميع األسرى من سجون االحتالل
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املة عن حياة األسير عدنان من جهته، حمل مركز األسرى للدراسات سلطات االحتالل المسؤولية الك
 يوما بشكل متواصل، 42وذلك في أعقاب تدهور حالته الصحية نتيجة إضرابه المفتوح عن الطعام منذ 

  . ووصوله لحالة الخطر
  28/1/2012، موقع فلسطين أون الين

  
  صاروخ فلسطيني يصيب برج مراقبة صهيوني .14

 اطلقته المقاومة الفلسطينية أصاب برج صاروخ، أن 28/1/2012، المركز الفلسطيني لإلعالمذكر 
  .مراقبة صهيوني شرق خان يونس جنوب قطاع غزة

 أصاب بشكٍل مباشر برج 107 وقالت مصادر صحفية نقال عن شهود عيان إن صاروخًا من نوع 
  .الواقع شرق خان يونس" أحراش كيسوفيم"مراقبة 

 التمشيط وتفقد البرج، فيما لم يعلن أي وأضافت أن آليات عسكرية توجهت إلى المكان للقيام بأعمال
  .فصيل مسئوليته عن الصاروخ

، الجناح العسكري »كتائب أبو علي مصطفى«، أن أ ف ب، عن 29/1/2012، الحياة، لندنوأضافت 
أربع قذائف هاون على « السبت -أعلنت أنها أطلقت ليل الجمعة » الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين«لـ 

شرق » رداً على تقدم قوة إسرائيلية«وذلك » شرق مدينة غزة) اإلسرائيلي(ز منطقة حاجز ناحل عو
  .المدينة

 
   "سرائيلإ" الطالب االيرانيين المعارضين للنظام في اتحادليفني تلتقي وفدا من  .15

 التقت زعيمة المعارضة في اسرائيل تسيبي ليفني امس في تل ابيب وفدا من اتحـاد        :ب.ف. ا -تل ابيب   
  .انيين المعارضين للنظام في طهران، وفق ما افاد مصور فرانس برسالطالب االير

سروره بأن يكـون فـي اسـرائيل،        «وترأس الوفد امير عباس فخريار االمين العام لالتحاد الذي ابدى           
تؤكد هـذه الزيـارة ان ال مـشكلة         «واعربت ليفني عن أملها في ان       . »الديمقراطية الوحيدة في المنطقة   

، ويقول االتحاد على موقعه االلكتروني انه       »القادة االيرانيين وليس مع الشعب االيراني     السرائيل اال مع    
  .يضم ثمانية آالف عضو، وخصوصا في ايران والواليات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والمانيا
 29/1/2012الحياة الجديدة، رام اهللا، 

 
   مع الفلسطينيينالمفاوضاتيران تعرقل إ: بيريز .16

يس الدولة شمعون بيريز قال باالمس خالل نقاش حول مستقبل السالم في الشرق االوسـط                رئ : معاريف
في المنتدى االقتصادي العالمي في دافوس السويسرية بان ايران تشكل عقبة امام الـسالم فـي الـشرق                  

  . االوسط
لة الوحيدة فـي    هي الدو . ايران التي ليست بدولة عربية تريد الزعامة االقليمية وهي ال ترغب بالسالم            "

". العالم التي تسيطر من خالل الفساد االخالقي ولذلك يتوجب مساعدة الشعب االيراني على اسقاط النظام              
 اللـذان   - حماس وحـزب اهللا      -اليران عميلين في المنطقة ال يتيحان صنع السالم         "الرئيس اضاف بان    

هناك حاجة للـدعم    . "مع الفلسطينيين اضاف بان ايران مسؤولة عن الشرخ        و ".تدربهما وتمدهما بالسالح  
  ."الدولي وللتدخل ضد الضغوط االيرانية التي تعرقل محاوالت حل الصراع في الشرق االوسط
 28/1/2012وكالة سما اإلخبارية، 
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   أسلحة قواته البريةنيحّسالجيش اإلسرائيلي  .17

حسينات جديـدة علـى أسـلحة       أعلن الجيش اإلسرائيلي أن قيادة القوات البرية تقوم بت        :  وكاالت -القدس
  .خاصة للقوات البرية، مشيراً إلى أنه سيتم استخدام بعضها في السنة القريبة

وقال رئيس قسم األسلحة الخفيفة في اللواء التكنولوجي في ذراع اليابسة الرائد جيل ايلوز بتـصريحات                
 من التحسينات فـي الـسنوات       ترسانة القوات البرية ستعرف العديد    "إن  : نقلها الموقع االلكتروني للجيش   

يدور الحديث عن أسـلحة سـتعتبر       "وأضاف   .، موضحاً أن بعضها ستصل الجيش العام الحالي       "القريبة
وبين أنه سيتم البدء فـي اسـتخدام هـذه           ".بمثابة قفزة نوعية بالقدرات العسكرية للقوات البرية المختلفة       

  .2012 المنظومات في سالح القوات البرية خالل العام الحالي
 29/1/2012األيام، رام اهللا، 

 
   35إف  تبطئ وتيرة إنتاج طائرةواشنطن.. قلق إسرائيلي .18

 المـصنفة   35تسود األوساط العسكرية اإلسرائيلية تخوفات من تأخر تسلم الطائرات إف         : القدس المحتلة 
تا أن بـالده سـتخفض      بعد إعالن وزير الدفاع األمريكي ليون باني      " الطائرة المستقبلية لسالح الجو   "بأنها  

  .وتيرة انتاج الطائرة وذلك من أجل السماح بعمل فحوصات مختلفة قبل امتالك الطائرة بأعداد كبيرة
 علما  35 طائرة من طراز إف    20 شراء   2010الحكومة اإلسرائيلية قد قررت في شهر سبتمبر        علما أن   

 2016 تلك الطائرات في نهاية عام       ومن المقرر أن تتسلم إسرائيل    ,  مليون دوالر  96أن كل طائرة تكلف     
  .2017ومطلع عام 

 28/1/2012وكالة سما اإلخبارية، 
  

   حادثة اعتداء على امالك الفلسطينيين601اعتداءات اليهود في الضفة بلغت  .19
 في المائة طرأ على اعتداءات اليهود في مناطق الضفة والـسامرة التـي              20ارتفاع حاد يبلغ    : معاريف

هذا ما تظهره المعطيات التي أوردتها قيادة المنطقـة         : 2011خالل العام   " شارة الثمن "يطلق عليها عادة    
 حادثـة اعتـداء موجهـة ضـد         601الوسطى في الجيش االسرائيلي، حيث أفادت ان هذا العام شـهد            

  . 2009 في 433 و 2010 في عام 504الفلسطينيين وقوات االمن من قبل المستوطنين مقابل 
ة وبعد حادثة مستوطنة افرايم نحن نشهد ميال للهدوء النسبي، لكن من الواضح لنا انـه                في االونة االخير  "

إن لم يتم التوصل التفاق بصدد اخالء بؤرة ميغرون االستيطانية فاننا قد ننهي العام الحالي مع معطيـات    
مـساجد  هذه الظاهرة تشمل في سـياقها االعتـداء علـى ال          . ، قدر ضابط رفيع في الجيش     "اكثر ارتفاعا 

واشجار الزيتون والسيارات والممتلكات الخاصة بالفلسطينيين وكذلك اعمـاال موجهـة ضـد الجـيش               
  .االسرائيلي وجنود حرس الحدود في يهودا والسامرة وهي تدلل على التوتر الكبير القائم على االرض

وبالمناسبة تفيـد   . حاكمةاال ان الجيش يعترف بانه يواجه صعوبة في ايجاد أدلة تقود الى تقديم الجناة للم              
 مقابـل   2011 في عـام     1.195 -تقارير الجيش بانخفاض عدد خروقات النظام من جانب الفلسطينيين          

  .2010 في 1.200
 27/1/2012وكالة سما اإلخبارية، 
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   محاذ للمسجد األقصى لعزله جغرافياطريقشق تجرافات االحتالل  .20
اع عن أراضي حي سلوان بالقدس المحتلة، النقاب كشفت لجنة الدف: ا ف ب - محمد جمال -فلسطين 

عن مشروع شق طريق يمتد بين المنطقة الشمالية ببلدة سلوان والتي بدأ العمل بها لبناء حدائق تلمودية، 
  .تمتد إلى منطقة القصور األموية المالصقة لسور المسجد األقصى المبارك الجنوبي

 وتوثيق تحركات جرافات االحتالل وهي تشق هذا وقال رئيس اللجنة فخري أبو دياب إنه تم رصد
الحديقة التلمودية وهذا "الطريق بعد وضع يدها على أراضي المواطنين في المنطقة، وأضاف أن 

 سيمنعان االمتداد الفلسطيني مع المسجد وسيفصالن المواطنين - التي بوشر العمل به قبل أيام-الطريق
ولفت أبو دياب إلى أن من النتائج الكارثية للمشروع  .ت السنينعن المسجد دون تواصل كما كان منذ مئا

  .كذلك هو االستيالء على المزيد من أراضي المقدسيين لصالح الطريق والحديقة التلمودية المجاورة
  29/1/2012، الشرق، الدوحة

  
  مدفعية االحتالل تقصف منزالً فلسطينياً شرق غزة .21

تها دبابة إسرائيلية فجر امس أصابت منزل فلسطيني في منطقة  ذكر شهود أن قذيفة أطلق: أ ف ب-غزة 
  .الشجاعية شرق مدينة غزة، ما سبب أضراراً في المبنى من دون وقوع إصابات

خصوصاً في » أصيب بأضرار جسيمة«وأوضح الشهود أن المنزل الذي يعود لمواطن من عائلة حجاج 
في داخله، لكن لم يصب أحد منهم » نائمين«ئلة مطبخه، موضحاً أن القصف وقع بينما كان أفراد العا

  .بأذى
  29/1/2012، الحياة، لندن

  
  لجنة األسرى تصدر كتابا توثيقيا ألنشطتها وفعالياتها .22

 أصدرت لجنة األسرى للقوى الوطنية واإلسالمية في قطاع غزة وبمناسبة العام الجديد بإصدار :غزة
  .الل السنوات األربع الماضيةكتاب تضمن أنشطتها وفعالياتها التي نفذتها خ

وأفاد نشأت الوحيدي مسؤول اإلعالم في لجنة األسرى أن الكتاب يضم الكثير من الفعاليات واألنشطة 
  .م 2011م حتى نهاية العام 2008المهمة التي نفذتها لجنة األسرى منذ العام 

األعوام السابقة بإحياء اليوم وقال إن أبرز الفعاليات التي يحتويها الكتاب هو نجاح لجنة األسرى في 
  . نيسان22 نيسان ولألسير العربي في 17الوطني لألسير الفلسطيني في 

وأضاف أن هناك العديد من المذكرات القانونية واإلنسانية التي تمت ترجمتها للغة اإلنجليزية وقدمت 
ن في سجون االحتالل للمنظمات الدولية واإلنسانية على طريق تفعيل وتدويل ملف األسرى والمعتقلي

ومطالبة العالم الحر واألمم المتحدة والمفوض السامي لحقوق اإلنسان ومنظمة الصحة العالمية باالنتصار 
  .لحقوق اإلنسان في فلسطين وفي السجون اإلسرائيلية 

  29/1/2012، الحياة الجديدة، رام اهللا
  

   فتح وحماس تضر بالمصالحةمن الفلسطينيين يرون أن قرارات ومواقف حركتي% 57: استطالع .23
، )نير ايست كونسلتنج( كشف أحدث استطالع للرأي أجرته شركة الشرق األدنى لالستشارات :رام اهللا

من المستطلعين صرحوا أن كالً من القرارات والمواقف المتخذة من قبل حركة فتح وحماس % 57أن 
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اس لها ضرر أكبر على المصالحة، منهم أن قرارات ومواقف حم % 26تضر بالمصالحة، بينما أعرب 
  .بأن فتح هي التي تضر بالمصالحة بشكل أكبر% 18فيما أبدى 

وتم طرح قضية المصالحة باعتبارها أمرا داخليا مهما من أجل عكس مواقف الفلسطينيين حول 
  .فشلها% 43من المستطلعين نجاح المصالحة، بينما توقع % 58الموضوع، فقد بينت النتائج تفاؤل 

من % 77ي سؤال حول تأييد فكرة بقاء قطاع غزة تحت قيادة حركة حماس بعد المصالحة، فقد رفض وف
% 39أما في حالة إقامة انتخابات رئاسية أو برلمانية، أبدى  %. 23المستطلعين هذه الفكرة، بينما أيدها 

بينما أبدى للحركات األخرى، % 22لصالح حماس، و% 12رغبتهم بالتصويت لصالح حركة فتح مقابل 
من جهة أخرى، توقع الغالبية من المستطلعين . عدم رغبتهم بالتصويت ألي طرف من األطراف% 27

% 15و% 23، نجاح حركة فتح في االنتخابات المقبلة، تليها نجاح حركة حماس بنسبة %63ونسبتهم 
 حول وفي سؤال. للحركات األخرى، وذلك بغض النظر عن رغبتهم الشخصية في فوز حزب معين

% 32التوقعات لرئيس السلطة الوطنية المقبل في حال تنحي محمود عباس، جاءت النتائج كالتالي، 
اسماعيل % 8مصطفى البرغوثي، % 10سالم فياض، % 24توقعوا فوزاً لصالح مروان البرغوثي، 

توقعوا فوز شخصيات % 7خالد مشغل، و% 6لصالح محمد دحالن، % 6ناصر القدوة و% 7هنية، 
  . مثل صائب عريقات، عزام األحمد، أحمد قريع، عباس زكي وغيرهاأخرى

% 12بأن استالم المساعدات الخارجية هي الطريقة األمثل لحل هذا العجز، مقابل % 54وصرح 
الحل في طرق أخرى مثل عمل خطط تنمية % 34اقترحوا جمع ضرائب من الفلسطينيين، بينما رأى 

  .ف لحل األزمة بشكل جذري ومن غير تدخل خارجيمستدامة وغيرها من الخطط التي تهد
من المستطلعين استمرار المفاوضات في ظل عدم ايقاف % 73أما بالنسبة للمفاوضات، فقد رفض 

  . أيدوها حتى مع استمرار االستيطان % 27االستيطان مقابل 
ح المسلح كوسيلة بديلة يرون الكفا% 51أما من ناحية اقتراح بدائل عن المفاوضات، فقد بينت النتائج أن 

يعتقدون بوجود بدائل أخرى، بينما % 26اقترحوا تسليم الضفة الى اسرائيل و% 5عن المفاوضات و
  .بعدم وجود بديل عن المفاوضات لحل الصراع الدائم% 18يعتقد 

من الفلسطينيين فكرة حل السلطة وارجاع الحكم العسكري كما كان قبل % 28وفي نفس الموضوع، أيد 
  . هذا االقتراح% 72لو، بينما رفض اوس

وتعد قضية الالجئين وحق العودة محورا مهما على طاولة المفاوضات، لذا تم طرح اسئلة عن هذا 
% 31من حول تحقيق حلم العودة لالجئين، وتوقع % 45وبينت نتائج االستطالع عدم تفاؤل . الموضوع

  .خالل عشرين عاما% 10ا وبعد عشرين عام % 15عودتهم خالل خمس الى عشر سنوات، 
وبالنسبة لقبول أو رفض اقامة تعديالت على الحدود بين دولة فلسطين المستقبلية وإسرائيلي، اي مقايضة 

  .أيدوها% 30من المستطلعين مقابل % 70أراض بين الطرفين، فقد رفض هذه الفكرة 
رير على االغلبية الساحقة بنسبة وفيما يتعلق بالجهة الممثلة للشعب الفلسطيني، فقد حصلت منظمة التح

من المستطلعين أنه ال % 13لصالح حماس، بينما اعرب % 8لصالح حكومة فتح و% 14مقابل % 65
  .يوجد ممثل للشعب الفلسطيني

مقابل % 46اما ناحية الثقة، فكانت األغلبية لصالح أبو مازن حيث بلغت نسبة الثقة من قبل المستطلعين 
أن حكومة فياض هي الحكومة الشرعية % 49ة، وفي نفس السياق اعتبر لصالح إسماعيل هني% 24

  .أفادوا أن ال شرعية للحكومتين% 27لحكومة هنية و% 25مقابل 
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لحركة حماس، % 15مقابل % 41وحول التأييد الحزبي، انخفضت شعبية حركة فتح لتصل إلى 
يل قائم ومن جهة أخرى، من الفلسطينيين عدم ثقتهم بأي فص% 38حركات اخرى في حين أعرب 6%

يفضلون استراتيجية حماس لتحقيق المصالح % 20استراتيجية حركة فتح مقارنة مع % 50يفضل 
  .الفلسطينية العليا

  29/1/2012، الحياة الجديدة، رام اهللا
  

   عن الطعام احتجاجاً على نية االحتالل هدم منازلهميضربونأهالي خربة الطويل : نابلس .24
شمال الضفة الغربية (طنون الفلسطينيون سكان خربة الطويل جنوب مدينة نابلس أعلن الموا: نابلس
، خوضهم إضراباً عن الطعام احتجاجاً على الممارسات اإلسرائيلية )28/1(، اليوم السبت )المحتلة
، "قدس برس"وذكر عضو اللجنة الشعبية للدفاع عن خربة الطويل، حمزة ديرية، في حديث لـ  .بحقهم

الخربة أعلنوا اليوم إضراباً عن الطعام في خطوة هي األولى من نوعها احتجاجاً على نية أن سكان 
سلطات االحتالل تدمير الخربة وهدم كافّة منازلها البالغ عددها سبعة عشر منزالً باإلضافة إلى مسجدها 

  .وشبكة الكهرباء فيها
  28/1/2012قدس برس، 

  
  مة بؤرة استيطانية في بيت حنينا شمال القدس إلقاإسرائيلي مخطط ":صحيفة يروشاليم" .25

كشفت مصادر إعالمية عبرية النقاب عن أن سلطات االحتالل تخطط إلنشاء بؤرة استيطانية : القدس
  .جديدة وسط حي في بيت حنينا الواقعة إلى الشمال من مدينة القدس المحتلة

نشطاء يهود من قوى اليمين المتطرف العبرية، في نسختها اإللكترونية، إن / يروشاليم/وقالت صحيفة 
هم الذين يخططون إلقامة هذه البؤرة االستيطانية، وذلك بعد تمكنهم قبل عامين من االستيالء على منازل 

  .للفلسطينيين في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة
وأشارت الصحيفة إلى أعضاء في اليمين اإلسرائيلي كانوا قد أعلنوا قبل حوالي خمسة أعوام أنهم 

  .منزلين في البلدة للسكن فيهما، وإقامة أول مستوطنة يهودية في بيت حنينا" اشتروا"
أنهم وقالت الصحيفة إن سكان بيت حنينا فوجئوا بالمخطط االستيطاني الذي يعده أعضاء اليمين، مؤكدين 

  .ينوون محاربته بكافة الوسائل القانونية المتاحة لهم
  28/1/2012قدس برس، 

  
  زيارة حماس لألردن تصحيٌح للمسار ": العمل اإلسالميجبهة"و"  المسلميناإلخوان" .26

أكدت جماعة اإلخوان المسلمين، وحزب جبهة العمل اإلسـالمي فـي المملكـة             :  أحمد المصري  -غزة
، لـألردن، معتبـرين أنهـا       "حماس" أهمية زيارة قادة حركة المقاومة اإلسالمية        األردنية الهاشمية، على  

  . تصحيح لمسار العالقة المشتركة بين الطرفين المتعطلة منذ عدة سنوات
وشددا على ضرورة وقوف األردن الرسمي على مسافة واحدة من جميع القوى الفلسطينية، وعدم إقامـة                

تعد نموذجا للعمل السياسي الـذي مـن        " حماس" إلى أن حركة     عالقة لطرف على حساب آخر، مشيرين     
  .شأنه أن يقوض مشاريع الوطن البديل الذي ترغب به الدولة العبرية
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" حمـاس "نائب المراقب العام لجماعة اإلخوان المسلمين جميل أبو بكر، أبدى ترحيبه بزيارة وفد حركة               
مشددا على أهمية الزيارة للجانبين في هذا التوقيـت         لألردن، والتقائه بكل من الملك األردني، وحكومته،        

  .وخاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية
ـ    إن الزيارة كان يجب أن تتم قبل هذا الوقت بكثير، ولم يكن لدينا             ": :"فلسطين أون الين  "وقال أبو بكر ل

ته باستمرار للحكومات   ، مشيرا إلى مطالبة جماع    "قناعة أو مبررات مقنعة، تسمح بتأجيلها كل هذا الوقت        
  ".حماس"األردنية المتتابعة يضرورة فتح باب الحوار مع 

طالبنا مرارا بالحوار مع حماس، والترحيب بها، على اعتبارها مكوناً فلسطينياً أساسياً، وتحمل             :"وأضاف  
أن ذلـك   ، الفتا إلى    "مشروع المقاومة، وترفض مشروع الوطن البديل الذي تعمل عليه الدولة الصهيونية          

  .مساحة مشتركة للتحاور والتعاون بين الطرفين
أما رئيس اللجنة السياسية في حزب جبهة العمل اإلسالمي زكي بني أرشيد، فقـال إن الزيـارة محـل                    

 12انتظار وترقب من معظم فئات الشعب األردني، بعد الجفاء الكبير بين الطرفين والذي دام أكثر مـن                  
  ".حماس"رة لمرحلة جديدة في العالقة الرسمية األردنية وحركة عاما، متوقعا أن تؤسس الزيا

ـ   هذه الزيارة ربما تفتح الحوار على أوسع أبوابه، بـين الجهـات            ":" فلسطين أون الين  "وأضاف أرشيد ل
، مبديا اعتقاده أن الحكومة األردنية قبلت في إجراء الزيارة استجابة لمطالب الـشعب              "الرسمية وحماس 
الوطنية واإلسالمية، المتواصلة لرد االعتبار للعالقة، وعـدم اقتـصارها علـى الـسلطة     األردني وقواه   

  ".فتح"الفلسطينية وحركة 
، وطمأنة تخوفها مـن إمكانيـة تنفيـذ         "مصلحة عليا لألردن  "وعد في تأصيل العالقة بين الطرفين، بأنه        

م من الضفة الغربية إلى األردن،      مشروع الوطن البديل، الالفت إلى توطين الفلسطينيين، ونقل أعداد منه         
  .والذي تعمل عليه دولة االحتالل اإلسرائيلي

باتت قوة فلسطينية، لديها شعبية واسعة، وتمثيل برلماني ذو غالبية نـتج عـن              " حماس"وبين أرشيد أن    
، والتي ال يمكن تجاهل تأثيرها السياسي في المنطقة، وشـعبيتها داخـل             2006االنتخابات األخيرة عام    

  .لدول العربية قاطبةا
  28/1/2012، موقع فلسطين أون الين

  
    "األونروا" تؤكد ضرورة دعم موازنة "حق العودة: "األردن .27

أكدت اللجنة العليا للدفاع عن حق العـودة لالجئـين الفلـسطينيين فـي األردن               :  ماجد القرعان  -عمان  
الردن للحؤول دون تراجع مـستوى      في ا ) االونروا(ضرورة دعم موازنة وكالة غوث وتشغيل الالجئين        

مـن   % 40 مخيما ويقطنها اكثر مـن  13الخدمات التي تقدمها البناء المخيمات الفلسطينية البالغ عددها    
  .مجموع الالجئين المستضافين في الدول العربية

) األونـروا (واعرب أمين سر لجان حق العودة لالجئين الفلسطينيين طلعت ابو عثمان عن أمله بأن تبذل                
قصارى جهدها لمعالجة العجز المالي في ميزانياتها دون المساس بمستوى الخدمات المقدمة لالجئين وفي              
مقدمتها التعليم في الكليات ومراكز التدريب والخدمات الصحية واالجتماعية األساسية وان تعمـل علـى               

حاجات االساسـية ،بحيـث    زيادتها بما يتناسب وتزايد اعدادهم وظروف الغالء وارتفاع اسعار مختلف ال          
  . مليون دوالر200 ماليين دوالر الى 110يتم رفع موازنة االردن من 

  29/1/2012، الدستور، عّمان
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  إلى قطاع غزة وفد من الهالل األحمر القطري يصل .28

، وفد من الهالل األحمر القطري، إلى قطاع غزة، )28/1(وصل مساء اليوم السبت ): فلسطين(غزة 
لحدودي، وذلك الفتتاح مجموعة من المشاريع التي ينفذها الهالل األحمر القطري في عبر معبر رفح ا

  .غزة
وأكد مدير مكتب الهالل األحمر القطري في قطاع غزة، المهندس محمد أبو حلوب أن الوفد سيطلع 
خالل الزيارة على االنجازات والمشاريع التي نفذها الهالل األحمر القطري في قطاع غزة، وسيحضر 
الوفد افتتاح قسم الحضانة الجديد بمستشفي النصر لألطفال، وافتتاح مشروع إعادة تأهيل وتطوير 
محطات ضخ المياه، ومحطات التحلية في خان يونس، وكذلك سيقوم بزيارة مشروع إنشاء طابقين في 

  .الجامعة اإلسالمية بغزة
  29/1/2012قدس برس، 

  
  " يةعودة معاداة السام"أوباما يتعهد مكافحة  .29

لمكافحـة  ” العمل مع اسرائيل وكل حلفائها في العالم      “تعهد الرئيس االمريكي باراك اوباما      : )ب.ف  .أ  (
وقال اوباما في بيان    ). الهولوكوست(، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لذكرى المحرقة        ”عودة معاداة السامية  “
 إلى تريبلينكا، من داشاو إلـى       في هذا اليوم المخصص لذكرى الذين قضوا في معسكرات من اوشفيتز          “

الـى جانـب    “واضاف الرئيس االمريكي    .  ”سوبيبور، نتعهد بقول الحقيقة لجميع الذين ينكرون المحرقة       
كما اعلن  . ”لن يتكرر ذلك   لن ننسى : وحلفائنا في العالم، نتعهد اعطاء معنى لهذه الكلمات       ” اسرائيل“دولة  

تـشرين  / نوفمبر 6اما عن الحزب الجمهوري في انتخابات       ميت رومني المرشح االوفر حظا لمنافسة اوب      
  .في ذكرى المحرقة” اسرائيل“الثاني الرئاسية، تضامنه مع 

  29/1/2012، الخليج، الشارقة
  

  "إسرائيلية "-فلسطينية " مفاوضات مباشرة"كندا تدعو الى  .30
بـين القـادة    » مفاوضـات مباشـرة   « دعا وزير الخارجية الكندي جون بيرد الى         : أ ف ب   -مونتريال  

وقـال  . الفلسطينيين واالسرائيليين، مشيراً الى انه سيتوجه الى اسرائيل والضفة الغربية االسبوع المقبل           
نحض الطرفين على مواصلة محادثات     «: بيرد الذي سيرافقه في زيارته وزير المال الكندي جيم فليهرتي         

مفاوضات مباشرة من دون شـروط مـسبقة        السالم التي بدأت أخيراً بوساطة من األردن واالنتقال الى          
  .»2011عام ) سبتمبر( ايلول 23باالستناد الى إعالن اللجنة الرباعية في 

  29/1/2012، الحياة، لندن
  

  تعزيز العالقة الفلسطينية الروسية يجري على كافة المستويات: سفير روسيا لدى السعودية .31
 أوزيروف، إن العمل على تعزيـز العالقـة بـين            قال سفير روسيا االتحادية لدى السعودية أوليغ       :جدة

الشعبين الفلسطيني والروسي، ال يجري على المستوى السياسي فقط، بل علـى المـستوى االجتمـاعي                
  .والسياحي والروحي
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وأعرب السفير الروسي، ومندوبها الدائم لدى منظمة التعـاون اإلسـالمي، خـالل زيارتـه للقنـصلية                 
مـشيرا إلـى أن     . ي مدينة جدة، عن التزام روسيا بدعم القضية الفلـسطينية         الفلسطينية لدى السعودية، ف   

روسيا شيدت العديد من المدارس في فلسطين، وأن الوفود السياحية التي تتوجه إلى بيت لحم فقط، تفوق                 
  . ألف سائح سنويا200

  29/1/2012، الحياة الجديدة، رام اهللا
  

  االطاحة بالنظام االيراني" إسرائيل"كية وهدف الصقور في االدارة االمري: اإلندبندنت .32
صحيفة االندبندنت نشرت مقالة مطولة بقلم باتريك كوكبيرن عن ازمة الملف النووي االيرانـي تحـت                

في اشارة الى العقوبـات المتتاليـة التـي         " العقوبات ستؤدي فقط الى تكريس االزمة مع ايران       " عنوان  
  .رنامجها النوويفرضتها الدول الغربية على طهران بسبب ب

ويقول كوكبيرن ان الصقور في االدارة االمريكية واسرائيل ليسوا معنيين بحل االزمة مع ايـران بـل                 
هدفهم تغيير النظام ويشير الكاتب الى ان الطريقة التي تسوق بها الدول الغربية المواجهة مع ايران فيها                 

م والرأي العام عبـر التهويـل مـن خطـر           الكثير من عدم الصدق والتالعب حيث يتم التالعب باالعال        
البرنامج االيراني بطريقة شبيهة بالحملة التي شنتها هذه الدول حول اسلحة الدمار الشامل العراقية عشية               

  .غزو العراق
ويضيف ان الهدف من كل هذه العقوبات المفروضة على ايران هو ثني ايران عن المـضي قـدما فـي         

ى مرحلة انتاج السالح النووي حسبما تدعي هذه االوساط لكن ايا مـن             برنامجها النووي قبل الوصول ال    
هذه االوساط وحتى االسرائيلية لم تؤكد ان ايران قد قررت انتاج السالح النووي ورغم ذلك يتم تصوير                 

  .هذا البرنامج بانه مصدر خطر على اسرائيل والعالم
 من صعيد بين ما جرى قبيل غـزو العـراق      ويقول الكاتب ان ما يلفت النظر ان هناك تشابها على اكثر          

وما يتم التحضير لها بخصوص الملف النووي االيراني، فاالوساط التي تقود الحملة على ايران هـدفها                
الحقيقي االطاحة بالنظام االيراني والتحالف الذي يقود هذه الحملة يضم حزب رئيس وزراء االسـرائيلي               

ات المتحدة وهذه االطراف ذاتها قادت الحملة على العـراق قبيـل            الليكود واللوبي االسرائيلي في الوالي    
  .غزوه

وحول موقف الرئيس االمريكي باراك اوباما الذي كان يدعو الى فتح باب الحوار مع طهـران خـالل                  
حملته االنتخابية يشير الكاتب الى ان المحافظين الجديد واعوان اسرائيل في مجلـس الـشيوخ حـشروا                 

  .ث تبدو االطاحة بالنظام االيراني هو السبيل الوحيد لحل هذه االزمةاوباما في وضع بحي
وفي ختام المقال يقول الكاتب ان المرء ال يمكن اال ان يبدي اعجابه بالمهارة التي تمكـن بهـا رئـيس                     
وزراء اسرائيل الليكودي بنيامين نتنياهو من دفع االدارة االمريكية واالتحاد االوروبي الى المواجهة مع              

يران رغم انهما كانتا تسعيان بكل السبل الى تفاديها وكان سالح نتنياهو الفعال في هذه المعركة تهديـده                  ا
بان بالده ستوجه ضربة جوية الى المنشآت النووية االيرانية اذا لم يبادر البيت االبيض الى اتخاذ اجراء                 

  .حربا دون ضوء اخضر امريكيما ضد طهران رغم ان التاريخ يشير الى ان اسرائيل نادرا ما دخلت 
  29/1/2012، )بي بي سي(هيئة اإلذاعة البريطانية 
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   مشعل الى عمانلزيارةالتوظيفات السرية  .33
  ماهر ابو طير

  الى عمان بممانعة ومقاومة خالل االسابيع الفائتـة،        - رئيس المكتب السياسي   -حظيت زيارة خالد مشعل   
  . وبرفقته وفد من الحركةوالرجل يصل اليوم الى عمان حسب ماهو مفترض

إن الحركة لن يكـون لهـا       : وهذا السقف يقول   هناك سقف للزيارة تم التوافق عليه بين مؤسسات الدولة،        
وكل ماهنالك السماح لعائالت قيادات من الحركة من االردنيين ان           مكتب سياسي او اعالمي في االردن،     

  .يتواجدوا في األردن بشكل طبيعي
تتعلق بقبول زيارات تنسيقية لخالد مشعل وبعض القيادات كل فتـرة            بمزايا اخرى، مع ذلك يتسم السقف     

في مشهد متـوازن اليعنـي مـنح         مثلما هو الحال مع قيادات اخرى في الثورة الفلسطينية،         الى األردن، 
  .افضلية الحد على حساب احد

لسؤال الذي يبقـى معلقـاً      هذا هو ا   وماالذي تريده حماس من األردن؟     ماالذي يريده األردن من حماس،    
وليست مجرد طبعٍ للقبل على االكتاف       واجابته تكشف سر االنفتاح بين الطرفين؛ ألن هذه زيارة سياسية،         

  .والخدود
" الـسوري -االيرانـي "من حضن المعـسكر     " حماس"في األغلب فإن هناك سعيا عربيا ودوليا الخراج         

وانـشغال   ق تكسير المعسكر،عبر اخـراج حمـاس،      في سيا  وامتداده في العراق ولبنان عبر حزب اهللا،      
  .دمشق بوضعها الداخلي وحصر ايران ضمن مأزقها النووي

وهي دول تتسم بكونهـا موازيـة        لهذا نكتشف ان تواجد مشعل في االغلب هو في تركيا وقطر ومصر،           
انتقاال سياسـيا   إن هناك   : وهكذا يمكن القول   باعتبارها دوال كبرى سنية في المنطقة،      للمعكسر االيراني، 

  .من حاضنة الى حاضنة تقوم به حماس هذه الفترة،
احتج غربيون نافذون على زيارة مشعل الى األردن، فقيل لهم على لسان مسؤولين اردنيين ان سويـسرا              
ذاتها تتصل بمشعل، فلماذا النتصل به ايضا، والغربيون هؤالء ليسوا من داخل مؤسسات القرار الغربي،               

  . اللوبيات الضاغطةبقدر كونهم من
يجوز منع دخول مشعل     انه من زاوية حقوقية ال    : رئيس الوزراء عون الخصاونة قال لمسؤولين غربيين      

الى االردن، وانه من ذات الزاوية يعتبر اخراجه عنوة خطأ دستوريا، وان األردن معني بالتواصل مـع                 
  .كل تلوينات الفلسطينيين

 التعلـن امـام الجمهـور،      ي بالضرورة نسخة جديدة من حماس،     غير ان انفتاح األردن على حماس يعن      
تركيا السعودية مصر االردن    "الن مواصفات المعسكر السني الذي تم انتاجه لمواجهة طهران؛ اي            حالياً،
  .تفرض تغييراً جينياً على صعيد الحركة" وقطر

تبط برغبة الحركـة بترسـيم      احد االسرار التي التبوح بها حماس والتي تسعى الجل انفاذها كحقائق، تر           
مكانتها في الضفة وغزة، وعلى هذا قد تطلب حماس من األردن مساعدتها بتكـريس المـصالحة مـع                  

  .السلطة، ومساعدتها باستعادة مكانتها في الداخل
إن هناك مفاجآت تتعلق باحتمال عودة مشعل الى غزة أو الى الضفة الغربيـة،              : على هذا يقول محللون   

قد اليصدقه كثيرون حاليا، لكنه اذا تم فسيكون جزءاً من إعادة رسمٍ لكل المعادالت، فـي                وهو سيناريو   
  .الداخل الفلسطيني؛ بما يمنح مشعل زعامة في الداخل
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اذا تمت زيارته، بتسكين خطاب صقور اإلخوان المسلمين في          تستفيد الدولة من وجود مشعل في األردن،      
مي بين إخوان األردن وحماس وإخوان فلسطين، اال أن التـأثير           األردن، وعلى الرغم من الفصل التنظي     

  .المعنوي مازال قائماً
بهذا المعنى قد يريد األردن من مشعل ان يساعد في ضبط ايقاع االسالميين داخل األردن؛ لما لـه مـن                    
تأثير على بعض القيادات الغاضبة، التي ترى في اخراج مشعل سببا كافيـا إلعـالن الغـضب، وهـذا                   

  .ظيف داخلي اردني للزيارةتو
تؤثر علـى   " حماس"التوظيف هنا امر محرج للسلطات الرسمية؛ النه عبر التوظيف اعتراف ضمني ان             

  .اداء االخوان المسلمين في االردن، وان تنظيماً عسكرياً فلسطينياً له سطوته على حركة اسالمية اردنية
خوان المسلمين تنظيم عالمي يتداخل فيه الموريتـاني        هذا االحراج قابل للتأويل الننا نعرف جميعاً ان اال        

مع الصومالي مع الفلسطيني وذاك اليمني، وبراغماتياً التمانع اي دولة من توظيف حتى حالـة الطقـس                 
  .العتباراتها الداخلية

زيارة مشعل الى عمان، ليست مجرد زيارة وجبر خواطر، بعد مرحلة من الحـرد المتبـادل والطـالق                  
 ببساطة زيارة سياسية لها توظيفاتها على الصعيد األردني والصعيد الفلـسطيني واإلقليمـي      المؤقت، هي 

  .والدولي، في عام يحمل الكثير من التغيرات
  29/1/2012، الدستور، عّمان

  
   المصالحةوثمنثمن المقاومة  .34

   ياسر الزعاترة
وثمن الحسم العسكري، وعليه    بات واضحا أن فرع حركة حماس في الضفة الغربية قد دفع ثمن المقاومة              

أن يدفع ثمن المصالحة أيضا كلما الح لها نجم في األفق، حتى لو كان مجرد سراب كمـا حـصل فـي                     
  .المرات السابقة

عندما حاولت حماس التأكيد على إمكانية الجمع بين السلطة والمقاومة، وقام جناحها العسكري بعد أربعة               
البطولية التي أدت إلـى اعتقـال الجنـدي    ” الوهم المتبدد“عملية  بتنفيذ 2006شهور من انتخابات شباط     

، كان الرد اإلسرائيلي في الضفة الغربية بالغ العنف، إذ عمدت سلطات االحتالل إلى              )شاليط(الصهيوني  
تنفيذ عمليات اعتقال واسعة النطاق طالت اآلالف، بمن فيهم أناس لم يعتقلوا من قبل ممن انحصر عملهم                 

الجتماعية، وكانت النتيجة أن العدد األكبر من عناصر الحركة الفـاعلين قـد مـروا علـى                 في األطر ا  
المعتقالت على تفاوت في األحكام التي حصلوا عليها، ولم يتوقف األمر عند ذلك بل اسـتهدفت سـائر                  

  .المؤسسات ذات الصلة بالحركة
الصهيونية خالل المرحلة الـسابقة،     كانت خريطة الحركة قد انكشفت إلى حد كبير أمام األجهزة األمنية            

وبالطبع من خالل االنتخابات البلدية، وتاليا االنتخابات التشريعية وصوال إلى تشكيل الحكومـة األولـى               
  .للحركة بعد االنتخابات

من هنا، لم يكن صعبا على سلطات االحتالل أن تقرأ الخريطة جيدا في بعديها الـسياسي واالجتمـاعي،                  
عد أن كانت قد تمكنت من ضرب خاليا المقاومة العسكرية لـسائر الفـصائل وفـي                وحتى االقتصادي ب  

مقدمتها حماس، ولتباشر على هذه الخلفية عملية استهداف رهيبة لم تعرفها الحركة منذ تأسيـسها نهايـة                 
  .1987العام 
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ا أن عمليـة    ليس ثمة شك في نوايا الجمع بين المقاومة والسلطة في عقل قيادة الحركة، لكن الثابت أيض               
كانت في طور اإلعداد قبل الفوز في االنتخابات التشريعية وتحمل مـسؤولية الحكومـة،              ” الوهم المتبدد “

وحيث لم تضع الحركة في حسبانها إمكانية الفوز الكاسح وتشكيل الحكومة، إذ كان قرارها المتفق عليـه                 
في القطاع لم يغير عقيدته القتاليـة،       ونعلم أن الجناح العسكري للحركة      . هو عدم المشاركة في الحكومة    

بل تؤكد الدوائر اإلسرائيلية أن     . وهو دائم التجهيز لمرحلة المواجهة، إذ يصل الليل بالنهار من أجل ذلك           
حـرب  (قدراته العسكرية قد تطورت أكثر بكثير مما كانت عليه خالل معركة الرصـاص المـصهور                

  .2009 ومطلع 2008نهاية ) الفرقان
الذي ) 2007حزيران  ( عام ونيف على الفوز في االنتخابات، حتى كان الحسم العسكري            لم يمض سوى  

أضاف عبئا جديدا على فرع الحركة في الضفة الغربية الذي تعرض بسبب ذلك إلى عمليـة اسـتهداف                  
ي أكثر بشاعة هذه المرة؛ بعضها بيد العدو الصهيوني، بينما كان بعضها اآلخر األكثر قسوة بيد األشقاء ف                

السلطة ممن ترك لهم حسم القطاع الضفة الغربية مستباحة بالكامل من الناحية األمنية، بينما تـرك لهـم                  
” التنـسيق األمنـي   “ملف القضية برمته يعبثون به كيف يشاؤون في أروقة المفاوضات، معطوفا علـى              

  . فياض-وبرنامج دايتون 
 في المجتمع يمكن أن يصبّ فـي صـالح          استبيحت الحركة بعناصرها ومؤسساتها، بل استبيح كل شيء       

برنامج الحركة والمقاومة بشكل عام؛ من المساجد إلى الجامعات وسائر مؤسسات المجتمع المدني، مـع               
  ).حتى الموت أحيانا(االعتقاالت والتعذيب 

خالل جولة مصالحة سابقة عاشت حماس في الضفة مرحلة جديدة من االستهداف حيث اعتقل عدد كبير                
زها، السيما النواب، فيما تتعرض هذه األيام لمحطة مشابهة مع مالمح المـصالحة الجديـدة، إذ                من رمو 

نتابع منذ أسبوعين عملية استهداف مبرمجة ووجبات اعتقال طالت عددا من النواب، بينهم رئيس المجلس            
ون فـي   التشريعي الدكتور عزيز الدويك، كما طالت أعدادا أخرى من الرجال من بينهم أسرى محـرر              

  .صفقة شاليط
واألكثر إثارة في السياق أن عمليات االعتقال التي تنفذها السلطة لم تتوقف، وإن خفـت حـدتها بعـض                   
الشيء، كما أن عددا من الرجال ال يزالون رهن االعتقال في سجون األمن الوقائي والمخـابرات، مـع                  

  .تواصل أشكال االستهداف األخرى
ركة حماس وحدها، بل بالوضع الفلسطيني برمته في ظـل االنقـسام،            كل ذلك يطرح أسئلة ال تتعلق بح      

واألهم في ظل غياب البرنامج المقنع القادر على الوقوف في وجه المخططات الصهيونية من اسـتيطان                
وتهويد واستهداف متعدد األشكال، والقادر أيضا على اإلقالع بالقضية نحو آفاق أخرى في ظل الربيـع                

لدولية التي تصب عمليا في خدمة الفلسطينيين، وفـي مقـدمتها تراخـي القبـضة               العربي والتحوالت ا  
  .األمريكية على العالم واالرتباك اإلسرائيلي الداخلي

من دون التوافق على برنامج نضالي بين قطبي المعادلة الفلسطينية يتأسس على فشل برنامج المفاوضات               
ة بأي ثمن كان، من دون ذلك ستبقى حالـة المراوحـة            الدول/ويتجاوز معادلة الحفاظ على معادلة السلطة     

واالستنزاف قائمة، فيما تتحمل حركة فتح المسؤولية األكبر بوصفها صاحبة القرار في الـضفة، فـضال                
  والنتيجة أنه من دون عـودة      . عن قيادتها المعترف بها للشعب الفلسطيني رغم نتائج االنتخابات الماضية         
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يل كحركة تحرر، ستبقى المعضلة قائمة إلى أن يبادر الشعب الفلسطيني إلـى   الحركة إلى برنامجها األص   
  .استلهام الربيع العربي وتفجير انتفاضته الجديدة واضعا الجميع أمام مسؤولياتهم التاريخية
  29/1/2012، الدستور، عّمان

  
   أجندة الجدل الصهيونيعلى" زوال إسرائيل" .35

  نواف الزرو
يني اإلسرائيلي المتبلور في ظل الثورات والحراكات الشعبية العربية، تتوافر          في المشهد الصراعي الفلسط   

 لن يكون ما بعدها على مستوى المنطقة        -الحراكات-مؤشرات متزايدة على أن ما كان قبل هذه الثورات          
برمتها، فنحن أمام تاريخ جديد تجري صياغته، وأمام تداعيات ومعادالت مختلفة أخذت تتـسيد الـشرق                

  . سط، وأمام عودة بالصراع مع المشروع الصهيوني إلى البداياتاألو
واألبرز في كل ذلك أننا أمام أدبيات ونظريات صهيونية قديمة، جديدة، متجددة تبعث لديهم هواجس القلق                

، " نهاية إسـرائيل   -أنبياء زوال "والوجود والمصير، فظهر هناك في المشهد اإلسرائيلي من يطلق عليهم           
على أجندة الجدل الصهيوني عالنيـة      " زوال إسرائيل "، وأصبحت مسألة    "نبوءات النهاية "هم  وتزايدت لدي 
  . وصريحة

  هواجس الوجود تتفاعل
 المجتمع والمؤسسات األمنية الفكريـة الـسياسية األكاديميـة    -فالمتابعة الحثيثة للتفاعالت  داخل الدولة    

والحركة الصهيونية، وإن كـان     " إسرائيل" مستقبل   اإلعالمية اإلسرائيلية، تظهر جدال حقيقيا متسعا حول      
هذا الجدل يعود في بداياته إلى ما قبل وخالل وبعد النكبة، حيث تساءل اآلباء المؤسسون آنـذاك حـول                   

وشروط بقائها، ويعود كذلك إلى ما بعد  احتالل الضفة الغربية وقطاع غزة وسـيناء               " إسرائيل"مستقبل  
ـ   ، حيث كتب    1967والجوالن عام    : يشعياهو ليبوفيتش مـرة   " إسرائيل"البروفيسور اليهودي المناهض ل

  ". في اليوم السابع، الالحق لسادس أيام تلك الحرب، ستبدأ نهاية إسرائيل إذا لم تستيقظ"
الشمشونية الغاشمة لم تستيقظ بالمعنى الذي ذهب إليه ليبوفيتش، بل تمادت وذهبت أبعد وأبعد              " إسرائيل"و

ات التطهير العرقي والتوسع واالستيطان، وفي سياسات إلغاء اآلخر بالقوة الغاشمة، مـا             عميقا في  سياس   
أجج عمليا الصراع وإعادته إلى بداياته، وما كرس مفاهيم وقناعات عربية راسخة بأن الصراع وجودي               

  .وإستراتيجي
، ما يثير القلق    "ارهاأن إسرائيل تقاتل على وجودها واستمر     "فباتوا من جهتهم يجمعون إلى حد كبير على         

إلى ما يمكن أن نسميه     " إسرائيل"الوجودي لديهم  كلما واجهت تلك الدولة مأزقا أو أزمة معينة، فتحولت             
، وتحولت كافة العناوين لديهم إلى عناوين وجودية ترتبط ارتباطا جدليا بأمنهـا             "دولة األزمات الوجودية  "

  .ووجودها ومستقبلها
اليهودي بقوة، ونتابع كيف أصـبحت      -د تتفاعل على أجندة الجدل الصهيوني     ولذلك نتابع هواجس الوجو   

تحت وطأة القلق وأسئلة المصير القادم، وأدبياتهم وتنبؤاتهم في ذلك متزايدة، فهـا هـو               " إسرائيل"دولة  
ـ          أن إسرائيل غيتو صهيوني يحمل بـذور       "إبراهام بورغ رئيس الكنيست سابقا في مقدمة الذين يتنبؤون ب

يكتب في يديعوت   " ميخائيل.ب"، وكذلك الكاتب المعروف     " ملحق هآرتس  -"بعد صهيوني "- في ذاته  زواله
  ". اقتراب انهيار الصهيونية"، وكاتب إسرائيلي ثالث يتحدث عن "نهاية دولة إسرائيل تلوح في األفق"عن 
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هل : س يتساءل ، وخام " يديعوت أحرونوت  -ناحوم برنياع -إن إسرائيل وجود مفتوح للجدل      "ورابع يقول   
، بينما شكك العالم الـصهيوني      " معاريف -إبراهام تيروش -مشهداً عابراً   "أن تكون   " دولة اليهود "أوشكت  

باستمرار وجود الدولة العبرية على المدى البعيد،       " إسرائيل أومان "الحائز على جائزة نوبل في االقتصاد،       
إذا "، مضيفا   "هود ال يدركون لماذا هم موجودون هنا      عدداً كبيراً، وأكثر مما ينبغي من الي      "مشيراً إلى أن    

  ". لم ندرك لماذا نحن موجودون هنا، وأن إسرائيل ليست مجرد مكان للسكن فيه، فإننا لن نبقى
ـ         من جهتها بـزوال    " إسرائيل"بينما تنبأت وكالة االستخبارات المركزية األميركية الحليف اإلستراتيجي ل

أن : "، مـضيفة  " إسرائيل خالل عشرين عاماً المقبلة أمر محتوم وال مفر منه          إن انهيار : "مؤكدة" إسرائيل"
 ألف يحملون البطاقة الخضراء أو جواز سفر سوف يتوجهون إلى           500أكثر من مليوني إسرائيلي بينهم      

ـ     ألف إسرائيلي يـستعدون للعـودة إلـى         600 المقبلة، وأن حوالي مليون و     15أميركا خالل األعوام ال
  ".  روسيا وأوروبا الشرقية والغربأوطانهم في

فكل هذه العناوين المتعلقة بهواجس الوجود والمصير والمستقبل التي أخـذت تتفاعـل علـى األجنـدة                 
وإنما هي حقيقية، فألول مـرة      . الصهيونية واليهودية بقوة متزايدة، ليس فيها مبالغة أو تهويل أو تزييف          

طة بذلك الجدار الفوالذي الذي ال يخترق وال يتحطم، كما لـم            في تاريخها لم تعد تلك الدولة العبرية محا       
على مدى العقود الماضية تحظى     " إسرائيل"تعد القيادات والمؤسسة األمنية اإلسرائيلية التي قادت حروب         

  . بثقة اإلسرائيليين
 مـن   %70تشكل مالذا آمنا حصينا مصانا ليهود العالم، بل إن أكثـر مـن              " إسرائيل"كما لم تعد دولة     

 األمنية، وكذلك أركان    –السياسية  " إسرائيل"اإلسرائيليين يعربون عن انعدام ثقتهم بصورة مطلقة بصورة         
" إسـرائيل "ذلك المجتمع الصهيوني، أخذوا بجموعهم يتحدثون ويتساءلون بقلق متزايـد عـن مـستقبل               

" وجود إسرائيل "عل من   ومستقبل المشروع الصهيوني، بل ومستقبل الشعب اليهودي أيضا، األمر الذي يج          
مفتوحا للجدل، ويضع عالمات استفهام حول اعتبارها مشهدا عابرا في التاريخ كما كانت دويالت اليهود               

  ". سابقا
  الثورات العربية  تؤجج القلق

إلى أن جاءت الثورات والحراكات الشعبية العربية التي أسقطت أعتى القالع الحليفة للدولة الـصهيونية،               
دل المصيري مددا لديهم على نحو يبث المزيد مـن القلـق والخـوف المـستقبلي، فأخـذت                  فاشتعل الج 

إسـرائيل  "المؤسسات الصهيونية تجمع على أن الشرق األوسط أمام تحوالت وتغييرات إستراتيجية، وأن             
، ولم  "في مواجهة عواصف وزالزل قادمة قد تقتلعها إن هي لم تستعد ولم تكن جاهزة ألسوأ االحتماالت               

ـ           ، حيث  تتوقع تلك     "إسرائيل"تتوقف عمليا أبواق الغضب والتشاؤم الصهيونية عن التنبؤ بمستقبل مظلم ل
  . األبواق تطورات تشكل تهديدا وجوديا لمستقبل دولتهم

فهذا الذي جرى ويجري على امتداد خريطة العرب من ثورات وانتفاضات عاصفة بمقاييس لم تأت فـي                 
ية واالستخبارية األميركية واإلسرائيلية وغيرهـا، يثيـر القلـق والفـزع            حسابات أعتى األجهزة األمن   

الصهيوني، إن على الصعيد األمني والعسكري واالقتصادي، وإن على الصعيد اإلعالمي والدبلوماسـي،             
  . وكذلك وهذا األهم واألخطر على الصعيد الوجودي اإلستراتيجي

السياسية اإلسرائيلية في أعقاب هـذه الثـورات العربيـة          وهذا ليس كالما إعالميا استهالكيا، فاألدبيات       
المتصلة، حرك اإلستراتيجيين والباحثين والمحللين ومراكز الدراسات لديهم على اختالفهـا، مـن أجـل            

  .مواكبة ودراسة  هذه البراكين العربية الثائرة، ومتابعة وتدارك تداعياتها على الدولة الصهيونية
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دث القيادات اإلسرائيلية عن تحوالت إستراتيجية معادية تشكل تهديدات حقيقية          فألول مرة في تاريخها تتح    
أن التغيرات اإلستراتيجية التي تشهدها منطقـة       : "، فها هو رئيس وزرائهم نتنياهو يعلن      "إسرائيل"لوجود  

، "الشرق األوسط وخاصة التغييرات السياسية في مصر والعراق تهدد إسرائيل وتضاعف المخاطر عليها            
أن األوضاع الجديدة   "، معتبرا   "األنظمة الجديدة وما أسماه الواقع الغامض في مصر والعراق        "محذرا من   

 األربعـاء   -التي تتبلور في العراق قد تخلق تحديات جديدة لم تتعامل معها إسرائيل منذ عـشر سـنوات         
 الواقع اإلقليمي الجديد    أن"، ليلحق به رئيس أركان الجيش اإلسرائيلي بيني غينتس معلنا            "28/12/2011

، معربـا   "أن ما يسمى بالربيع العربي هو ليس ربيعا بل هزة إقليمية          : "، مضيفا 67يعيد إسرائيل إلى أيام     
دخول ما أسماها بالعوامل اإلسالمية الراديكالية بين الفجوات الناشئة في الشرق األوسط،            "عن تخوفه من    

  ".30/12/2011- وهو أمر مثير للقلقعوضا عن إقامة أنظمة ديمقراطية في المنطقة
يضاف إلى ذلك سلسلة طويلة من التقديرات والتصريحات التي تبث القلـق والتـشاؤم الـصهيوني إزاء                  
نتائج االنتخابات في تونس والمغرب ومصر وعلى نحو خاص جدا في مصر، وهي ليست إال تعبيرا عن                 

ركزي السابق والمحتمل في االطار العربي والشرق       الرؤية اإلسرائيلية الجذرية  لمكانة مصر ودورها الم       
أوسطي، ولم تكن كذلك إال مؤشرا لألجندة الصهيونية الخفية تجاه مصر، فقد كان واردا فـي حـساباتهم          
احتمال حدوث تغيرات دراماتيكية مثل استبدال النظام في مصر واستبداله بنظـام إسـالمي أو قـومي                 

  . عروبي آخر
  2012وية في تنبؤات إسرائيلية سودا

ومن عام الثورات والحراكات الشعبية العربية، إلى العام الجديد، فكعادتهم في نهاية كل عام وفي مطلـع                 
كل عام جديد يتصدى نخبة من كبار المثقفين والمفكرين  والعسكريين والسياسيين اإلسرائيليين لمـستقبل               

 سـلبية   2011 فكانت تقديراتهم للعام المنصرم      الدولة الصهيونية، فيطلقون التحليالت والتنبؤات المختلفة،     
بالكامل، بينما جاءت تنبؤاتهم للعام القادم، قاتمة مظلمة سوداوية ذهب بعضهم في إطارها للحديث عـن                

  ".تفكك وزوال إسرائيل
، 2012فرسم الشاعر اإلسرائيلي المعروف ناتان زاخ، صورة قاتمة لواقع ومستقبل إسرائيل خالل عـام       

تأكل الهوية المشتركة وتحولها إلى حطام ستحتاج إعادة جمعه إلى مئات السنين األمر الـذي               "مشيرا إلى   
 الـشاعر والمحـرر     -عامـا  ) 81( ، ويقول زاخ    "يضع عالمات سؤال كبيرة حول مستقبل هذه الدولة       

، إن هذا الشيء الذي يدعى إسرائيل     : "31/12/2011 -معاريف"والمترجم والناقد في مقابلة مع صحيفة       
شعب تجمع من دول مختلفة، أصحاب لغات مختلفة، ثقافات مختلفة وقـيم وعـادات مختلفـة ال يمكـن                   

إنه غيـاب األساسـات     "، وردا على سؤال ما هو أكثر ما يقلقه يقول           "توحيدها تحت ضغط عدو خارجي    
احد، المشتركة فالدين وذكرى صهيون وحائط المبكى وسائر الرموز التي ساعدتنا على الصمود كشعب و             

أن األسس المشتركة تتهدم الواحدة تلو األخـرى، فحتـى     "، مؤكدا   "كلها اختفت وال يوجد لدينا شيء منها      
الجيش الذي اعتبر أكثر قاعدة موحدة يتشظى، مثل غيره من المشتركات األخرى والمجتمع اإلسـرائيلي               

  ". يتحول إلى شظايا متكسرة
، بينما لخص رون    "ال يعتقد أن إسرائيل ستصمد طويال     "نه  وقال زاخ في خاتمة قراءته لمستقبل إسرائيل إ       

 2011 من جهته سنة     -30/12/2011-بن يشاي محلل الشؤون العسكرية في صحيفة يديعوت أحرونوت        
أنه ال يوجد أي مكان فـي إسـرائيل         "، مشيرا إلى    "بأنها زادت الوضع سوءا بكل ما يتعلق بأمن إسرائيل        

إن مخـزون   : "، موضـحا  "ان وسوريا وحزب اهللا وقطـاع غـزة       اليوم يقع خارج مرمى صواريخ إير     
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الصواريخ المذكورة تطور كما ونوعا وبلغ مائة إلف صاروخ، ثلثها صواريخ وقاذفات ثقيلة ومتوسـطة               
أن الهزة في العالم العربـي أدت وسـتؤدي إلـى تحـول             : "، مضيفا "موجهة نحو منطقة وسط إسرائيل    
ياً، من وجهة نظر إسرائيلية، النتيجة األهم هي الشك في فترة االنتقـال             إستراتيجي إقليمي وتاريخي، فحال   

الفاصلة بين الموجة األولى من الثورات العربية، وبين الوضع الجيوسياسي الجديد الذي سيتكون بعد عدة               
أن الشك المتواصل حيال الساحات العربية يلقي بظالل صعبة على القادة في إسـرائيل              : "، مؤكدا "سنوات

  ".يال تحديد ماهية التهديدات وماهية الفرص، وبالتالي الترجيح بينهما واالستعداد في مواجهتهماح
إلى كل ذلك، فإن القرارات واإلجراءات اإلسرائيلية المتالحقة في اآلونة األخيرة  ضد الفلسطينيين على                

 أهل النقـب، إلـى قـرار        امتداد كامل فلسطين، من تهديم العراقيب النقبية والحمالت المسعورة لتهجير         
، إلى اإلعالن قبل أيام عن إقامة       48المحكمة العليا اإلسرائيلية بمنع لم شمل العرب في المناطق المحتلة           

الحدائق التوراتية في المدينة المقدسة، مواصلة بناء جدار العزل والتهويد، إلـى التهديـدات  العدوانيـة                 
 من الممارسات االحتاللية اليومية، كلهـا تعكـس عمليـا    المذعورة ضد غزة، يضاف إليها الكثير الكثير 

  .ارتباكاً متفاقما ويقف وراءها  كلها خوف من المستقبل
فما يجري في المنطقة يبث القلق المصيري في الدولة الصهيونية ويدفعها نحو مزيد من التصعيد، ونحو                

العرب أن  تعجل في نهايـة تلـك         مزيد من الحروب التي من شأنها  اذا ما جد الجد لدى الفلسطينيين و             
  .الدولة

فحينما يشتعل الجدل الوجودي المصيري المستقبلي على أجنداتهم اإلستراتيجية واليومية وعلى مختلـف             
، وتتكامل  "زوال إسرائيل "المستويات األمنية، السياسية، األكاديمية، واإلعالمية، وحينما يتزايد عدد أنبياء          

لمسألة تبقى مسألة وقت، ويمكن للفلسطينيين والعرب أن يعجلوا بهذه النهاية           نبوءاتهم حول نهايتها، فإن ا    
الحتمية للدولة الصهيونية، إن هم تحملوا مسؤولياتهم التاريخية والعروبية، وإن هم تكاملوا معا ومع العالم               

ريخ اإلسالمي، ليشكلوا قوة حقيقية في مواجهة تلك الدولة التي يجب أن تصبح مشهدا عـابرا فـي تـا                  
  .المنطقة

  27/1/2012، موقع الجزيرة نت، الدوحة
  

  في فلسطين ال فرصة للحاضر للصمود امام الماضي والصمت الرهيب .36
  روبرت فيسك

فحسب، حسب التعبير المستعار من نيوت غينغريتش، ولكنهم        " شعبا مخترعا "يبدو ان الفلسطينيين ليسوا     "
  . الذي ال يتمتعون بربيع او نهضة او حتى بشتاءالعرب الوحيدون في منطقة البحر االبيض المتوسط 

الذي ظل يفاخر بانه كان على حق في ما يتعلق بمصر           ) رئيس وزراء اسرائيل  (ثم هناك بنيامين نتنياهو     
ويتساءل عمن  . فهو لم يرحب بثورات قامت فيها بهدف تحقيق الديمقراطية العام الماضي          . وتونس وليبيا 

زامه الصمت؟ وقد الحظت ان صمت رئيس وزراء اسرائيل متواصل فـي            يمكنه ان يلومه االن على الت     
اللهم اال باستثناء االتهام القائل بان نظام االسد كان متورطـا فـي محاولـة الالجئـين                 . الشأن السوري 

 وما  - وال بد ان يكون نتنياهو محقا في قوله هذا           -الفلسطينيين عبور الحدود عبر الجوالن العام الفائت        
، وال شـيء    "الشبان السوريين يستحقون مستقبال افضل    "من ان   ) يونيو(ليق بسيط في حزيران     يتصل بتع 

  .فاسرائيل، منار الديمقراطية في الشرق االوسط، ليس لديها ما تقول اكثر من ذلك. أكثر من ذلك
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حقـه   لسبب او الخر ال نولي هذا الصمت         - رجال الصحافة والتلفزيون وفي برلماناتنا       -غير اننا نحن    
ـ          . من البحث  مفاهيم متعمقة في   "ولكن مثلما ذكر البروفيسور إيان بوروما أخيرا، فان الورثة السياسيين ل
هم االبطال الجدد في دولة اسرائيل، الذين تنسب سياساتهم الحالية الـى شـوفانية عنـصرية                " العنصرية

م هناك اشكال متعددة من النـاس       واليو. القرن التاسع عشر اكثر منها الى الجذور االشتراكية للصهيونية        
  . الغريبين الذين يؤيدون اسرائيل

ومما يثير القلق الشديد ان نشاهد انديرز بيرينغ بريفيك، القاتل الجماعي في اوسلو، يؤيد التطهير العرقي                
غير ان الجمهوريين في اميركا يحذرون      . وهذا ليس من اخطاء اسرائيل    . للفلسطينيين من الضفة الغربية   

ذي "وهي فكرة اثارها، حسب صـحيفة       .  من سيطرة قانون الشريعة االسالمية في الواليات المتحدة        االن
أميركيـون  "االميركية، المحامي اليهودي الحسيدي المحافظ ديفيد يروشالمي وجمعيتـه          " نيويورك تايمز 
ة االميركيـة   ، الذي يجد من يردد افكاره في اشخاص مدير وكالة االستخبارات المركزي           "للوجود القومي 

واالخيران وقعا تعهـدا بالفعـل      . السابق جيمس وولسلي والجمهوريين نيوت غينغريتش ومشيل باخمان       
  ".لرفض الشريعة االسالمية"

ولكن من اجل ماذا؟ ان اسرائيل التي كانت في الماضي تستطيع تحليل االحداث بعقالنية، وان لم تـصب     
 قدرتها على فهم االحداث، ورئيس وزرائها يختبـئ خلـف           كبد الحقيقة في كل االوقات، تبدو وقد فقدت       

فالشعوب . خطب مضللة للذات في وقت عليه ان يدرك فيه االعصار الذي يعم الدول العربية المحيطة به               
التي لم تعد تقبل بطغاة وليست على استعداد لقبول اتفاقات سالم مع اسرائيل التوسعية الى الحد االقصى                 

 مسكن اضافي للمستعمرين كعقاب للفلسطينيين الذين كانت لديهم الجـرأة           2000اء   اذ قرر نتنياهو انش    -
  .للمطالبة بدولة مستقلة
وعندما يستطيع نتنياهو وملك السعودية االصطفاف في موقف واحد لدعوة اوباما           . واوباما ايضا صامت  

ـ      . النقاذ مبارك، فان اي شخص يدرك ان خلالً جسيماً قد وقع           ي، احـد ابـرز     وقد كتـب جـدعون ليف
الصحافيين االسرائيليين، ببالغة قاسية عن حماقة حكومته، وفشلها في ان ترى الديمقراطية العربية سببا              
صالحا وليس طالحا، وان عالقتها مع الواليات المتحدة هي اكثر خطرا على اسرائيل من منظور محـبط          

السبب الذي يدفع الفلـسطينيين الـى       ومع مسيرة االيام تتواصل اعمال االستيطان، وهو        . بل واستعماري 
  .عدم استئناف محادثات السالم مع اسرائيل تحت مظلة حياد غير صادق من جانب الواليات المتحدة
فقـد  . وتثور مشاعر الغضب اكثر من اي وقت اخر لدى الليبراليين اليهود في اميركا تجاه هذه الظاهرة               

والواقـع ان هنـاك     . في ما يتعلق باليمين في اسرائيل     شاهدوا في احيان كثيرة شيئا فاشستيا الى حد ما          
 2فـي   " ذي نيويورك تايمز  "رسالة على مقربة مني وانا اكتب هذا المقال، كانت قد ارسلت الى صحيفة              

 تحذر من زيارة الشاب مناحم بيغين للواليات المتحدة، والذي تقول الرسالة            1948) ديسمبر(كانون االول   
ب التجانس في تنظيمه واساليبه وسياسته وفلسفته وتوجهـه االجتمـاعي مـع             قري"ان حزبه الحرية كان     

اما اليوم فـان يـساريين      . ومن بين الذين انشأوا هذه الرسالة البرت اينشتاين       ". االحزاب النازية والفاشية  
اسرائيليين جريئين من امثال ميكو بيليد، وهو ابن الجنرال االسرائيلي الـشهير مـاتي بيليـد، يقومـون       

وفي خطاب القاه اخيرا، وصف     . جوالت في الواليات المتحدة يحذرون من المخاطر التي تمثلها اسرائيل         ب
 1300وقد بلغ عدد القتلى فيها       (2008) ديسبمر( كانون االول    27البداية الرهيبة لعملية قصف غزة في       

انه احلك االيام واكثرهـا     التاريخ الذي حفر في ذاكرتنا على اساس        "على انها   )  اسرائيليا 13فلسطينيا و   
  ".مدعاة للخجل في تاريخ الشعب اليهودي الطويل
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ويقول بيليد االن ان االف الفلسطينيين في سلوان القريبة من القدس الشرقية قد يطردون مـن منـازلهم                  
حتى يمكن السرائيل ان تقيم متنزها في ذكرى انتصار مضت عليه ثالثة االف سنة، في الوقت الذي ال                  "

قد وجد علـى قيـد      ) داود/ديفيد(فيه وجود اي اي دليل علمي مهما كان ضئيالً على ان ذلك الملك              يبدو  
 -فالماضي ينسخ الحاضر في اسـرائيل       . الحياة، اكثر من وجود االدلة على ان العالم انشئ في ستة ايام           

مغـة  حجـة دا  ". كدولة تريد استئصال وجود شعب يعيش فوق ارضه بهدف تثبيت اسطورة ماض مجيد            
  اليس كذلك؟

أليس مفاجئا ان الفلسطينيين يؤمنون بذلك عندما يعمد رئيس قال لهم انهم يستحقون دولة الى استخدام حق             
النقض ضد مطلبهم من االمم المتحدة االعتراف بدولتهم المستقلة، في الوقت الذي تحرمهم بـالده مـن                 

ـ  ماليين الدوالرات النهم كانوا حريصين على تصديقه، وتقوم ب         عندما تـضفي   " يونيسكو"سحب تمويل ال
 ثم ال يلبث ان يظل صامتا عندما تقول اسـرائيل انهـا سـتحتجز               -االخيرة صفة دولة على الفلسطينيين    

امواال تعود شرعا للفلسطينيين في الضفة الغربية؟ اال انه لما كانت عملية اعادة انتخاب اوباما تعتبر اهم                 
ولعـل  . اً عما يمكن ان تكون عليه فرص السالم في الشرق االوسط          ، فان السؤال يبقى ملح    "فلسطين"من  

وليت الفرصة تـسنح لنـا      . اسرائيل تريد ان تؤكد ان الماضي ينسخ الحاضر في الواليات المتحدة ايضا           
لنسأل احد الحاخامات الذين اختار نتنياهو ان ينقل عنهم في خطابه امام االمـم المتحـدة ضـد الدولـة                    

وهو الحاخام نفسه الذي اوحى للقاتل باروخ غولدشتاين ان يقتل العديـد مـن              : الماضيالفلسطينية العام   
  . عاما18الفلسطينيين قبل 

  . نبقى صامتين- بطبيعة الحال -لكننا 
 28/1/2012القدس، القدس، 

  
  

  :كاريكاتير .37
  

  
  28/1/2012فلسطين اون الين، 


