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  حماس ترفض رفضا قاطعا كل مشاريع التوطين والوطن البديل: ان بعم عبد اهللا الثانيئهمشعل بعد لقا .1

نحن سعداء بهذه الزيارة «خالد مشعل قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، : محمد الدعمة: عمان
االستفتاحية، ونعتبرها فاتحة خير، فتحنا فيها القلوب والعقول، واألردن كان وما زال وسيبقى على العين 

  .»والرأس، ونحرص على أمنه واستقراره وعلى مصالحه، وعلى إقامة عالقات متميزة معه
العاهل األردني، الملك عبد اهللا الثاني، وأضاف مشعل في تصريحات صحافية له عقب لقائه أمس، ب

أنا وإخواني في حركة المقاومة اإلسالمية حماس «بحضور ولي عهد قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني 
تشرفنا بلقاء الملك عبد اهللا الثاني ابن الحسين والشيخ تميم وبرعاية كريمة من الشيخ حمد بن خليفة، أمير 

  .»قطر
 دشنا هذه البداية الطيبة المباركة بلقاء الملك عبد اهللا، وإن 2012في افتتاح عام الحمد هللا، «وقال أيضا 

  .»شاء اهللا تتلوها صفحات طيبة في عالقة متينة تخدم المصلحة األردنية كما تخدم المصلحة الفلسطينية
إنها مناسبة ألقول لكم إن حماس حريصة على أمن األردن واستقراره ومصالحه، وتحترم «وأضاف 

أصول العالقة، والعالقات السياسية بالتراضي كما هي العالقات اإلنسانية، ونحترم حدود وسقوف أي 
وأكد مشعل أنه بهذه المناسبة، وخصوصا في ظل التعنت اإلسرائيلي الذي . »عالقة يحددها الطرفان

اس نود أن نقول إن حركة حم«يحتل األرض ويشطب الحقوق وأفشل مسيرة التسوية والمفاوضات 
ترفض رفضا قاطعا كل مشاريع التوطين والوطن البديل، ونصر على استعادة الحقوق الفلسطينية غير 
منقوصة لتكون فلسطين هي فلسطين واألردن هو األردن والدولة الفلسطينية هي دولة الفلسطينية والدولة 

  .»األردنية كذلك بمفهومها الذي نعرفه
لفلسطينية التي نبتت من خصوصية نعتز بها جميعا منذ عام وحدة  ا-ال شك أن العالقة األردنية «وقال 
 الفلسطينية المتداخلة، نريد أن نعالجها ونديرها بعقل وقلب مفتوحين بما -، هذه العالقة األردنية 1951

يخدم العالقة األردنية والفلسطينية، ويراعي الخصوصية والتاريخ، ويحقق مصالح الجميع إن شاء اهللا 
  .»مناهبكل ما نت
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وقدم مشعل شكره الشخصي وشكر حركة حماس للملك عبد اهللا الثاني على كل جهوده لدعم الشعب 
الفلسطيني، خصوصا في قطاع غزة، ال سيما المستشفى األردني الميداني، ودعم األيتام أطفال غزة، 

إن شاء اهللا  «وكذلك مشاريع اإلعمار في القدس، ورعايته المقدسات في األقصى والقدس الشريف، وقال
نحن واألردن نعمل مع بقية أمتنا العربية واإلسالمية بما يخدم قضية فلسطين ويخدم األمة العربية 

الذي عشنا معه، فهو في «كما قدم التحية للشعب األردني . »واإلسالمية وعلى رأسها مصلحة األردن
  .»القلب وعلى الرأس وننتمي إلى جذور واحدة

د اجتمع مع ولي العهد القطري في المكاتب الملكية في الحمر غرب عمان، حيث وكان العاهل األردني ق
انضم لالجتماع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل الذي رافق ولي العهد القطري في 

  .زيارته إلى األردن
حق الشعب وحسب بيان للديوان الملكي األردني، فقد أكد الملك عبد اهللا الثاني دعم بالده الثابت ل

الفلسطيني في تحقيق تطلعاته وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على التراب الوطني الفلسطيني على 
 وعاصمتها القدس الشرقية، من خالل المفاوضات التي يجب أن تستند إلى حل 1967خطوط عام 

  .الدولتين وقرارات الشرعية الدولية، وهو األمر الذي يشكل مصلحة أردنية عليا
وشدد الملك عبد اهللا الثاني على دعم األردن للسلطة الوطنية الفلسطينية في جهودها لتحقيق هذه الغاية، 
موضحا أن المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي وبدعم من المجتمع الدولي تشكل السبيل 

ي على أهمية وحدة الصف كما شدد الملك عبد اهللا الثان .الوحيدة الستعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه
الفلسطيني من خالل الجهود القائمة لتحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية التي من شأنها تقوية الموقف 

وأكد استمرار األردن في القيام بواجبه  .الفلسطيني وتلبية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق
قديم المساعدات الممكنة له في الضفة الغربية وقطاع تجاه الشعب الفلسطيني للتخفيف من معاناته عبر ت

  .غزة لتمكينه من تجاوز الظروف الصعبة التي يواجهها
وحضر اللقاء، الذي تخلله مأدبة غداء أقامها تكريما لولي عهد قطر ورئيس المكتب السياسي لحركة 

 الهاشمي، رياض أبو حماس والوفدين المرافقين لهما، األمير علي الحسين، ورئيس الديوان الملكي
كركي، ومدير مكتب الملك عماد فاخوري، ورئيس هيئة األركان المشتركة الفريق الركن مشعل محمد 

  .الزبن
وحضره عن الجانب القطري الشيخ عبد اهللا بن ناصر آل ثاني، وزير الدولة للشؤون الداخلية، والدكتور 

وعبد اهللا بن خالد القحطاني، وزير الصحة خالد بن محمد العطية، وزير الدولة للشؤون الخارجية، 
العامة، والشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني، مدير مكتب ولي العهد، والقائم باألعمال باإلنابة، 

  .القطري في عمان سعد بن عبد اهللا آل محمود
سي، موسى أبو أما الوفد المرافق لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس فضم نائب رئيس المكتب السيا

  .مرزوق، وأعضاء المكتب السياسي سامي خاطر، ومحمد نزال، وعزت الرشق، ومحمد نصر
 30/1/2012الشرق األوسط، لندن، 

  
   تجارية حرة بين غزة ومصرمنطقةهنية يقترح إقامة  .2

اقترح رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية على رجال األعمال والخبراء  :محمد أبو شحمة - غزة
لى فكرة البدء بوضع مخططات وتصورات لمنطقة تجارية حرة بين غزة ومصر، داعيا في الوقت ذاته إ
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بحيث يليق بالفلسطينيين "إلى التحضير لمؤتمر رجال األعمال الدولي الذي سيجري في قطاع غزة 
  ". وتكون ملفاتنا جاهزة

س التنسيقي لمؤسسات القطاع جاء ذلك خالل كلمة له في لقاء الوحدة والمصالحة الذي عقده المجل
، بحضور وزير االقتصاد 2012-1-29الخاص، وجمعية رجال األعمال الفلسطينيين، مساء األحد 

  الدكتور عالء الرفاتي والعشرات من رجال األعمال واالقتصاد 
وأشار هنية إلى أنه تناول مع الجانب المصري مشكلة الكهرباء التي تمس كل مواطن فلسطيني، حيث أن 

 في المائة، والتي 50 ميجا وات، موضحاً أنه طلب لرفعه بنسبة 17الخط المصري يغزي القطاع بـ 
من شأنها المساهمة في الحد من مشكلة الكهرباء، الفتًا إلى أنه سيتم عقد اجتماع من سلطة الطاقة 

على وضع ومصر، عالوة عن اللجنة الحكومية التي شكلتها الحكومة لالطالع على الموضوع والعمل 
  . حلول

تناولنا مع وزير المخابرات المصرية موضوع معبر رفح بحيث يتم توسيعه وتجهيزه الستقبال " وأضاف 
 سالم، الذي يسيطر أبوالبضائع لالستيراد والتصدير، من منطلق أن ال نرتهن إلى معبر واحد وهو كرم 

ضح أنه تم التباحث أيضاً على فتح وأو". عليه االحتالل، وأيضا هذا ال يعني سلخ غزة عن الوطن ككل
  . المجال لمن يريد التوجه لغزة إلعمارها، السيما وان مصر اآلن هي مصر الثورة

نعتقد أننا اليوم في وضع فلسطيني وإقليمي أفضل من المرحلة السابقة وهذا سينعكس إيجابا على " :وقال
 الوطن والقدس وبقية األرض القطاع الخاص والمشاريع المنوي تنفيذها وما يتصل ذلك بوحدة

، مشيراً إلى أن من بينها أحداث اختراق في المصالحة الفلسطينية والتي تخفف من األعباء "الفلسطينية
  . والتي انعكست سلبا على االقتصاد

وأشار إلى أن العمل بدأ ينطلق واألفاق مفتوحة أمام االقتصاد الفلسطيني وتنفيذ الخطط أفضل من 
ة ومالمحه أصبحت مشاهدة من خالل المشاريع والمصانع التي بدأت تعمل، حركة المرحلة السابق

  . التصدير ورغم أنها بطيئة، والتواصل مع رجال األعمال آخرين
وعد هنية بحث مسألة الضرائب الحكومية المفروضة على القطاع الخاص وتنفيذ المناسب بهدف دفع 

ا تأكيد سياسة حكومته الهادفة إلى تخفيف الضرائب عجلة االقتصاد في قطاع غزة إلى األمام، مجدد
  . المفروضة على القطاع الخاص

وأوضح هنية أن حكومته التزمت بمعايير تجاه القطاع الخاص، تمثلت في عدم التدخل في تفاصيل أعمال 
 القطاع الخاص أو فرض هيمنة عليه، إضافة إلى التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص عبر التنسيق

  . في المشاريع المنفذة على األرض إضافةً إلى حماية المنتج الوطني
، وإبعاد ذلك عن التجاذبات )إسرائيل(كما وعد بحل إشكالية سفر رجال األعمال من غزة إلى الضفة أو 

السياسية، مشددا أن كل مطالب التي رفعها رجال األعمال ستكون على طاولة البحث، حتى نحقق ما 
مشيراً إلى تشكيل لجنة مختصة من وزارة االقتصاد والمجلس التنسيقي للقطاع الخاص يخدم وطننا، 

  . للبحث في آفاق المستقبل وحتى تكون مستعدة للعمل وفق االتفاقيات التي تبرم
وذكر أن الحكومة ستعمل على توفير البنية اللوجستية على المعابر للتجهيز ألي تطوير قد يحصل، 

  ث ملف خسائر وأضرار القطاع الخاص مع ووفده المرافق في زيارته المقررة إلى مشيرا إلى أنه سيبح
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الدوحة الثالثاء مع المسئولين القطريين، مؤكدا أن هناك إرادة سياسية لدى قطر إلعادة إعمار غزة، 
  . موضحا أنه سيتم أخذ حزمة المشاريع لعرضها وتحريكها

  29/1/2012موقع فلسطين أون الين، 
  

   بغزة المركزية االنتخاباتلجنةيعد بمساعدة هنية  .3
 هنية بمساعدة لجنة االنتخابات المركزية في عملها في قطاع إسماعيلوعد رئيس الوزراء الفلسطيني 

غزة بما يضمن سير العملية االنتخابية المقبلة بشفافية كاملة، مشدداً على أن حكومته ترى في االنتخابات 
جاء ذلك خالل لقاء رئيس الوزراء بحنا ناصر رئيس لجنة  .مي للسلطةالطريق الوحيد للتداول السل

  .  وبحث معه عمل لجنة االنتخابات في قطاع غزة،االنتخابات المركزية
وحسب طاهر النونو الناطق باسم الحكومة الفلسطينية فإن نقاشاً مهم حول تفاصيل عمل اللجنة في غزة 

  .  شكر اللجنة على النزاهة في االنتخابات الماضيةدار بين هنية وناصر، مشيراً إلى أن هنية
 فتح إعادةاللجنة شكرت هنية على :"وقال ناصر في مؤتمر صحفي عقد أمام مقر رئاسة الوزراء بغزة 

مكاتبها في القطاع وفتح المكاتب هي العملية األولى التي ستلحقها عملية التسجيل، مضيفا أن مجلس 
  ".وضوع الذي نأمل حله غداًالوزراء بغزة سيتدارس هذا الم

  29/1/2012موقع فلسطين أون الين، 
  

  هنية إلى قطر من مطار العريش بطائرة أميرية": الحياة" .4
يبدأ رئيس الحكومة المقالة في قطاع غزة إسماعيل هنية اليوم جولة خارجية :  جيهان الحسيني–القاهرة 

 أن هنية والوفد المرافق له سيستخدمون طائرة "الحياة"وعلمت . على عدد من الدول الخليجية تشمل إيران
أميرية أرسلتها دولة قطر إلى ميناء العريش خصيصاً لتنقلهم إلى الدوحة، المحطة األولى في الجولة التي 

  .تشمل أيضاً كالً من البحرين والكويت وإيران
ية الخارجية، وهي  إن جولة هن"الحياة" لـ"حماس"في السياق ذاته، قالت مصادر فلسطينية في حركة 

الثانية في أقل من شهر، تصب في مصلحة الحركة سياسياً ومعنوياً ومادياً، خصوصاً أنها تضم إيران، 
واعتبرت أن هذه الجولة تشكل تصعيداً لهنية وأنها ستدعمه على الصعيد . الدولة األكثر دعماً للحركة

 أن الجولة األولى حققت نجاحاً الشخصي كمرشح محتمل لرئاسة المكتب السياسي للحركة، خصوصاً
  .مشهوداً على رغم محاوالت بعض األطراف إفشالها

  29/1/2012الحياة، لندن، 
  

  في ظل المماطلة اإلسرائيلية" مفاوضات عبثية"لن نعود إلى : نمر حماد .5
 تعود أكد نمر حّماد، المستشار السياسي لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، أن السلطة لن: رام اهللا

إلى المفاوضات السياسية مع الجانب اإلسرائيلي، في ظل المماطلة التي تقوم بها تل أبيب، ال سيما في 
وقال حّماد، لوكالة األنباء الرسمية التابعة للسلطة الفلسطينية، السبت  .وقت يتصاعد فيه االستيطان

تي عقدت في العاصمة األردنية عمان، إن حصيلة اللقاءات التشاورية الفلسطينية اإلسرائيلية ال): "28/1(
أثبتت لألشقاء في األردن وألطراف اللجنة الرباعية الدولية أن العقبة بوجه السالم هو الموقف 

  ".اإلسرائيلي
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أعتقد أن المطلوب من هذه األطراف، التي تتحدث، التوضيح، وكما استمعنا إلى الناطقة : "وأضاف
ية أن تتواصل اللقاءات، نتوقع من هذه األطراف وعلى رأسها الرسمية األمريكية وهي تتحدث عن أهم

  ". تعلن أين كانت العقبة؟ ومن هو المسؤول؟نالواليات المتحدة أ
  28/1/2012قدس برس، 

  
   الفلسطينية تتعرض لضغوط لمواصلة لقاءات عمان السلطة: أبو يوسفواصل  .6

يات المتحدة األمريكية واللجنة الرباعية و أكد مسؤول فلسطيني رفيع، أن ضغوطا تمارسها الوال: رام اهللا
  .االتحاد األوروبي، على السلطة الفلسطينية لالستمرار في لقاءات عمان التفاوضية

وقال األمين العام لجبهة التحرير الفلسطينية وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الدكتور 
القيادة الفلسطينية، هو مع عدم تمديد اللقاءات التفاوضية التي واصل أبو يوسف، إن التوافق األولي داخل 

  ".والتي انتهت إلى فشل ذريع"جرت في عمان 
أنها "، أنه كان واضحا قبل عقد هذه اللقاءات "قدس برس"وأضاف أبو يوسف في تصريحات خاصة لـ 

  ".لحدود واألمنلن تتمخض عن أي شيء على صعيد القضايا المطروحة، وخاصة فيما يتعلق بقضية ا
وأشار إلى أن الجانب الفلسطيني قدم في االجتماع األول الذي عقد في العاصمة األردنية عمان ضمن 

الجاري، وجهة النظر الفلسطينية مكتوبة للجانب ) يناير(اللقاءات االستكشافية يوم الثالث من كانون ثاني 
  .اإلسرائيلي حول حل ملفي األمن والحدود

، وعاصمتها القدس 1967لنظر تقوم على إقامة دولة فلسطينية على حدود العام وأضاف أن وجهة ا
 في المائة، مشيراً إلى أن الرد الفلسطيني تضمن رفض أي وجود 1.9الشرقية، مع تبادل أراضي بنسبة 

  .إسرائيلي عسكري ضمن حدود الدولة الفلسطينية، بما فيها المستوطنات والحواجز
  28/1/2012قدس برس، 

  
   "حدودا مستحيلة" اقترحت "إسرائيل": "فرانس برس" لـؤول فلسطيني مس .7

 أمس، طلب عدم كشف هويته، أن ممثلي إسرائيل "فرانس برس"صرح مسؤول فلسطيني لوكالة : لندن
كانون ( يناير 25، عرضوا، شفهيا، مبادئهم المتعلقة باألراضي في آخر لقاء عقد في  عمانفي محادثات

يجب أن يتطابق، عمليا، مع مسار "أوضح أن رسم الحدود برأي اإلسرائيليين، و. في عمان) الثاني
. "ويضع القدس بأكملها تحت سلطة الدولة العبرية) في الضفة الغربية(الجدار األمني الذي بنته إسرائيل 

) ييناإلسرائيل(قالوا لنا إن القدس خارج التفاوض وإن عددا كبيرا من المستوطنين "وتابع المسؤول نفسه 
لم "وأضاف أن اإلسرائيليين . "في الواقع تحدثوا عن حدود مستحيلة. يجب أن يبقوا في الضفة الغربية

يذكروا الجدار بالتحديد، لكن التفاصيل التي أعطونا إياها يمكن أن تفسر بشكل ما على أنهم سيستخدمون 
  ."الجدار كحدود

 أن "الشرق األوسط"مة التحرير الفلسطينية لـ واصل أبو يوسف، عضو اللجنة التنفيذية لمنظ.دوأوضح 
 وطنية متكاملة، تتضمن استكمال التحرك إستراتيجيةالجانب الفلسطيني اعتمد، لمواجهة هذه التطورات، 

  في المحافل الدولية، والسعي الحثيث لتمكين فلسطين من الحصول على عضوية كاملة في كل مؤسسات 
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ة العامة، باإلضافة إلى السعي لتطبيق قرارات الشرعية الدولية األمم المتحدة وليس فقط في الجمعي
  . "جريمة حرب"المتعلقة بالقضية الفلسطينية، سيما قرار المحكمة الدولية الذي اعتبر االستيطان 

  30/1/2012الشرق األوسط، لندن، 
  

  اإلسرائيليينعريقات يوجه رسالة شديدة اللهجة لرئيس المفاوضين  .8
وجه رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية رئيس الوفد : نة كمال زكار-عمان 

 في عمان مؤخرا الدكتور صائب عريقات رسالة شديدة اللهجة اإلسرائيليالفلسطيني الذي فاوض الجانب 
 مولخو قبيل استئناف الجولة الرابعة من تلك المفاوضات على إسحاقإلى رئيس المفاوضين اإلسرائيليين 

العزيز الدويك عبر فيها عن   رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني الدكتور عبدإسرائيلة اعتقال خلفي
 اتفاق إلى التي تنسف كل محاوالت الوصول اإلسرائيليةسخط القيادة الفلسطينية جراء سياسات الحكومة 

  .سالم في المنطقة
يث أننا ندخل الجولة الرابعة من لسوء الحظ وح: "الدستور"وفيما يلي نص الرسالة التي حصلت عليها 

المحادثات لمناقشة العناصر األساسية إليجاد جو يفضي إلى استئناف المحادثات علي أن أثير اهتمامك 
أنا أشير إلى اعتقال وحجز رئيس المجلس التشريعي . إلى تحد إسرائيلي خطر يواجه الشعب الفلسطيني

وجه ضربة قوية ليس الى محاولتنا تحقيق المصالحة فعملية اعتقاله ت. العزيز دويك الفلسطيني عبد
الوطنية وحسب، بل تجعل من الصعب على شعبنا أن يصدق بأن إطار العمل التي تقدمه اللجنة الرباعية 

  .الستئناف المفاوضات له معنى بأي حال
ل وحجز غير وكما تعلم، الرئيس دويك هو فقط المثال األحدث لمسؤولينا المنتخبين الذين تعرضوا العتقا

فهناك آخرون من ضمنهم قائد فتح مروان البرغوثي، وزعيم الجبهة الشعبية . قانوني من قبل إسرائيل
في .  عضوا آخرين من المجلس التشريع الفلسطيني20لتحرير فلسطين أحمد سعدات، وأكثر من 

 إماة، فقد قامت إسرائيل الحقيقة، فيما يتعلق بالمشرعين الفلسطينيين الخمسة الذين يمثلون القدس الشرقي
نحن ندعو الحكومة اإلسرائيلية لوقف هذه . بسجنهم أو تجريدهم من حقهم بالعيش في المدينة المقدسة

  .الحملة ضد الرغبة الديمقراطية لشعبنا وفك أسر جميع السجناء الفلسطينيين
، اعتقلت 1967في  للقدس الشرقية والضفة الغربية وغزة إسرائيلنود أن نذكرك بأنه منذ احتالل 

من عدد % 20هذا يشكل تقريبا .  فلسطيني ضمن سياسة الباب الدوارألف 700 أكثر من إسرائيل
 سجين تم احتجازهم 139 الفلسطينية المحتلة من بين المعتقلين اليوم هناك األراضيالسكان الكلي في 

ء السجناء الفلسطينيين البالغ هؤال. إسرائيل مع المبادئ إلعالنقبل توقيع منظمة التحرير الفلسطينية 
، الذين حوكموا بصورة غير شرعية عبر محاكم عسكرية، ال يزالون أوسلو قبل اتفاق 139عددهم 

 إطالق على 1999 قد وافقت في اتفاقية شرم الشيخ لعام إسرائيل أنيخضعون لالحتجاز رغم حقيقة 
  .1999 لعام األولسراحهم جميعا بحلول تشرين 

 إسرائيل دويك وغيره من المسؤولين الفلسطينيين المنتخبين هو مثال يظهر كيف تحاول اعتقال الرئيس
 السلطة الوطنية الفلسطينية مجردة من أصبحتالتدخل في الشؤون الفلسطينية الداخلية، ويظهر كيف 

  .اإلسرائيليةسلطتها نتيجة لمثل هذه السياسات 
 الفوري عن رجالنا ونسائنا باإلفراجتنياهو مطالبتنا  تنقل لرئيس الوزراء نأنعبر هذه الرسالة، نطلب 

 التزاماتها بموجب االتفاقيات الموقعة، والقانون الدولي، وخريطة الطريق الخاصة إسرائيلوان تحترم 
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 الذي اإلسرائيلي االحتالل إنهاء إلى خلق البيئة المالئمة لمفاوضات جادة تقود إلىسيؤدي هذا . بالرباعية
حان الوقت أن ..  جانب اسرائيلإلى، بتحرير دولتنا الفلسطينية للعيش بسالم وأمن 1967بدأ في العام 

  .تنتهي هذه االنتهاكات واالذالالت اليومية ضد شعبنا
  30/1/2012الدستور، عمان، 

  
   تجري خلف الكواليس "الرئاسات الفلسطينية" توزيع إعادة": القدس العربي" .9

 بأن هناك األحد من مصادر فلسطينية رفيعة المستوى " العربيالقدس"علمت :  وليد عوض-رام اهللا 
 عربية أطرافمشاورات تجري خلف الكواليس بين مسؤولين فلسطينيين رفيعي المستوى وبرعاية 

واالتفاق عليها تمهيدا للشروع في تنفيذ اتفاق المصالحة الفلسطينية ' الرئاسات الفلسطينية" توزيع إلعادة
  .2007اخلي ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة المتواصل منذ منتصف عام  االنقسام الدإلنهاء

 االنتخابات الرئاسية إجراء سيجري بعد "الرئاسات الفلسطينية " المصادر بأن تنفيذ اتفاقوأوضحت
 الفلسطيني وتشكيل المجلس الوطني من جديد سواء من خالل االنتخابات في األراضيوالتشريعية في 

 المجلس عن المناطق أعضاء من خالل التوافق بين الفصائل على أو فيها إجراؤهامكن  التي ياألماكن
  . انتخابات فيها للفلسطينيين المقيمين عليهاإجراءالتي ال يمكن 

وحسب المصادر فان الذي يجري خلف الكواليس هو التوافق مبدئيا على الرئاسات الفلسطينية وخاصة 
جنة التنفيذية ورئاسة الوطني ورئاسة السلطة والدفع باتجاه تحقيقها رئاسة المنظمة من خالل رئاسة الل

  . لتشكيل الحكومة ورئاسة التشريعي على حد قولهاأساسابعيدا عن نتائج االنتخابات القادمة التي تكون 
 تتم أن اتفاق المصالحة الفلسطينية لن يشهد تنفيذا حقيقيا على ارض الواقع قبل أن إلى المصادر وأشارت

واالتفاق عليه قبل ' الرئاسات الفلسطينية في ميثاق شرف برعاية عربية رسمية" توزيع إعادةلورة ب
 يخدم إيقاع تجري بعيدا عن ضبطها ضمن األمورال يمكن ترك "االنتقال لتنفيذ اتفاق المصالحة، مضيفة 

  ."المصالح العليا للشعب الفلسطيني
تسير بعيدا عن التخطيط والتوافق على قضايا هامة للشعب  األمور انه لن يتم ترك إلى المصادر وأشارت

 وفازت بها حماس مما خلق حالة 2006الفلسطيني وتكرار تجربة االنتخابات التشريعية التي جرت عام 
 في صفوف النخبة السياسية الفلسطينية التي امتنعت عن المشاركة في تشكيل الحكومة اإلرباكمن 

 المجتمع الدولي لفرض أمامرت حماس لتشكيلها لوحدها مما فتح المجال الفلسطينية العاشرة التي اضط
  . على حد قول تلك المصادرباإلرهابحصار عليها كون حماس متهمة 

 في أو تجري هذا العام أن المصادر بان االنتخابات الفلسطينية المرتقبة والتي قدرت المصادر وأشارت
 في حين سيكون األطرافستكون مدروسة بشكل جيد من جميع المقبل ) مايو (أيار لم تجر في إذا أواخره

هناك اتفاق يوزع الرئاسات الفلسطينية بين جميع القوى السياسية، وبما يخدم المصالح العليا للشعب 
  .الفلسطيني
 المصادر بان توزيع الرئاسات الفلسطينية يجري خلف الكواليس وبعيدا عن مسامع الكثير من وأوضحت

 صالحيات واسعة في الحركتين وأصحاب مقتصرة على قادة محددين وأنهاحماس وفتح قيادات حركتي 
  .وفي المجتمع الفلسطيني على حد قول المصادر

 ستجري أساسها والتي على - توزيع الرئاسات الفلسطينية إعادةورجحت المصادر بأن تقود مشاورات 
الفلسطيني محمود عباس رئاسة اللجنة  تولي الرئيس إلى -االنتخابات للسلطة وللتشريعي وللوطني 
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التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وان يتولى خالد مشعل رئاسة المجلس الوطني الذي سيمثل 
 في االنتخابات إليهالفلسطينيين في الداخل والخارج في حين سيترك منصب رئاسة السلطة والترشح 

 يكون اسم الدكتور سالم فياض مطروحا بقوة أنالقادمة لمرشح بعيد عن حركتي فتح وحماس، مقدرة 
 فلسطينية ودولية ليتم ترشيحه باسم فصائل منظمة التحرير بما فيها فتح لخوض االنتخابات أطرافمن 

 تتولى رئاسة أنالرئاسية للسلطة في حين تمتنع حركة حماس عن التنافس على رئاسة السلطة على 
 فازت إذاابات التشريعية القادمة او تكليف فتح بتشكيل الحكومة  في االنتخباألغلبية ما فازت إذاالحكومة 
 من مقاعد التشريعي القادم في حين ستترك رئاسة المجلس التشريعي للفصيل الثاني في باألغلبية

 حماس وفتح ستتقاسمان رئاسة الحكومة والتشريعي حسب نتائج أن إلىاالنتخابات القادمة، منوهة 
  : للمزيد.. .ع التيارات المقربة منهمااالنتخابات وتحالفهما م

http://www.alquds.co.uk/index.asp?fname=today\29qpt960.htm&arc=data\2012\01\01-29\29qpt960.htm 
  30/1/2012لعربي، لندن، القدس ا

  
  وأبو عرفة والوزير  طوطح النائباعتقاليمدد االحتالل  .10

 في القدس تمديد فترة اعتقال النائب في المجلس التشريعي اإلسرائيليةقررت محكمة الصلح : القدس
 عرفة حتى الخميس القادم وذلك في وقت أبو المهندس خالد األسبقمحمد طوطح ووزير شؤون القدس 

 مؤسستين في بلدة سلوان في القدس بزعم ارتباطهما إغالق اإلسرائيليةه المفتش العام للشرطة قرر في
  ).حماس(بحركة 

  30/1/2012األيام، رام اهللا، 
  

  تعلق العمل بالقانون الضريبي الجديدفياض حكومة  .11
س، إن قال مصدر في مكتب رئيس الوزراء الفلسطيني، سالم فياض، أم: "الشرق األوسط" –رام اهللا 

الحكومة الفلسطينية قررت تعليق العمل بالقانون الضريبي الجديد، وفتح حوار مع المؤسسات الفلسطينية 
وكان فياض أعلن قبل نحو شهر سلسلة من اإلجراءات . المقبل) شباط(حتى الخامس عشر من فبراير 

 مليون 100 مليار والتقشفية بهدف خفض العجز المالي المتوقع خالل العام الحالي، الذي يصل إلى
  .دوالر

ومن ضمن اإلجراءات التي اتخذتها حكومة فياض، البدء بتطبيق قانون جديد لضريبة الدخل اعتبارا من 
الحالي، إال أن تطبيق اإلجراءات الضريبية الجديدة أثار جدال ) كانون الثاني(األول من يناير 

  . واعتراضات
تعليق العمل ) األحد(مجلس الوزراء قرر اليوم «وله، إن ، عن المصدر الفلسطيني ق"فرانس برس"ونقلت 

بالقانون الضريبي الجديد على أن يتم فتح حوار مع المؤسسات الفلسطينية يستمر حتى الخامس عشر من 
  . "فبراير المقبل

  30/1/2012الشرق األوسط، لندن، 
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    " األونروا"األغا يدعو لسد عجز موازنة زكريا  .12
دائرة شؤون الالجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية زكريا األغا، أهمية مواصلة الدعم أكد رئيس  :القاهرة

العربي للقضية الفلسطينية، وتعزيز حقوق الالجئين الفلسطينيين، وتوفير الدعم المالي لوكالة غوث 
 توفير ، لسد العجز الذي تواجهه، إذ على إثره ناشدت بضرورة"األونروا"وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 

وحذر في افتتاح مؤتمر المشرفين  . مليون دوالر119 مليون دوالر لتغطيته، ولم يصلها سوى 350
على شؤون الالجئين الفلسطينيين بمقر األمانة العامة للجامعة العربية، أمس، مما تتعرض له القضية 

  ."إسرائيلية"الفلسطينية من انتهاكات 
  30/1/2012الخليج، الشارقة، 

  
   األحمر بالرد على اقتحام مقره بالقدسالصليبزة تطالب حكومة غ .13

طالبت الحكومة الفلسطينية بغزة، اللجنة الدولية للصليب األحمر، باتخاذ رد فعل قانوني على قيام : غزة
 باقتحام مقّرها في مدينة القدس، واختطاف نائب بالمجلس التشريعي ووزير سابق اإلسرائيليةالسلطات 

واعتبر عطا اهللا أبو السبح، وزير شؤون األسرى في الحكومة الفلسطينية بغزة،  .بوعمن المقر، قبل أس
اختطاف النائب محمد طوطح، "خالل لقائه بمدير اللجنة الدولية للصليب األحمر عرفان سليماني، أّن 

 يتمتع بها انتهاك واضح لكافة القوانين الدولية، وللحصانة الدولية التي"والوزير السابق خالد أبو عرفة، 
  ". مقر الصليب األحمر، والدور المنوط به بتوفير الحماية والحصانة لكل من يلجأ إليه

  29/1/2012قدس برس، 
  

   بوفاة المناضل أبو غربيةالعزاءمشعل يقدم  .14
لألردن " حماس"أن زيارة وفد حركة المقاومة اإلسالمية " المركز الفلسطيني لإلعالم"علم مراسل : عمان

وأبقت  .، حيث يحلوا ضيوفًا على الديوان الملكي الهاشمي)1-31(ثة أيام، يوم الثالثاء المقبل ستستمر ثال
الباب مفتوحا الحتمال عقد لقاءات مع مختلف المستويات الحكومية " حماس"مصادر في وفد حركة 

  .والشعبية األردنية، إال أنها لم تحدد الجهات التي ستلتقي فيها
برئاسة خالد مشعل، رئيس المكتب السياسي " حماس"قاء بين وفد حركة وأوضحت المصادر أن الل

  .، استمر حوالي ساعة ونصف الساعة)1-29(للحركة مع العاهل األردني الملك عبد اهللا الثاني، األحد 
الزائر لألردن برئاسة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس " حماس"أدى وفد حركة المقاومة اإلسالمية و

واجب العزاء بفقيد األمة المجاهد بهجت ابو غربية مساء األحد في مقر العزاء الكائن في خالد مشعل 
  .جمعية الفيحاء الخيرية بمنطقة الشميساني إحدى ضواحي عمان

من جهة أخرى؛ قدم مشعل في كلمة له حضرها المئات واجب العزاء آلل الفقيد أبو غربية في بيت 
قيد عزاء أهل فلسطين وعزاء أهل المقاومة بفقدان رجل من رجاالت إني أقدم الهل الف: "العزاء وقال 

األمة واإلسالم المجاهد الكبير بهجت ابو غربية، الذي قضى حياته مجاهدا مؤمنا بعدالة قضيته مقاوما 
وشارك في أداء العزاء من وفد حماس الدكتور موسى ابو مرزوق وعزت الرشق  ".العدو الصهيوني

  .ومحمد نزال
  29/1/2012،  الفلسطيني لإلعالمالمركز

  



  

  

 
 

  

            13ص                                     2396:                العدد30/1/2012اإلثنين  :التاريخ

  "له ما بعده " عبد الثاني لقاء مشعل بالعاهل األردني: الرشق .15
عزت الرشق، أن اللقاء الذي جمع العاهل " حماس"أكد عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة اإلسالمية 

واألجواء التي سادت به كان إيجابيا "األردني عبد اهللا الثاني برئيس المكتب السياسي للحركة خالد مشعل 
  ". كانت دافئة تشير إلى فتح صفحة جديدة بين حماس واألردن

، أن وفد حماس 2012-1-29وأضاف الرشق المتواجد بعمان في تصريحات صحفية مساء األحد 
برئاسة مشعل شكر العاهل األردني على هذا اللقاء وثمن دور األردن في دعم صمود الشعب الفلسطيني 

  ". ، واصفا اللقاء بالممتاز والناجح وسبكون له ما بعده"لنيل حقوقه
خالل اللقاء استمعنا لموقف أردني متميز في دعم وتأييد المصالحة الوطنية، وأكد األخ خالد : "وتابع

مشعل على حرص حركة حماس على أمن واستقرار األردن وحرصها على عالقات متينة معه، وجدد 
تستهدف األردن وعلى رأسها مشروع الوطن البديل وأكد أن األردن رفض الحركة لكل المشاريع التي 
  " هو األردن وفلسطين هي فلسطين

  29/1/2012فلسطين أون الين، 
  

  توجه إلعالن الرئيس عباس عن تأجيل موعد االنتخابات: "القدس العربي"مسؤول في حركة فتح لـ .16
يوم أمس ' القدس العربي' لـرجحت مصادر فلسطينية مطلعة في تصريحات :أشرف الهور -غزة 

المقبل، ) مايو(اإلعالن عن تأجيل االنتخابات التشريعية المقبلة، التي كان مقررا عقدها مطلع شهر ايار 
بناء على توصية لجنة االنتخابات المركزية للرئيس محمود عباس، وذلك في ظل انعدام اآلمال بتشكيل 

  . نهاية الشهر الجاريحكومة التوافق الوطنية في موعدها المقرر قبل
عقب اجتماع لقيادة الحركة برئاسة الرئيس ' القدس العربي'وبحسب مسؤول في حركة فتح فقد قال لـ

ننتظر التوصية التي سترفعها لجنة االنتخابات المركزية 'عباس ناقش جملة ملفات من بينها االنتخابات 
  .'بشأن إمكانية إجراء االنتخابات) لةرئيس الحكومة المقا(مع إسماعيل هنية ) أمس(التي اجتمعت 

وأشار هذا المسؤول الذي فضل عدم ذكر اسمه إلى أن المعطيات تشير إلى استحالة عقد االنتخابات في 
موعدها المقرر، لعدم االنتهاء خالل لجان المصالحة من إنجاز عدد من ملفات الخالف األخرى، وخاصة 

  .'ملف تشكيل الحكومة
ن األيام الماضية لم تشهد أي مناقشة من قبل قيادات حركتي فتح وحماس لملف وبحسب المعلومات فإ

وقال الدكتور   .تشكيل حكومة التوافق، إذ ال زال الخالف حول الشخصية التي سترأس هذه الحكومة قائم
ان أي اتصاالت بشأن تشكيل الحكومة لم ' القدس العربي'إسماعيل رضوان القيادي في حركة حماس لـ

الل األيام الماضية، مشيراً إلى أن تشكيلها وفق ما تم من اتفاق قبل نهاية الشهر لن يتم، كون أن تتم خ
  .'انقضى'الشهر قد 

  30/1/2012القدس العربي، لندن، 
  

   باجراء االنتخابات الفلسطينية في موعدهاحماسأبو زهري يجدد تمسك  .17
حدث باسم حركة حماس االحد تمسك حركته جدد الدكتور سامي أبو زهري المت  : وليد عوض-رام اهللا 

بإجراء االنتخابات الفلسطينية التشريعية والرئاسية في موعدها وفقاً لما جرى التوصل إليه في لقاءات 
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وقال ابو زهري في تصريح صحافي أن حركته ستطبق كافة ما جرى التوقيع عليه برعاية  .المصالحة
  .نتخابات الفلسطينية في موعدها دون أي إعاقة أو تأخيرجمهورية مصر العربية بما في ذلك إجراء اإل

وكانت مصادر صحافية تحدثت تأجيل االنتخابات في ظل االستهداف االسرائيلي لقيادات حماس بالضفة 
  .الغربية والقدس المحتلة

  30/1/2012القدس العربي، لندن، 
 

  عباسعلى بسبب تهجمه  مركزية فتح تفصل سمير المشهراوي من المجلس الثوري .18
أصدرت اللجنة المركزية لحركة فتح مساء امس األحد، قراراً بفصل قيادي مقّرب :  يو بي اي-رام اهللا 

  .من محمد دحالن من عضويته في المجلس الثوري للحركة
وقالت وسائل إعالم محلية إن اللجنة المركزية لحركة فتح، التي عقدت إجتماعاً امس في رام اهللا برئاسة 

فلسطيني محمود عباس، اتخذت قراراً بفصل سمير المشهراوي من عضوية المجلس الثوري الرئيس ال
  .'تهجمه على عباس'للحركة، بسبب 

وكان المشهراوي وهو أحد قادة جهاز األمن الوقائي وأحد قادة فتح المقربين من محمد دحالن عضو 
تهامات بالفساد قبل عدة أشهر، اللجنة المركزية المفصول من الحركة على خلفية خالفات مع عباس وا

  .وجه اتهامات لعباس بأنه السبب في تراجع الحركة على صعيد الشارع الفلسطيني
مخاطر حملة األكاذيب واإلشاعات المغرضة التي 'وفي السياق نفسه، حذرت حركة فتح مما وصفتها 

ت ورموز حركة فتح وهي تقوم بها مجموعة المرتزقة والمارقين من خالل مواقع إلكترونية تحمل شعارا
   .'ال تمت للحركة بأية صلة

 30/1/2012القدس العربي، لندن، 
  

  دحالن يخطط لخوض االنتخابات القادمة بقائمة عريضة ومنفصلة عن فتح: الفلسطيني لإلعالم .19
، أن القيادي السابق المفصول من الحركة محمد دحالن، يحّضر          "فتح"أكد مصدر مطلع في حركة      : عّمان

، وأن  "فـتح "النتخابات التشريعية المقبلة، في حال انعقادها، بقائمة منفصلة عن قائمـة حركـة              لخوض ا 

  .االستعدادات تجري لذلك
في العاصمة " المركز الفلسطيني لإلعالم"وأشار المصدر الذي اشترط عدم اإلشارة السمه، لمراسل 

من " فتح"ردن، بين قيادات من حركة األردنية عّمان، أن ثالثة لقاءات عقدت في اآلونة األخيرة في األ
الضفة والقطاع، محسوبة على تيار محمد دحالن، نوقش خاللها شكل التحالفات والتحركات خالل الفترة 

  .المقبلة في حال جرت االنتخابات
ونقل المصدر أن دحالن أبلغ مقربيه في الحركة خالل تلك اللقاءات، أنه سيخوض االنتخابات التشريعية 

 في كل الظروف، ولكنه لن يخوضها منفردا، بل ضمن قائمة عريضة تشمل الضفة الغربية المقبلة
  ".التطلعات الحقيقية لشباب حركة فتح"وقطاع غزة، تعبر عما سماه 
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من " فتح"وأكد المصدر أن دحالن ومناصريه شرعوا خالل تلك اللقاءات باالتصال بقيادات من حركة 
، وأن عليهم العودة للمراهنة عليه "الرئيس القادم"يد، مؤكدين أن دحالن هو أجل استمالتهم للتحالف الجد
  .ألنه قادم قادم، حسب وصفهم

  29/1/2012، المركز الفلسطيني لإلعالم
  

  الجبهة الشعبية تطالب المنظمة بإعالن فشل المفاوضات .20
منظمة التحرير، إلى إعالن دعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أمس، اللجنة التنفيذية ل: )آي.بي .يو (

وقالت الجبهة، في بيان، إن المفاوضات فشلت .  عاما20ًالفشل النهائي لخيار المفاوضات المتواصلة منذ 
في الوصول الى حل وطني يحفظ الحد األدنى من الحقوق التي كفلتها الشرعية الدولية في الحرية 

  .واالستقالل والعودة
ة التي من المقرر أن تجتمع غداً في رام اهللا لتقييم اللقاءات االستكشافية التي وطالبت الجبهة اللجنة التنفيذي

فشل اللجنة الرباعية الدولية في القيام بواجباتها واحترام مسؤولياتها في إلزام “جرت في عمان، بإعالن 
  .”ياالحتالل بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة واستحقاقات القانون الدولي واإلنسان

 30/1/2012الخليج، الشارقة، 
  

  مخيم عين الحلوة والقوى اإلسالمية تتفقان على تحصين حركة فتح .21
في عين » البركسات«في منطقة » القوات«في مقر قيادة » القوى اإلسالمية«و» حركة فتح«عقد لقاء بين 

تحصين األمن واالستقرار بينهما من أجل . الحلوة أمس، اتفقا خالله على تعزيز التعاون والتنسيق في ما 
، ووأد أي فتنة في مهدها وقطع الطريق على أي اشكال، مؤكدين أن »عاصمة الشتات الفلسطيني«في 

في » قوات االمن الوطني«وشارك في اللقاء قائد . الرهان على أي اقتتال بينهما هو رهان على سراب
» الحركة االسالمية المجاهدة«م أمير لبنان صبحي أبو عرب، ووفد قيادي من القوى اإلسالمية يتقدمه

الشيخ ابو طارق السعدي، والناطق الرسمي » عصبة األنصار اإلسالمية«الشيخ جمال خطاب، ومسؤول 
 .الشيخ أبو الشريف حيث جرى البحث في سبل تحصين األمن في المخيم ووأد أي فتنة

 30/1/2012السفير، بيروت، 
 

   األمنية بعمان"إسرائيل"احتياجات الفلسطينيون رفضوا مناقشة : نتنياهو .22
اعتبر رئيس الوزراء االسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن نتائج محادثات عمان بين إسرائيل والفلـسطينيين              

" هـآرتس "وقالت صـحيفة     .ليست جيدة، وأن الفلسطينيين رفضوا مناقشة االحتياجات األمنية االسرائيلية        
 إلى محادثات عمان، يتسحاق مولخو، قدم شفهيا موقف إسرائيل          يوم الجمعة الماضي، إن مبعوث نتنياهو     

من قضية الحدود خالل اجتماع في عمان مع كبير المفاوضين الفلسطينيين، صائب عريقات، وتبـين أن                
الموقف االسرائيلي يعتبر الجدار الفاصل هو حدود إسرائيل النهائية، وأن إسرائيل تريد ضم أجزاء مـن                

  .غور األردن
نجح في توظيف   "نتنياهو في افتتاحيتها اليوم، بأنه وبمساعدة وزير الدفاع إيهود باراك،           " هآرتس"اتهمت  و

التهديد اإليراني لعملية صرف أنظار عن سياسة االستيطان وتكريس االحتالل، وهـو يـستغل انـشغال                
يفة علـى أن    وأكـدت الـصح    ".رئيس الواليات المتحدة، باراك أوباما، في الحملة االنتخابية الرئاسـية         
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المواقف العامة التي طرحها نتنياهو األسبوع الماضي أمام الفلسطينيين بواسطة مبعوثـه مولخـو فـي                "
محادثات األردن، هي محاولة شفافة لتمهيد األرضية إللقاء مسؤولية الفـشل ونتائجـه علـى الجانـب                 

  ".الفلسطيني
يونيـو  /لى حدود الرابع من حزيران    نتنياهو يعلم أن رفضه طرح خريطة تستند إ       "ورجحت الصحيفة أن    

  ".، وإلى اقتراح واقعي لتبادل األراضي، هو وصفة الستمرار الجمود في المفاوضات1967العام 
 30/1/2012، 48موقع عرب

 
   الغربيةنتنياهو يبحث عن سبل لشرعنة البؤر االستيطانية العشوائية في الضفة .23

ئيلية بنيامين نتنياهو أمس إلـى إرضـاء اليمـين          سعى رئيس الحكومة اإلسرا   :  أسعد تلحمي  –الناصرة  
لفحص سـبل تبيـيض     «المتشدد في حكومته بإعالنه تشكيل لجنة برئاسة القاضي المتقاعد إدموند ليفي            

   .، أي تلك المقامة على أرض فلسطينية بملكية خاصة»البؤر االستيطانية غير القانونية
 نائباً مـن أحـزاب      20الذي وقع عليه    »  االستيطانية قانون البؤر «وجاء قرار نتنياهو رداً على مشروع       

» قانوني«اليمين المختلفة ويعتزمون طرحه على الكنيست للتصويت األربعاء المقبل، يقضي عملياً بنهب             
  .لألراضي الفلسطينية الخاصة المقامة عليها عشرات البؤر االستيطانية

سيعتبر «مشروع قانون البؤر االستيطانية     وحذرت زعيمة المعارضة تسيبي ليفني من أن التصديق على          
، وقالت إنه يجب عـدم لجـم محـاوالت    »على ضباط الجيش) من المستوطنين(مكافأة لراشقي الحجارة  

  .»فرض سياسته بالقوة على الغالبية الصهيونية من خالل سن قوانين«االئتالف 
 30/1/2012، الحياة، لندن

  
  ئاسة حزب الليكود قبل أن ينتخب أوباما لدورة ثانيةنتنياهو يستعد لتقديم االنتخابات على ر .24

بمبادرة رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تجرى غدا معركة انتخابات          :  نظير مجلي  - تل أبيب 
ويتنافس فيها نتنياهو نفسه مع موشيه فاغلين، وهو رجل متدين          . داخلية على رئاسة حزب الليكود الحاكم     

ا عنصريا متعصبا، يطرح حال للصراع لترحيل أكبر قدر من الفلـسطينيين عـن              يطرح برنامجا سياسي  
  .وطنهم

 شـهور مـن     6 – 3وقد بادر نتنياهو إلى تقديم موعد هذه االنتخابات، التي يفترض أن تجـرى قبـل                
وهدفه في ذلك هو حسم ترشيحه بسهولة؛ حيث إن منافسيه اعترضـوا علـى هـذه                . االنتخابات العامة 

وقد انسحب المنافس األساسي، وزير التطـوير       . ا يطالبون بمنحهم الوقت لتنظيم صفوفهم     الخطوة وكانو 
وقال إن نتنياهو تعمد إجراء االنتخابات المبكـرة        . اإلقليمي نائب رئيس الحكومة، سيلفان شالوم، محتجا      

  .لكي ال يتاح التنافس معه
تقديم موعد االنتخابات العامة المقررة     لكن المراقبين تحدثوا عن سبب آخر لذلك، هو أن نتنياهو يخطط ل           

 قبل أن ينتخب الرئيس باراك أوباما       2012، وإجرائها في نوفمبر     2013) تشرين الثاني (في شهر نوفمبر    
لدورة ثانية؛ فهو يخشى من أن يتفرغ أوباما النتقاد إسرائيل وممارسة الضغوط عليها بهدف التوصل إلى                

وعندئذ يؤدي الضغط األميركي إلى سـقوط نتنيـاهو فـي           . طينييناتفاق تسوية دائمة للصراع مع الفلس     
وعلى الرغم من أن نتنياهو يعرقل مسيرة السالم ويمتنع عن اتخاذ الخطوات المقررة             . االنتخابات المقبلة 

موافقته علـى   ل» خائنا لمبادئ اليمين  «القائد المتطرف فاغلين يعتبر نتنياهو       ، فإن »خريطة الطريق «في  
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وزير الدفاع الذي يدير حربا على االسـتيطان        «فلسطينية واختياره التحالف مع إيهود باراك       إقامة دولة   
  . »ويمنع اليهود من العودة إلى أرض إسرائيل الشرقية

 30/1/2012الشرق األوسط، لندن، 
  

  خالل لقاءات عمان نتنياهو وافق على التنازل عن السيادة على غور األردن ":معاريف" .25
بنيامين " اإلسرائيلي" كشفت صحيفة معاريف في عددها الصادر اليوم أن رئيس الوزراء            :القدس المحتلة 

مشيرة إلى أن هذه القـضية طرحـت خـالل          , نتنياهو وافق على التنازل عن السيادة على غور األردن        
  .المفاوضات التي في عمان

يتسحاق مولخـو  " ليةاإلسرائي"وحسب معلومات وصلت إلى صحيفة معاريف فإن مبعوث رئيس الحكومة    
إن إسرائيل ال تريد السيادة على غور األردن وتكتفي بترتيبات أمنية           ", قال خالل المباحثات بين الجانبين    

  ".صارمة على نهر األردن
إن العرض اإلسـرائيلي خـالل      "مطلعة على فحوى المباحثات بين الطرفين       " اإلسرائيلية"وقالت مصادر   

 إسرائيلية للتنازل بشكل رسمي عن السيادة على نهر األردن من أجـل             المباحثات يبرهن على وجود نية    
  ".ترتيبات أمنية جيدة على طول نهر األردن

إن هذا العرض متناسق مع أقوال رئيس الحكومة بنيـامين نتنيـاهو فـي خطابـه                "وأضافت المصادر   
لب بالـسيادة اإلسـرائيلية     ولم يشملها ط  , بالكنيست عندما عرض مبادئه فيما يتعلق بأسس األمن والسالم        

  ". على غور األردن
  30/1/2012، الرسالة، فلسطين

 
  2000إسرائيلي محتجز منذ عام جاسوس موفد نتنياهو يزور مصر لبحث إطالق سراح  .26

ذكر تقرير أن موفدا لرئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيـامين نتنيـاهو، زار   : »الشرق األوسط«القاهرة ـ  
ونقلت وكالة األنباء األلمانية، عـن      . 2000راح إسرائيلي محتجز منذ عام      مصر، أمس، لبحث إطالق س    

اإلذاعة اإلسرائيلية، أن النائب يسرائيل حاسون، من حزب كديما اإلسرائيلي، نائب رئيس جهاز األمـن               
العام سابقا موفد نتنياهو، سعى، خالل محادثاته مع المسؤولين المصريين، إلى إطـالق سـراح عـودة                 

إن إسرائيل تواصل مساعيها لطي ملف ترابين، مشيرة إلـى أن مـصر           : قالت مصادر سياسية  و. ترابين
كانت قد تعهدت بإطالق سراحه في المرحلة الثانية من صفقة اإلفراج عن المواطن األميركي اإلسرائيلي               

 . إيالن غرابيل التي أنجزت قبل عدة أشهر
 30/1/2012الشرق األوسط، لندن، 

 
  يوصي بعزل وزيري الداخلية والمالية" سرائيلإ"لة في مراقب الدوتقرير  .27

الذي سيصدر رسميا الشهر القادم وتم تسريب اهـم توصـياته            أوصى تقرير مراقب الدولة في اسرائل،     
لوسائل االعالم، أوصى بعزل وزير المالية يوفال شطاينيتس ووزير الداخلية ايلي يشاي من منـصبيهما               

 50ي قضية حريق الكرمل الذي وقع السنة الفائتة واودى بحياة اكثر من             على خلفية سوء ادائهما خالل ف     
  .اسرائيليا

ويوجه التقرير ايضا انتقادات اقل حدة الى رئيس الحكومة االسرائيلية بنيامين نتنيـاهو ووزيـر األمـن                 
  .الداخلي يتسحاق أهرنوفيتش والى تركيبة الحكومة عامة
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 في سلطة االطفاء والـشرطة االسـرائيلية، اال انـه حمـل             شمل التقرير توصيات ضد الطاقم المهني     و
المسؤولية للطاقم الوزاري ايضا، حيث اشار الى ان وزير الداخلية ايلي يـشاي ورغـم انـه وصـف                   

  .االستعدادات لحاالت الحريق بالكارثية
مباشـر  بينما قال عن وزير المالية، انه منع نقل اموال الى سلطة المطافئ، من خالل وظيفته كمـسؤول      

عن اقرار الميزانيات، االمر الذي جعل نتائج الحريق كارثية، مشيرا ان هذا التدريب تم وقفه يومين قبل                 
  .الحريق

 30/1/2012، 48موقع عرب
  

   تخطط القامة خط حديدي بين البحرين االحمر والمتوسط"اسرائيل" .28
ديدي يربط بين البحرين االحمر     قالت اسرائيل يوم االحد انها تخطط القامة خط ح        : دان وليامز  - القدس

  .والمتوسط يمكن ان ينقل ما يفيض عن قدرة قناة السويس على الطريق بين اسيا واوروبا
وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ان فكرة تفريغ حموالت السفن في ميناء ونقلها بالـسكك الحديديـة                 

  .مصدرين كبار في الهند والصينبين " اهتماما كبيرا"لتحملها سفن اخرى من ميناء اخر القت 
ورفض المسؤولون االسرائيليون أي اراء ترى ان خطة اقامة الخط الحديدي تأتي ردا على االضطرابات               
السياسية في مصر وصعود االحزاب االسالمية برغم ان اسرائيل تعد في هدوء الحتمال اضعاف معاهدة               

  .السالم مع مصر
الضغط على قناة السويس والفكرة هنا هي ايجاد ضمان في حالـة  سيكون هناك كثير من     "وقال المسؤول   

  ."عجز القناة عن النهوض بحجم حركة النقل
وقالـت وزارة النقـل     . وتوقعت وسائل اعالم اسرائيلية ان تبلغ تكلفة الخط الحديدي نحو ملياري دوالر           
  .س سنواتاالسرائيلية انها تبحث عن شركة صينية النشائه وتوقعت ان يستغرق بناؤه خم

 29/1/2012وكالة رويترز لألنباء، 
 

  طائرة تجسس إسرائيلية خالل طلعة جويةأكبر  تحطم ":إسرائيل" .29
أعلنت إسرائيل يوم أمس عن تحطم أحد طائراتها االسـتطالعية الكبيـرة التـي              : أشرف الهور  - غزة

جنة تحقيـق لمعرفـة     تستخدم في عمليات التجسس خالل تحليقها فوق مدينة أسدود، وشكلت على الفور ل            
وأدى تحطم هذه الطائرة التي تنتجها الصناعات العـسكرية اإلسـرائيلية            .السبب في وقوع هذه الطائرة    

والتي كانت تقوم بجولة طيران استطالعية إلى اندالع حريق كبير، استدعت على أثره قوات من الـدفاع                 
  .المدني إلخماده

ان إن الطائرة بدون طيار التي سقطت صباح أمس، األحد،          قال قائد سالح الجو اإلسرائيلي عيدو نحوشت      و
  .من نوع جديد قيد التجربة" إيتان"كانت طائرة 

ولم يدل بأية تفاصيل    . وأضاف في اجتماع لوزارة العلوم أنها تحطمت بسبب انفصال الجناح عن الطائرة           
خطأ بشري إضافة إلى    "وبحسب التحقيقات األولية فإن سبب تحطم الطائرة يرجح أن يكون بسبب             .أخرى

  .، علما أنه تم تركيب جهاز مالحة جديدة على الجناح الذي انفصل عن الطائرة"خلل فني
  30/1/2012، القدس العربي، لندن
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  من االسرائيليين يؤيدون فكرة إعادة احتالل سيناء %62": إسرائيل" .30
سيناء تتحول بـوتيرة سـريعة إلـي    إلي أن , شارت دراسة إسرائيلية أ : رسالة رام اهللا ـ خالد االصمعي 

, ومصدر للتوتر بين مصر وإسرائيل    , ونقطة انطالق محتملة لما يسمي باإلرهاب     , مركز لعدم االستقرار  
خـصوصا ان   , وأن التطورات في سيناء يمكن أن تنهي حالة السالم الثنائي الهش بين مصر وإسـرائيل              

  .نها أن يشكلوا خطرا حقيقيا علي إسرائيلسيناء تعتبر جزيرة غير مأهولة تقريبا وال يمكن لسكا
والسؤال الكبير هل تصريحات المسئولين اإلسرائيليين مقدمة تمهيدية لعمل عسكري ستشنه إسرائيل علي             

  وذلك بحجة أنها باتت تشكل خطرا علي أمن إسرائيل ؟, شبه جزيرة سيناء
فقد كشف استطالع للرأي أجـراه      , ئيليينفي الحقيقة تحظي فكرة إعادة احتالل سيناء بتأييد غالبية اإلسرا         

من اإلسرائيليين عبروا عن رغبتهم فـي       % 62مركز موشيه ديان للدراسات السياسية واإلستراتيجية أن      
  .التصويت% 14فيما رفض, هذه الفكرة% 24بينما رفض, إعادة احتالل شبه جزيرة سيناء المصرية

سيناء يستندون إلي أن تلك الخطوة ستضمن األمن        وأوضح االستطالع أن المؤيدون لفكرة إعادة احتالل        
موضحين أن السبب الرئيسي في هجمات إيالت األخيرة والتي قتل فيها أكثر            , للمدن الصهيونية الجنوبية  

  . شخصا ترجع إلي عدم قدرة السلطات المصرية علي السيطرة علي األوضاع بسيناء12من
 30/1/2012، األهرام، القاهرة

 
  المسجد اإلبراهيمي بالخليلو تنظم رحالت داخل أراضي الضفة اإلسرائيلية التعليم  وزارة":هآرتس" .31

، أّن  )29/1(العبرية، على موقعها اإللكتروني اليوم األحـد        / هآرتس/أفادت صحيفة   : )فلسطين(الناصرة  
سماح للطلبة  من العام الماضي، بال   ) فبراير(القرار الذي اتخذته وزارة التعليم اإلسرائيلية، في شهر شباط          

اإلسرائيليين التجول داخل مدن الضفة، والصالة في المسجد اإلبراهيمي، دخل حيِّز التنفيذ بدايـة عـام                
  . الجاري2012

اإلسرائيلية، نظمت مؤخرا برامج خاصـة لجـوالت داخـل          " كسر حاجز الصمت  "وأضافت أّن منظمة    
وتهدف هذه الجوالت،    .ة التعليم اإلسرائيلية  مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، بالتعاون مع وزار        

ربط الطلبة اإلسرائيليين بالتراث اليهـودي داخـل الـضفة الغربيـة، وتزويـدهم              "وفق المنظمين، إلى    
  . ، وفق زعمهم"بالمعلومات التاريخية حول مكان اآلباء واألجداد

 29/1/2012، قدس برس
 

  "شعب اهللا المختار"يليين يعتبرون أنفسهم من اإلسرائ% 70:"للديمقراطيةالمعهد اإلسرائيلي " .32
أظهر أحدث استطالع للرأي العام في الدولة العبرية تراجع نـسبة اليهـود الـذين               : )فلسطين(الناصرة  

 في المائة فقط خالل السنوات العشر الماضية، في مقابل تزايـد            43إلى  " العلمانيين"يعّرفون أنفسهم بـ    
  .انة اليهودية والعادات اليهوديةنسبة اليهود الذين يتمسكون بالدي
 فـي المائـة مـن       32فـإن   مـؤخرا،   " المعهد اإلسرائيلي للديمقراطية  "وبحسب االستطالع، الذي نشره     

، بينمـا   "متدينين" في المائة    22، في مقابل    "تقليديين ومحافظين دينياً  "المستطلعة آراؤهم يعتبرون أنفسهم     
 في المائـة أنـه يجـب علـى          61 في المائة إنهم محافظون على تطبيق أحكام التوراة، ويعتقد           76قال  

  .أن تتصرف وفقاً للدين والتقاليد اليهودية" إسرائيل"
، ويعتبـرون   "شـعب اهللا المختـار    " في المائة من المشاركين في االستطالع أنهم يؤمنون بأنهم           70وأكد  

وأشار معدو التقرير إلـى   . في المائة أكدوا أنهم يؤمنون بمجيء المسيح اليهودي        55التوراة أمراً إلهياً، و   
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ير، في مقابل الهبوط الذي سـجله فـي         األرقام الجديدة تعزز العقائد الدينية لدى اليهود في العقد األخ         "أن  
وعـزا معـدو    ".العقد الذي سبقه بفعل الهجرة المكثفة لليهود العلمانيين من دول االتحاد السوفيتي السابق       

انصهار المهاجرين الروس في المجتمع اليهودي، وإلى نسبة الوالدة العاليـة           "التقرير هذه التغييرات إلى     
 .، حسب تقديرهم"قياساً بها في أوساط العلمانيينفي أوساط المتدينين والمتزمتين 

 29/1/2012، قدس برس
 

  فارس يدعو العرب إلى اتخاذ إجراءات وخطوات عملية لمساندة األسرى ونضالهمقدورة  .33
قال قدورة فارس رئيس نادي األسير الفلسطيني خالل االجتماع الدوري للجنة الدائمة لحقوق : رام اهللا

 والذي عقد امس األحد في القاهرة أن الحكومة اإلسرائيلية 32العربية في دورتها اإلنسان لجامعة الدول 
العنصرية تقود حملةً ممنهجةً ضد الحركة األسيرة عبر سلسلة من اإلجراءات القهرية والقمعية، داعياً في 

  .الوقت ذاته إلى مساندة األسرى ونضالهم واتخاذ إجراءات وخطوات عملية
 ورقة تتضمن إحصائيات عن األسرى بشكل عام، و أبرز االنتهاكات اإلسرائيلية وقدم فارس للجنة

لحقوق األسرى الفلسطينيين والعرب في السجون اإلسرائيلية، وسياسات االحتالل في التعامل مع أسرانا 
  منها اإلهمال الطبي، والعزل االنفرادي، والمنع من التعليم، متضمنة األدلة والبراهين على هذه 

جراءات والسياسات، كما احتوت الورقة على مجموعة من التوصيات للوقوف بجانب أسرانا في اإل
  .المجال القانوني والحقوقي، والسياسي، واإلعالمي، والمجال االجتماعي واالقتصادي

  30/1/2012، الحياة الجديدة، رام اهللا
  

  ت االحتالل االسرائيلي  على ممارسا مفتوح عن الطعام احتجاجاًاضرابسرى يعتزمون خوض األ .34
اكدت مصادر فلسطينية رسمية االحد بأن االسرى الفلسطينيين في سجون : رام اهللا ـ وليد عوض

 االف اسير يعتزمون خوض اضراب مفتوح عن الطعام 4االحتالل االسرائيلي والذي يتجاوز عددهم 
  .احتجاجا على ممارسات سلطات االحتالل ضدهم واذاللهم والتنكيل بهم

ال وزير شؤون األسرى عيسى قراقع في الحكومة الفلسطينية برام اهللا إن الحركة األسيرة بصدد تنفيذ ق
  .إضراب مفتوح عن الطعام، مشيرا إلى أنه في حال تنفيذه سيكون أكثر صعوبة من اإلضراب األخير

صائل والقوى في وأكد قراقع لالذاعة الفلسطينية الرسمية األحد، وجود مشاورات بين ممثلي مختلف الف
  .سجون االحتالل إلعالن خطوات نضالية موحدة في األشهر المقبلة

  30/1/2012، القدس العربي، لندن
  

  تجديد اعتقال عميد األسرى اإلداريين وتمديد اعتقال الصحفي أبو وردة: التضامن الدولي .35
سكرية اإلسرائيلية جددت أفادت مؤسسة التضامن الدولي لحقوق اإلنسان أن المحكمة الع: الضفة الغربية
 اعتقال أقدم أسير إداري في سجون االحتالل، كما مددت اعتقال صحفي من 23/1/2012يوم االثنين 

  .مدينة نابلس على ذمة التحقيق
وأوضح احمد البيتاوي الباحث في مؤسسة التضامن، أن محاكم االحتالل جددت اعتقال عميد األسرى 

وهي المرة العاشرة على التوالي التي يتم فيها تمديده منذ )  شهور3(اإلداريين احمد نبهان صقر لمدة 
وفي ذات السياق، أشار البيتاوي إلى أن محكمة سالم اإلسرائيلية مددت .  28/11/2008اعتقاله بتاريخ 
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أيام الستكمال التحقيق معه بناء على طلب النيابة ) 10(أيضا توقيف الصحفي أمين أبو وردة لمدة 
  .العسكرية

  30/1/2012، السبيل، عمان
  

  عدنان يدخل مرحلة الخطر الشديدخضر  سيراأل .36
، من سكان مدينة جنين بالضفة الغربية، مرحلة الخطر ) سنة 33(دخل القيادي األسير خضر عدنان 
  . بشكل متواصل ومفتوح عن الطعام42الشديد، بعد إضراب دخل يومه الـ 

ياة والموت، بعد هذه المدة من اإلضراب واإلهمال من قبل وذكر مراسل أحرار أن حياته باتت بين الح
  .إدارة السجون

  30/1/2012، السبيل، عمان
  

   بحاجة الى مشاريع ودعم الحكومة الفصل من جدارالمتضررةالتجمعات : دراسة .37
 )ماس(أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني   بينت دراسة اعدها معهد:  ابراهيم ابو كامش-رام اهللا 

عن التجمعات المتضررة من جدار الفصل العنصري ان هذه التجمعات بحاجة الى طرق ومدارس 
ومراكز صحية، واهتمام اكبر من الحكومة ال سيما وان سكانها يعانون حالة احباط، مطالبة بتحديد 

 اكبر المناطق االكثر تضررا، وضرورة متابعة المشاريع حيث ينبغي ان تولى هذه المناطق عناية وأهمية
في تنفيذ المشاريع وتعبيد الطرق وإعادة تأهيل البنى التحتية وشبكات المياه والكهرباء المهترئة الى جانب 

  .تنفيذ المخططات الهيكلية الخاصة بها
لمناقشة دراسته بعنوان مسح احتياجات ) ماس(جاء ذلك خالل ورشة العمل التي عقدها أمس معهد 

  .م والتوسع في الضفة، وذلك في قاعة المعهد برام اهللالتجمعات المتضررة من جدار الض
  30/1/2012، الحياة الجديدة، رام اهللا

  
   انتخابات المجلس الوطني بملة إلشراك كل فلسطينيي الشتاتح" الفلسطينيأسبوع التمثيل : "لبنان .38

لشتات في تبرز قضية التمثيل الفلسطيني، وصوت كل فلسطيني، بمن فيهم فلسطينيو ا: جهينة خالدية
» بالقضية«انتخابات المؤسسات الفلسطينية الوطنية من بين المسائل الفلسطينية المتعددة، التي تتعلق 

  .وتشكل نواتها
الذي يعتبر من أهم المؤسسات التمثيلية الفلسطينية » بالمجلس الوطني الفلسطيني«وترتبط المسألة أساساً 

  . ة التحرير الفلسطينيةقبل اتفاقية اوسلو، وبالتزامن مع تشكيل منظم
الذي تطلقه شبكة مؤلفة » أسبوع التمثيل الفلسطيني«تنشيط المجلس وتفعيله وانتخاب اعضائه هو هدف 

من األفراد والمجموعات الناشطة ومؤسسات المجتمع األهلي الفاعلة في الوسط الفلسطيني في لبنان، عند 
يتحدث عن النشاط كل من .  بابل في الحمراالخامسة والنصف من مساء يوم الجمعة المقبل في مسرح

ويستمر النشاط حتى . هاني مصري، وسيف دعنة وهويدة عّراف وحفل غنائي للفنانة أمل كعوش
  .السادس من شباط، ويتوزع برنامجه بين مسرح بابل ومركز معروف سعد الثقافي في صيدا
  30/1/2012، السفير، بيروت
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  "حماس" من لوان بادعاء تلقي تمويال في سمؤسستينسلطات االحتالل تغلق  .39
أغلقت شرطة االحتالل االسرائيلي، مساء اليوم، مؤسستين فلسطينيتين في حي سلوان بالقدس، بقرار 

  .موقع من المفتش العام للشرطة، الميجور جنرال يوحنان دنينو، بحجة أن حركة حماس تمولهما
ربي، لوبا السمري، في تصريح نشرته وكاالت أنباء وقالت الناطقة باسم الشرطة االسرائيلية لإلعالم الع

إن مخبري ومحققي قسم األقليات في الوحدة المركزية بلواء شرطة القدس، وبمساعدة قوات : "فلسطينية
 يوما، وبأمر موقع من المفتش العام للشرطة، 30من شرطة حرس الحدود، قاموا األحد بإغالق لمدة 

ستين تقعان في حي سلوان شرق القدس، واللتين تمولهما حركة الميجور جنرال يوحنان دنينو، مؤس
  .، على حد قولها"حماس، وقد استعملتا بالخفية إلجراء نشاطات تابعة لحركة حماس بالحي

 سلوان، والثانية هي جمعية الصدقات، إذ تم -وأضافت السمري أن المؤسسة األولى هي نادي كرة القدم 
  ".تم إعطاء حق االستئناف على قرار االغالق ألصحاب المكانإغالقهما لمدة شهر كامل، وأنه 

  29/1/2012، 48موقع عرب
  

   فلسطين تنتخب مجلس إدارتها الجديدلماءعالجمعية العمومية لرابطة  .40
عقدت الجمعية العمومية لرابطة علماء فلسطين اجتماعها النتخاب مجلس اإلدارة الجديد لدورة : غزة

ر الرابطة الرئيس بحضور ممثلين عن وزارة الداخلية ومسئولي اللجنة وذلك في مق,  م2015 – 2012
  .االنتخابية المكلفة وأعضاء الجمعية العمومية لرابطة علماء فلسطين

مروان أبو راس في كلمة له أهم االنجازات التي قامت بها . وبعد اكتمال النصاب القانوني استعرض د
عدد من المشاريع والطموحات التي تسعى الرابطة لتنفيذها في مشيراً إلى , الرابطة خالل العام الماضي

  . منوهاً إلى أهمية الدور الذي انطلقت من أجله الرابطة واألهداف التي تسعى لتحقيقها, القريب العاجل
عادل خليفة أسماء الحاصلين على أعلى . من ناحيته أعلن مسئول اللجنة االنتخابية المستشار القانوني أ

  .ي نتائج االقتراع التي جرت وسط مشاركة الحاضرين من أعضاء الجمعية العمومية للرابطةاألصوات ف
مروان أبو راس نائبا لرئيس الرابطة . سالم سالمة رئيسا لرابطة علماء فلسطين و د. حيث تم انتخاب د

ن رئيسا لدائرة نسيم ياسي. عبد السميع العرابيد أمينا للصندوق و د.عاطف أبو هربيد أمينا للسر و د. ود
يوسف الشرافي رئيسا لدائرة الوعظ واإلرشاد و . ماهر الحولي رئيسا لدائرة اإلفتاء و د. اإلصالح و د

  . أحمد أبو حلبية عضو مجلس اإلدارة. محمد الفرا رئيسا للدائرة العلمية و د. أ
م وتنفيذ 2011ل عام يشار إلى أن رابطة علماء فلسطين تستعد لنشر تقرير انجازات لجان اإلصالح خال

  .العديد من األنشطة والفعاليات المهمة
  29/1/2012، الرسالة، فلسطين

  
  حادية الجانب تفرغ مبدأ حل الدولتين من محتواهأ اإلسرائيليةاإلجراءات : األردن .41

 اكد االردن رفضه لكل االجراءات والسياسات االسرائيلية احادية الجانب التـي تفـرغ              - بترا   -القاهرة  
أ حل الدولتين من محتواه، وبشكل خاص االستيطان وسياسة التهويد اللتين تمارسهما اسرائيل تجـاه               مبد

  .مدينة القدس والمساس بالمقدسات االسالمية والمسيحية
ووضع ) االونروا(واعرب االردن عن قلقه العميق ازاء األزمة المالية التي تواجهها وكالة الغوث الدولية              

عوام السابقة وما آلت إليه من عجز وما يترتب عليه من تداعيات سلبية انعكست في               موازنات الوكالة لأل  
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تقليص بعض الخدمات التي تقدمها الوكالة لالجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها، ودعا الـى حـشد                 
  .الدعم الدولي واالقليمي للوكالة لتمكينها من االستمرار في اداء دورها ومهامها

 لمؤتمر المشرفين علـى شـؤون الالجئـين         87 االردن في افتتاح اجتماعات الدورة       جاء ذلك في كلمة   
الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة والتي بدأت في مقر الجامعة العربية اليوم حيث يمثل االردن في                

  .المؤتمر المندوبية االردنية الدائمة لدى الجامعة العربية
سطيني ولجهود تحقيق المصالحة التـي تؤسـس لوحـدة الموقـف            واكد االردن دعمه لوحدة الشعب الفل     

الفلسطيني، مشددا على أن استمرار اسرائيل في مشاريعها االستيطانية يقوض مساعي السالم وال يساعد              
  .على بناء الثقة بين الجانبين الفلسطيني واالسرائيلي

30/1/2012، الرأي، عمان  
  

   تصحيحا للمساروتعدها بزيارة مشعل ترحباألردن في  جماعة اإلخوان المسلمين .42
أكدت جماعة اإلخوان المسلمين، في األردن، على أهمية زيارة قادة حركة المقاومـة اإلسـالمية               : عمان

، لألردن التي تجري اليوم األحد؛ معتبرة أنها تصحيح لمسار العالقة المشتركة بـين الطـرفين                "حماس"
  .المتعطلة منذ عدة سنوات

لألردن، والتقائـه   " حماس"راقب العام للجماعة جميل أبو بكر، ترحيبه بزيارة وفد حركة           وأبدى نائب الم  
بكل من الملك األردني، وحكومته، مشددا على أهمية الزيارة للجانبين في هذا التوقيت، وخاصـة فيمـا                 

  .يتعلق بالقضية الفلسطينية
29/1/2012المركز الفلسطيني لإلعالم،   

  
  كل الجهود الممكنة إلعادة إحياء المفاوضاتنبذلس: وزير خارجية األردن .43

قال وزير الخارجية ناصر جـوده ان المباحثـات الفلـسطينية اإلسـرائيلية             :  نيفين عبد الهادي   -عمان  
المباشرة تخرج من إطار الحديث بمنهجية التشاؤم والتفاؤل، ذلك ان المهم في هذه المسألة هو استمرارية                

واشار جوده خالل مؤتمر صحفي مشترك عقـده امـس مـع    . لحة اردنيةالمباحثات كون ذلك يمثل مص   
نظيره االلماني الدكتور جيدو فيسترفيلي إلى انه لم يكن متفائال كما لم يكن متشائما منذ بداية المباحثـات                  

مطلع الشهر الحالي، مبينا ان الواقع يشير الى ان االردن هو صـاحب الحـق               » االستكشافية«المباشرة  
حة في بقاء المباحثات، فالمهم ان تستمر وكل ما نريده هو دولة فلسطينية مستقلة تعيش جنبـا                 ولديه مصل 

وأكد انه ال يوجد أي اجتماعات مبرمجة للجانبين الفلسطيني واإلسـرائيلي فـي             ". إسرائيل"إلى جنب مع    
  .عمان اآلن

30/1/2012الدستور، عمان،   
  

  لتوليد الطاقة صهيوني إلنشاء محطة-مشروع أردني": معاريف" .44
العبرية، النقاب عن مشروع أردني صهيوني مشترك إلقامة محطـة          / معاريف/كشفت صحيفة   : الناصرة

  .لتوليد الطاقة الشمسية، بتكلفة أولية تتراوح ما بين ثالثمائة إلى ستمائة مليون دوالر
ط إلنشاء محطة   ، أن الحديث يدور حول مخط     )29/1( وذكرت الصحيفة في عددها الصادر اليوم األحد        

توليد طاقة حرارية شمسية تقوم بتزويد الجانبين بخمسين إلى مائة وخمسين ميجا واط مـن الكهربـاء،                 



  

  

 
 

  

            24ص                                     2396:                العدد30/1/2012اإلثنين  :التاريخ

وأضافت نقالً عن مصادر مطلعة، ما مفاده بأن العاهل األردني الملـك عبـد اهللا               . 2016ابتداء من عام    
ون اإلقليمي الصهيونية قراراً نهائيـاً      الثاني صادق على المشروع المذكور، في حين لم تتخذ وزارة التعا          

  .بشأنه وتواصل بحث إمكانية منح الدعم الحكومي للمشروع
29/1/2012المركز الفلسطيني لإلعالم،   

  
   البحر الميت إلى أنابيب تحت األرض- األحمرالبحرتحويل مشروع قناة  .45

متعلقة بشق قناة تنقل المياه من البحر       أنهت لجنة البحث الدولية، التابعة للبنك الدولي، أبحاثها ال        : تل أبيب 
األحمر إلى البحر الميت، بتوصيات تبين أن اللجنة قررت تبني المشروع، لكنها غيـرت مـن جـوهره                  

من ناحية التكاليف وكمية المياه التي ستسحب لتضخ في البحـر           % 10تماما، وقّزمته وقلصته إلى نسبة      
  .الميت

، ابتداء من السبعينات؛ فكان اإلسرائيليون يقررون تنفيـذه ثـم           كان المشروع قد شهد مراحل من اإلعداد      
وموافقة األردن، سيبدأ المشروع جنوب الحدود األردنيـة فـي          " إسرائيل"وبناء على اقتراح    . يتراجعون

خليج العقبة، على مقربة من الحدود السعودية، ويمر فقط في الجهة الشرقية، أي داخل تخوم األراضـي                 
ركات الخضر اإلسرائيلية أن هذا التغيير في مسار القناة هو التفاف عليها؛ ألن األردن              ورأت ح . األردنية

يستطيع تجاوز اعتراضات حركات الخضر، بينما في إسرائيل يوجد خطر بأن تقرر محكمة العدل العليا               
 قبول اعتراضات هذه الحركات، لكن السلطات اإلسرائيلية تدعي أن تغيير المسار ناجم عـن حـسابات               

.  األفريقي، الذي يعتبر مركزا للهزات األرضية      -جيولوجية، بدعوى أنها تريد الحياد عن الشق السوري         
  .وحسب تقديرات الخبراء، فإن حدوث هزة أرضية في المنطقة يهدد بوقوع كارثة تدمر مشروع القناة

30/1/2012الشرق األوسط، لندن،   
  

  هللا الجيش اإلسرائيلي يرسل رسائل تهديد إلى حزب ا .46
وتعّد رسائل التهديد عنـصراً     ،  تفعيل رسائل الردع ضد حزب اهللا     يقوم الجيش اإلسرائيلي ب   : يحيى دبوق   

أساسياً في استعدادات إسرائيل لآلتي، وفقاً لتقدير ميزان القوة الذي بات يملكه أعداؤها، وتحديداً حـزب                
لتي تحكم قرارات األعـداء، والتـي       اهللا، تضاف إليه، في هذه المرحلة، تقديرات حيال تغيير الظروف ا          

 عن المبادرة والرد، سـواء باتجـاه        "إسرائيل"ترى أن هامش المناورة لديها قد اتسع، مع تقدير بارتداع           
رسائل التهديد، في هذا اإلطار، تخدم هذا الموقف، ويؤمـل          . سوريا أو قطاع غزة، وبالتأكيد، تجاه لبنان      

  .دائها من المبادرة لفعل تخشى تداعياتهمنها، إسرائيلياً، أن تساهم في ردع أع
30/1/2012، ، بيروتاألخبار  

  
  للمطالبة بجامعة فلسطينية " البداوي"اعتصام في  .47

نفذ قطاع الطالب في اتحاد الشباب الديمقراطي الفلسطيني في مخيم البداوي اعتصاماً امام مكتب مـدير                
ورفع المعتصمون يافطة كبيرة كتب عليها      .  لبنان االونروا في المخيم للمطالبة بانشاء جامعة فلسطينية في       

  .نريد جامعة فلسطينية في لبنان
الحل االستراتيجي لهذه االزمة التي     " مذكرة ان مطلب ضرورة بناء جامعة فلسطينية في لبنان،           قالوا في و

رها فـي   تتفاقم عاماً بعد عام والتي ال يمكن لعدد من المنح أو بعض المساعدات الجزئية أن تعالج جـذو                 
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ظل االرتفاع المتواصل لالقساط الجامعية في الجامعات الخاصة في لبنان وعدم قدرة اهالي الطلبة علـى               
  .تأمينها 

30/1/2012، المستقبل، بيروت  
  

   لحصول فلسطين على العضوية الكاملة باألمم المتحدةاإلفريقيةمصر تطلب دعم الدول  .48
، قمة رؤساء دول وحكومات  األحد اإلثنينو، ليلة حث وزير خارجية مصر محمد كامل عمر:القاهرة

وتحدث  .االتحاد اإلفريقي، على مؤازرة ودعم حصول فلسطين على العضوية الكاملة باألمم المتحدة
 في عمرو، في كلمة وجهها للقمة، عن المعاناة التي عاشتها القارة اإلفريقية نتيجة االستعمار، موجهاً

رة تقديم كل ما هو ممكن لضمان حصول الشعب الفلسطيني على الوقت ذاته رسالة مضمونها ضرو
وطالب دول القارة بدعم قضية الشعب الفلسطيني وخاصة ما يتعلق بحصولها على  .حقوقه الكاملة

  .العضوية الكاملة لمنظمة األمم المتحدة
  29/1/2012، )وفا(نية وكالة األنباء والمعلومات الفلسطي

  
   التركي يطالب بإقامة دولة فلسطينية كاملة السيادةيالخليجالحوار االستراتيجي  .49

، على ضرورة 29/1  شدد وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي وتركيا، يوم األحد:القاهرة
 .تضافر جهود المجتمع الدولي لضمان إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس

 داوود أغلو وزير الخارجية، فيما ترأس وفد مجلس التعاون الخليجي وزير  أحمد.وترأس الوفد التركي د
  .خارجية السعودي األمير سعود الفيصل، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري للتعاون الخليجي

 الستمرار "إسرائيل"ووفق وكالة أنباء الشرق األوسط، فقد أدان الوزراء في البيان الختامي الجتماعهم 
وأكد الجانبان أن استئناف المفاوضات المباشرة بين  .الستعمار العدوانية بحق شعبنا وأرضهسياسة ا

 لبناء المستعمرات اإلسرائيلية في األراضي الفلسطينية  تاماًالجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي يقتضي وقفاً
ر الوضع النهائي الحالية،  بصورة جادة باحترام معايي"إسرائيل"المحتلة، بما فيها شرقي القدس، والتزام 

  .1967خاصة على حدود 
وعّبر البيان عن تقدير الجانبين الخليجي والتركي للجهود المصرية لدفع المصالحة الوطنية الفلسطينية، 
مهيبين بكافة الفصائل الفلسطينية مواصلة العمل بروح الوحدة والتضامن لترجمة اتفاق المصالحة الموقع 

مايو الماضي على أرض الواقع وتحقيق الوحدة الدائمة في فلسطين في أقرب وقت / في القاهرة في أيار
وطالب الجانبان المجتمع الدولي بتبني نهج بناء لدعم الوحدة الفلسطينية، مشددين على أهمية  .ممكن

  .المصالحة الفلسطينية في عملية السالم الصادقة والقابلة للحياة وكذلك استقرار منطقة الشرق األوسط
  29/1/2012، )وفا(نية وكالة األنباء والمعلومات الفلسطي

  
   المصرية مفتوحة لكل فلسطيني بحاجة للعالجاألراضي": سما"مصدر مصري لـ .50

 األراضي المصرية مفتوحة أمام كل المواطنين الفلسطينيين من أن أعلن مصدر مصري مسؤول :غزة
ن على كل فلسطيني يرغب بالعالج أ يفاًمض.. قطاع غزة الراغبين بالعالج في األراضي المصرية

 التحويلة الطبية وان يأخذ موافقة الفريق الطبي داخل معبر رفح والمتواجد من أجل تسهيل إبرازبالقاهرة 
وقال المصدر في تصريحات خاصة  . المصريةاألراضي إلىمرور الحاالت المرضية من قطاع غزة 
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 األراضيسطيني في العالج ال ولن تمنعه من دخول  منها بحق كل فلوإيماناًن مصر إسما  لوكالة
  . موقفأيالمصرية لتلقي العالج وبغض النظر عن 

  29/1/2012وكالة سما اإلخبارية، 
  

  دعوات بتونس لتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني .51
 أحمد في تونس،" الهيئة الوطنية لدعم المقاومة العربية ومناهضة التطبيع والصهيونية" شدد رئيس :تونس

الكحالوي على وجوب التنصيص بكل وضوح في الدستور المرتقب، على مناهضة التطبيع مع الكيان 
 لتنصيب خيمة في شكل اعتصام  التونسية باردو مدينةوأشار إلى أن الهيئة ستنتقل إلى .الصهيوني

 أذاعتها 29/1وقال الكحالوي في تصريحات صحفية له يوم األحد  .تتواصل إلى حين االستجابة لمطلبها
 .وسائل اإلعالم التونسية الرسمية إن شرط نجاح الثورات العربية يكمن في إرساء القطيعة مع االحتالل

لى أن هيئته ستعمل في شكل ورش لمواجهة إوأكد أن القضية الفلسطينية قضية كل العرب، وأشار 
  .التطبيع في كل المجاالت

  29/1/2012المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

  "إسرائيل" يسعون من خالل جمع التوقيعات إلقرار حظر السفر إلى ونب عراقينوا .52
يسعى نواب في البرلمان العراقي الستصدار قرار يحظر سفر المسؤولين : عالء يوسف -بغداد 

، وذلك عقب كشف وسائل إعالم محلية عن زيارات قام بها بعض المسؤولين لتل "إسرائيل"العراقيين إلى 
 من أعضاء لنائب عن التحالف الوطني محمد رضا الخفاجي عن جمع خمسين توقيعاًوأعلن ا .أبيب

 في تصريحات نشرتها وسائل إعالم محلية أن الفترة الماضية شهدت البرلمان إلصدار القانون، مؤكداً
  ."إسرائيل" إلى  سراً، لم يسمهم،سفر مسؤولين عراقيين

شف للجزيرة نت أن أمن المطار ضبط جوازات سفر  في جوازات مطار بغداد الدولي كغير أن ضابطاً
 الذي طلب عدم ،ويؤكد الضابط ."إسرائيل"عدد من المسؤولين العراقيين تحمل تأشيرات دخول إلى 

 أن تسعة من القيادات المعروفة في الساحة السياسية بالعراق توجد على جوازات ،الكشف عن اسمه
وأوضح أن هذه  . مطار بنغوريون واضحة على جوازاتهمسفرهم تأشيرات دخول إسرائيلية، وأن أختام

 أكتوبر / وحتى مطلع تشرين األول7/3/2010الزيارات حدثت بعد إجراء االنتخابات العراقية في 
 عراقيين تم كشف أشخاصاً"وأضاف أن  .، عندما كانت تجري مفاوضات تشكيل الحكومة الحالية2010

بعد التحقيق معهم تبين أنهم كانوا مبعوثين من بعض السياسيين تأشيرات سفر إسرائيلية في جوازاتهم، و
  ".في العراق إلى إسرائيل

  29/1/2012نت، .موقع الجزيرة
  

  "نحل الدولتي"ال بديل عن العودة الى طاولة المفاوضات للوصول الى : وزير خارجية ألمانيا .53
و فيسترفيلي خالل مؤتمر صـحفي      عبر وزير الخارجية االلماني الدكتور جيد     :  نيفين عبدالهادي  - عمان

 ملـك األردن  عن تقديره للجهود األردنيـة بقيـادة        ،   امس وزير الخارجية ناصر جوده      مع   مشترك عقده 
عبداهللا الثاني لتحقيق السالم واالستقرار في المنطقة مؤكدا دعم المانيا لهذه الجهـود واخرهـا المبـادرة                 



  

  

 
 

  

            27ص                                     2396:                العدد30/1/2012اإلثنين  :التاريخ

ين الجانبين الفلسطيني واالسرائيلي مبينا انه ال بديل عن         االردنية لمحاولة احياء مفاوضات جادة وفاعلة ب      
  .العودة الى طاولة المفاوضات للوصول الى حل الدولتين

  30/1/2012، الدستور، عمان
  

    في المجلس التشريعي حماس  عننواب" إسرائيل" من توقيف "قلق"االتحاد األوروبي  .54
 قلقه بعد اختطاف االحتالل لوزير سابق وعـدد         عبر االتحاد االوروبي في بيان، أمس، عن      : )ب.ف  .ا  (

بعثتي االتحاد األوروبي في القدس المحتلة ورام اهللا قلقتان من          "وقال البيان إن    ". حماس"من نواب حركة    
  ".خالد عرفة من مقر الصليب األحمر في القدس" حماس"اعتقال النائب أحمد طوطح والوزير السابق في 

ألنه ال يحق لهما الدخول إلى القدس وثانياً لالشتباه بـصالتهما مـع             "تهما  إنها اوقف " إسرائيل"وأوضحت  
بعثتيه قلقتان ايضا من توقيف رئيس المجلـس التـشريعي          "وأضاف بيان االتحاد األوروبي أن      ". حماس

  ".   عزيز دويك ونائبين آخرين في المجلس هما خالد طافش وعبدالجابر فقهاء
  30/1/2012، الخليج، الشارقة

  
   26  النائب طوطح يرفع عدد النواب المعتقلين إلى"إسرائيل "اعتقال :"الشبكة األوروبية" .55

، أن  )UFree(” الشبكة األوروبية للدفاع عن حقوق األسـرى والمعتقلـين الفلـسطينيين          “عّدت  :  أوسلو
ض إسرائيل تجاوزت كافة الخطوط الحمراء، بمواصلة استهدافها رموز الشعب الفلسطيني، ضاربة بعـر            

الحائط كافة المواثيق الدولية واألممية التي تجرِّم اعتقال النواب المنتخبين، وتصنّف هذا اإلجراء تحـت               
  .”األعمال االنتقامية“بند 

باعتقال النائب طـوطح، والـوزير   “وأضافت الشبكة التي تتخذ من أوسلو بالنرويج، مقرا رئيسا لها، أنّه       
ائيلية تكون قد أرادت اإلجهاز على حالة التـضامن الـدولي مـع             السابق أبو عرفة، فإن السلطات اإلسر     

، احتجاجا علـى تهديـد الـسلطات        2010النواب المعتصمين في مقر الصليب األحمر الدولي، منذ عام          
  .”اإلسرائيلية بإبعادهم عن القدس

طاف طوطح  االحتالل اآلن أنهى بالقوة حالة االعتصام في مقر الصليب األحمر، عبر اخت           “وأوضحت أّن   
وأبو عرفة، بعد شهور قليلة من تنفيذ تهديداته غير الشرعية، بإبعاد النائبين المقدسيين محمد أبو طيـر،                 
وأحمد عطون، من مدينة القدس إلى مدينة رام اهللا، في جريمة صارخة ومركّبة زاوجت ما بين اإلبعـاد                  

  .”واالعتقال
 النائب طوطح، جاء بعد أربعة أيام من اعتقـال رئـيس   ، النظر إلى أن اعتقال    ”الشبكة األوروبية “ولفتت  

المجلس التشريعي عزيز دويك والنائب خالد طافش من بيت لحم، ليرتفع عدد النواب المختطفـين فـي                 
سجون االحتالل إلى ستة وعشرين نائبا، وذلك على خلفية نشاطهم السياسي، حيـث يخـضع غـالبيتهم                 

ضع لمزاج المخابرات اإلسرائيلية وما تقدمه من تهم سـرية ضـد            لالعتقال اإلداري غير القانوني، الخا    
  .المعتقلين

، أكثر من اثنين وأربعين نائبا في المجلس التشريعي         2006وذكرت أّن االحتالل اعتقل منذ منتصف عام        
  .الفلسطيني، وما زال يتمّسك حتى اللحظة باعتقال ستة وعشرين منهم

 30/1/2012، السبيل، عمان
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   من فرضية أن إيران ستمتلك قنبلة نووية وأن ال حرب ستقعتنطلق "إسرائيل" في "مملعبة األ" .56
في الماضي كانت لعبة األمم قصراً على أجهزة االستخبارات األقوى في العالم ثم سرعان              : حلمي موسى 

لتـي  وأيضاً كما في أجهزة االستخبارات ا     . ما نقلتها عنها مراكز دراسات هامة في الشرق أو في الغرب          
كانت أحيانا تكرس أشخاصا لدراسة وتمثل شخصية هذا الزعيم أو ذاك دأبت مراكز البحث في محاولتها                
تقديم أقرب صورة ممكنة للواقع من تكريس أشخاص لتمثيل زعماء ودول في لعبة األمم التمثيلية التـي                 

 إيران مكانة مركزيـة  وفي السنوات األخيرة احتلت . تجريها بين الحين واآلخر حول سيناريوهات محددة      
في االهتمامات الدولية بسبب مكانتها االستراتيجية من ناحية وبسبب قدرة قيادتها على السير مراراً على               

  .حافة الهاوية في تعامالتها الدولية واإلقليمية
 والواقع أن الصراع الغربي مع إيران، والذي تقريبا لم يفتر منذ نجاح الثورة اإلسالمية هنـاك وإسـقاط                 

وازدادت تعقيدات هـذا الـصراع مـع        . نظام الشاه، اتخذ أشكاال مختلفة على مر العقود الثالثة األخيرة         
ولكـن  . نشوب حرب الخليج الثانية والحضور األميركي القوي في دول الخليج ثم في العراق وأفغانستان             

ة األميركيـة ممـا زاد      هذا الصراع زاد من قوة النظام اإليراني وجعله في موضع منافس إقليميا للهيمن            
ويمكن القول إن الشهور األخيرة     . مخاوف العديد من القوى في المنطقة حتى تلك التي كانت تهادن إيران           

هي األشد تعقيدا في تاريخ الصراع الغربي اإليراني خصوصا بعد أن بـدأت عمليـة تجميـع األوراق                  
  .ورميها بقوة على الطاولة

طعة المشددة وصوالً إلى وقف التعاون مع بنوك إيرانية وإعالن أوروبا           فالتهديدات المتزايدة بفرض المقا   
وقف استيراد النفط اإليراني زادت من سخونة التوتر وخلقت تهديدات مضادة وصلت إلى حـد التلـويح                 

ومن الناحية الجوهرية يعتبر مثل هذا التهديد تطوراً لم يسبق له مثيل أقرب إلـى               . بإغالق مضيق هرمز  
ولكن بدا للجميع أن التهديدات شيء والفعل شـيء آخـر           .  من وجهة نظر أميركا وحلفائها     مبرر للحرب 

  .وأن الهوة شاسعة بين األقوال واألفعال ليس فقط من جانب إيران وإنما أيضاً من جانب أميركا والغرب
ا لعبـة قاتلـة     وقد بدت التهديدات المتبادلة أحيانا أقرب ما يكون إلى صراخ أثناء لعبة يعتقد كثيرون أنه              

والمسألة ال تتوقف فقط على العب هنا أو العب هناك وإنما تتجاوز األفراد إلـى          . حتى لو كانت سياسية   
أمسكوني وإال فإن طائراتي وصواريخي لن تكـفّ عـن دك           : فإسرائيل طوال الوقت تصرخ   . المجموع
والتمكين فقط مـن أجـل أن       وأميركا والغرب ال يروق له ذلك فيقدم إلسرائيل كل وسائل الدعم            . إيران

ففي هذا اللعبة يمكن للصراخ اإلسرائيلي أن يكون مثمراً         . تصمت حيناً لتصرخ حيناً آخر عند الضرورة      
إن لم يكن ضد إيران فعلى األقل في تحفيز الدول األوروبية على فرض المزيد والمزيد مـن العقوبـات                   

سي ذي اآلثار االقتصادية المباشرة أن يترك أعمق        ففي نظر األميركيين يمكن للتشدد الدبلوما     . على إيران 
ولكن إسرائيل ال تقبل البتة بما يمكـن        ! إنه االقتصاد أيها األحمق   : األثر على القيادة اإليرانية وفق قاعدة     

فكل ما فعلوا شيئا صدر الصراخ من إسرائيل بأن ما تم فعله غير كـاف وأن                . أن يفعله أو يقوله الغرب    
  .ق والهامش الزمني إلسرائيل لوقف المشروع النووي اإليراني تتقلصتضي» نافذة الفرص«

والواقع أن قلة قليلة فقط، سواء في إسرائيل أم خارجها، تؤمن أن لدى إسرائيل خياراً عـسكرياً تقليـدياً                   
 بل أن العديد من كبار المعلقين اإلسرائيليين واألجانب قالوا مراراً بأن التهديـد اإلسـرائيلي              . ضد إيران 

فارغ وأنه في أفضل األحوال ليس أكثر من سوط إعالمي تستفيد منه أميركا في ضغوطها السياسية على                 
  .إيران وعلى حلفائها
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في مقابلة أجراها الصحافي اإلسرائيلي رونين بيرغمان مع وزير الدفاع إيهود باراك لمصلحة صـحيفة               
مستوى قدرة اسرائيل   :  معضلة الهجوم  يعرض باراك ثالثة معايير لقضايا حاسمة في      » نيويورك تايمز «

وخصوصاً الموافقة الرمزية أو الصريحة من الواليات المتحـدة         (على التحرك، الشرعية الدولية للهجوم      
  .ووجود حاجة لعملية عسكرية) على الخطوة االسرائيلية

ائيل وقد نشرت مجالت أميركية مواقف عسكرية إسرائيلية عرضت في الحـكومة تفيد بأن قـدرة إسـر               
فالمشروع موزع على مناطق شاسعة وليس مركـزاً  . على تدمير المشروع النووي اإليراني محدودة جداً 

وأن ناتج العملية   . في منطقة واحدة وبالتالي ال يسهل على الجيش اإلسرائيلي عملياتـياً تنفيذ مهمة كهذه            
 الذي يرى أنه يبذل أقصى مـا        وفضال عن ذلك فإن العالم الغربي     . اإلسرائيلية إذا جرت سيكون محدودا    

في وسعه إليقاف المشروع النووي اإليراني بطرق دبلوماسـية واقتصادية ليس على اسـتعداد لتحمـل               
وبديهي أن أميركا واالتحاد األوروبي أقدر      . عواقب حرب تشنها إسرائيل في ظل أزمة اقتصادية عالمية        

وال . ب كهذه وتقليل األضرار الناجمة عنها     بعشرات إن لم يكن بمئات المرات من إسرائيل على شن حر          
يبدو سواء من التصريحات األميركية أم األوربية أن أحداً يهرع إلى عمل عسكري ضد إيران، خصوصا                
أن إيران ال تزال تعلن أن كل ما تتطـلع إليه هو نيل حقوقها المشروعة في التطوير النووي لألغراض                  

  .للطاقة النوويةالسلمية وتحت رقابة الوكالة الدولية 
ومن الجلي أن هناك في العالم من يحاول القول إن امتالك إيران قدرة نووية لن يكون نهاية التاريخ وأن                   

بل أن في إسرائيل وفق هذه الرؤية أناساً يؤمنون أن بوسعهم التعايش مـع              . بوسع العالم التعايش مع ذلك    
يحاء بأن الخطر اإليراني عالمي وأن إسـرائيل        وربما لهذا السبب شرعت إسرائيل في اإل      . إيران نووية 

  .ليست المتضرر األكبر منه حتى في الشرق األوسط
التي أجريت في مركز دراسات األمن القومي اإلسرائيلي والتـي          » لعبة األمم «باإلجمال ال ريب في أن      

.  هـذا العـالم    تنطلق من واقع اليوم التالي إلجراء إيران تجربة نووية تشهد على أن كل شيء ممكن في               
  .فلعبة األمم ليست مجرد تمثيلية من محض الخيال العلمي ولكنها أحيانا واقع معيش

  30/1/2012، السفير، بيروت
  

  أنها تمت ... الزيارةأهم ما في  .57
  عريب الرنتاوي

بعد ثالثة عشر عاماً من القطيعة، التأم في عمان أمس، لقاء هو األول من نوعه على هذا المستوى، حين                   
تقبل جاللة الملك عبد اهللا الثاني، رئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل وصحبه، بحضور ولـي                اس

عهد قطر، الدولة إلى لجأ إليها قادة حماس بعد إبعادهم عن األردن، والدولة التي قدموا منها إلى عمـان،    
  .في أول زيارة رسمية من هذا النوع وعلى هذا المستوى

 أنها تمت، وتمت على هذا المستوى، بعد أن كاد المراقبون يفقدون األمـل فـي                أهم ما في هذه الزيارة،    
من مؤيد لهـذه    ...واإلقليمي) األردني(إمكانية إتمامها، سيما أنها تحّولت إلى مادة للشّد والجذب الداخلي           

ـ ....الزيارة يرى فيها خدمة لمصالح األردن وأهداف دبلوماسيته، ولفلسطين وقضيتها الوطنيـة            ض وراف
لها، متخوف من تداعياتها على الحساسيات والحسابات المحلية األردنية، الفسيحة منها والضيقة، سـواء              

  .بسواء
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واألرجح أنها ستفتح أفقاً مـستقبلياً أرحـب لتطورهـا          ...لقد كسرت الزيارة جليد العالقات بين الجانبين      
فوري والمباشر، لكن الصحيح كذلك، أنـه     نوعياً ليس متوقعاً على المدى ال     " اختراقاً"صحيح أن   ...الالحق

سيكون بمقدور كل فريق، أن يبني على الشيء مقتضاه، وأن يسعى في تعظيم الفائدة المرتجـاة، وبمـا                  
  .يخدم المصالح المشتركة للجانبين والشعبين

 أي  األردن، ال يستطيع أن يدير ظهره لحماس، في الوقت الذي تقترب فيه الدبلوماسية األردنية أكثر من               
وفي الوقت الذي يمكن فيه لحمـاس أن تلعـب دوراً           ....وقت من ملفات التفاوض والمصالحة الفلسطينية     

وفي الوقت الذي تقترب فيه حماس من االندماج على نطـاق           ...إيجابياً في العالقة بين الحكم والمعارضة     
خواني من اسـتالم مقاليـد      وفي الوقت الذي يقترب فيه التيار اإل      ...أوسع في النظام السياسي الفلسطيني    

لكل هذه األسباب، ال يستطيع األردن أن يدير ظهـره،    ...السلطة في عدد وافرٍ من الدول العربية الرئيسة       
  .لحماس فلسطينياً ولإلخوان أردنياً

في المقابل، فإن استعادة العالقة مع األردن، كان على الدوام، هدفاً لحماس، وهو هـدف تلـح الحاجـة                   
الً لدوافع سياسية، فاألردن ساحة يمكن لحماس أن تصغي من على أرضها لنبض الـشارع               أو...إلنجازه

واألردن العب، ال يمكن إدارة الظهر له، سواء صعد دوره أم هـبط، تنـامى أم                ....في الضفة والقدس  
وثانياً، لدوافع إنسانية وعاطفية، تجذب قادة الحركة إلى بلد ومجتمـع، قـضوا فيـه سـنوات                 ....تقلص
أسيس والنشأة، وعلى أرضه استعاد خالد مشعل أنفاس الحياة بعد ممات، واستنشق فيه الـشيخ أحمـد                 الت

  .ياسين واألخ موسى أبو مرزوق نسائم الحرية بعد أسر
والحقيقة أنه ما كان لعالقة األردن بحماس أن تسلك هذا الطريق الشائك وأن تؤول إلى هذا المستوى من                  

يقة سياسياً وأمنياً لدى بعض األوساط السياسية النافذة في الدولة والمجتمـع            القطيعة، لوال الحسابات الض   
  .األردنيين

لقد كان باإلمكان إدارة ملف العالقة مع حماس، سياسياً أوالً وعاشراً، وأمنياً في المقام األخير، وتفـادي                 
بي فـي إنجـاز ملفـات       حالة من القطيعة، أضعفت قدرة الدبلوماسية األردنية على القيام بدورها اإليجا          

  .زمن النظام البائد" الوسيط المصري"المصالحة الفلسطينية، خصوصا بعد تعثر 
على أية حال، دعونا ننظر لألمام، ونتطلع إلى تبديد الخوف والقلق، اللذين قد يبدو بعضهما مفهوماً، فيما                 

ول إن العالقة المـستعادة بـين   وأبدأ بالق...بعضهما اآلخر، يندرج في سياق التضخيم والمبالغة واالبتزاز  
األردن وحماس، لن تصب إال في خانة المواجهة مع المشاريع اإلسرائيلية المشبوهة كالتوطين والـوطن               

فيها، تارة لتعطيل مسارات اإلصالح الداخلي في       " النفخ"التي ال يكف البعض عن      " الفزاعة"البديل، وهي   
  .الحمساوية –األردن، وأخرى لتعطيل المصالحة األردنية 

هم يعتقدون أن استعادة العالقة مـع حمـاس، قـد     ...نحن نعرف أن مخاوف هؤالء تكمن في مكان آخر        
وألن الجماعة وحزبها   ...في المجتمع " شوكتهم"تفضي إلى تقريب اإلخوان المسلمين من النظام، وتعزيز         

طنين وأصولهم، فـإنهم    السياسي، مصنفان في قاموس هؤالء، كممثلين لمنبت دون آخر من منابت الموا           
  .يفضلون إبقاء األبواب موصدة في وجه حماس

لقد حرص خالد مشعل، انسجاماً مع الموقف الوطني الفلسطيني العام، أن يبعث بكل رسـائل الطمأنينـة                 
الدولـة األردنيـة    ...واالطمئنان لألردنيين جميعا، نظاماً وحكومة وحركات شعبية واجتماعية ورأيا عاما         

لة الفلسطينية لشعبها، األردن هو األردن، وفلسطين هي فلسطين، وحماس تقف إلى جانـب              لشعبها والدو 
وحمـاس  .....األردن وخلفه، كما السلطة والمنظمة، في مواجهة مؤامرات التـوطين والـوطن البـديل             
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كالسلطة والمنظمة، حريصة على أمن األردن واستقراره، بصورة ال تقل عن حـرص شـرفاء األردن                
وحماس لن تكون إال عامل استقرار وجزءا من الحل، ال          ....ى أمن بالدهم واستقراره ونمائه    وأحراره عل 

هذه هي الرسالة الفلسطينية التي حملها مشعل، ومن قبلـه الـرئيس            ...مصدر قلق أو جزءاً من المشكلة     
  .عباس، لمن أراد أن يصغي السمع

  30/1/2012، الدستور، عمان
  

  ة ـ اإلسرائيلية الفلسطينيالمفاوضاتاستحالة  .58
  بالل الحسن

والشروط التي تطرحها إسرائيل من أجـل المفاوضـات      .  إسرائيلية -ال توجد حاليا مفاوضات فلسطينية      
وليس لدى الجانب الفلسطيني أي خطة بديلة لشعار المفاوضات، وهذا يعني أن            . تقضي عليها قبل أن تبدأ    

  .دث تغير ما على األرض يغير من موازين القوىالموضوع سيبقى عالقا، وجامدا على حاله، إال إذا ح
القاعدة المنطقية للمفاوضات تفرض ضرورة االنطالق من شعار ضرورة االنسحاب اإلسرائيلي مقابـل             

 1967وهذا يعني موافقة إسرائيل على االنسحاب من األراضي التي احتلتها عـام             . مطالب أمنية تريدها  
سرائيل بدأت تقفز من موضوع االنسحاب إلى موضوع تغيير خط          مقابل إجراءات تريدها ألمنها، ولكن إ     

  .الحدود، وهو ما يعني مواصلة احتالل أراض جديدة في الضفة الغربية
ففي آخر عرض إسرائيلي قدمه إسحاق مولخو إلى الجانب الفلسطيني في لقاء عمان، اقترح إقامة دولـة                 

  :فلسطينية بثالثة شروط
  .ضمن السيطرة اإلسرائيليةأن تبقى القدس : الشرط األول
  .أن تمتد سيطرة إسرائيل إلى المستوطنات التي بنتها داخل الضفة الغربية: الشرط الثاني
  .الحفاظ على الوجود األمني اإلسرائيلي في غور األردن: الشرط الثالث

ة من  وتعني هذه الشروط عمليا، حسب وصف ياسر عبد ربه عضو اللجنة التنفيذية، اقتطاع أجزاء واسع              
الضفة الغربية، واقتطاع القدس، وتحويل الضفة الغربية إلى مجموعة كانتونات معزولـة بعـضها عـن         

  ).أبارتهايد(بعض، مضيفا أن هذه المبادئ تعني إقامة نظام فصل عنصري 
شرحا لهذا الموقف اإلسرائيلي، قائلة إنه في إطار التـسوية الدائمـة، يبقـى              » هآرتس«وقدمت صحيفة   

عظم من المستوطنين اليهود في الضفة الغربية وفي مدينة القدس، وضمن السيادة اإلسـرائيلية،    السواد األ 
أما الموقف الفلسطيني بالمقابل فيتمـسك      . أي يتم ضم األراضي المقامة عليها المستوطنات إلى إسرائيل        

  .1967) يونيو(بضرورة االنسحاب إلى خط الرابع من حزيران 
عارضين، أن الطرف الفلسطيني يؤكد على مبدأ االنسحاب اإلسرائيلي، بينمـا           وجوهر هذين الموقفين المت   

وتضع إسرائيل هذا المطلـب ضـمن       . يؤكد الموقف اإلسرائيلي على ضرورة إحداث تغيير في الحدود        
  .»تحقيق األمن اإلسرائيلي«إطار 

دة االنسحاب، ثم علـى      اإلسرائيلية في كل المرات السابقة، على قاع       -لقد دارت المفاوضات الفلسطينية     
قاعدة تبادل األراضي، أما اآلن فإن إسرائيل تتطلع إلى التوسع والضم، وبطريقة تضمن لهـا سـيطرتها            
على الضفة الغربية، إذ حين تطرح إسرائيل طلبها ببقاء سيطرة لها داخل منطقة األغـوار، فـإن ذلـك                   

الضفة الغربية، وتكون تحت السيطرة     يستتبع وجود طرق تصل بين إسرائيل ومنطقة األغوار، تمر عبر           
وتعني هذه الشروط اإلسرائيلية، المرفوضة طبعا من الجانب الفلسطيني، أن احتاللها للضفة            . اإلسرائيلية
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ولذلك فـإن   . الغربية سيستمر، وأن موضوع االنسحاب ليس مطروحا بشكل يؤدي إلى مناقشة مجدية له            
 أعلن الرئيس محمود عباس بعد لقاءات عمان التفاوضية         هذه المفاوضات ستتوقف حتما، وبخاصة بعد أن      

  .، هو الذي يشكل أرضية للعودة إلى المفاوضات1967األخيرة، أن خط الرابع من حزيران 
  ماذا بعد أن تتوقف هذه المفاوضات؟: والسؤال الطبيعي هنا

جل إحداث تغيير في    المنطق السياسي يقول إنه ال بد للفلسطينيين من ممارسة ضغط على إسرائيل، من أ             
موقفها، والوسيلة الوحيدة لممارسة هذا الضغط هي في مقاومة مسلحة لالحتالل اإلسرائيلي، ولكن القيادة              
الفلسطينية تعلن رسميا أنه ال عودة إلى استعمال السالح، وال يعرف أحد بعد ذلك كيف يمكن إحداث تقدم                  

  .في هذه المفاوضات
ا في موقفها السياسي، فقد قفزت فوق موضوع االنسحاب إلى موضـوع            لقد أحدثت إسرائيل تغيرا أساسي    

الضم، بينما بقي الفلسطيني على حاله، أي الدعوة للتفاوض واإلعالن الرسمي عن رفض اللجـوء إلـى                 
المقاومة المسلحة لالحتالل، وهذا يعني أن األمور ستبقى معلقة إلى أن يشعر الجانب اإلسرائيلي أن هناك                

 العودة إلى المفاوضات، وإذا لم يحدث ذلك، فسيبقى الجانب اإلسرائيلي مرتاحا، فـاالحتالل              ما يدفعه إلى  
  .مستمر، والمفاوضات متوقفة، والضغوط ال وجود لها

، ومـن منظمـة التحريـر    )إذا كانت ال تـزال موجـودة  (إن هذا األمر يستدعي من السلطة الفلسطينية  
، وأساسها وسائل مقاومة االحتالل، شعبيا وسياسيا وعـسكريا،         الفلسطينية، أن تبحث في البدائل المنطقية     

وفي مرحلة من المراحل، يصبح التركيز على المقاومة المسلحة والعسكرية أمـرا ضـروريا وملحـا،                
  .وبخاصة عندما تسد إسرائيل آذانها كي ال تسمع أي شيء آخر

ر مستعدة لتقديم أي تنازل ما لم تكن        إن تاريخ الصراع مع إسرائيل ليس غائبا عن األذهان، وإسرائيل غي          
فعمل . مجبرة عليه، وإذا فكر الفلسطينيون بهذا المنحى، فسيجدون أنفسهم مضطرين لبحث األمور عربيا            

فلسطيني مسلح ضد االحتالل يحتاج حاضنة عربية من الدول المجاورة، وربما يحتاج أيضا إلى حمايـة                
هريا أنه ال يمكن االكتفاء بعمل فلسطيني، وأنه ال بد مـن            يعني هذا جو  . أشمل من جامعة الدول العربية    

 عربي، ولكن الفلسطينيين بدأوا يميلون منذ سنوات إلى عمل فلسطيني بحـت،             –التفكير بعمل فلسطيني    
  .وهذا ما ال يجب أن يستمر

  اإلسرائيلي بالفلسطينيين وحدهم، يضمن إلسرائيل التفوق منـذ        -إن حصر موضوع الصراع الفلسطيني      
اللحظة األولى، وال يمكن إحداث تغيير في الموازين إال بدفع الصراع ليعود إلى نقطته األصلية، على أنه                 

 إسرائيلي، وهذا يقتضي من السلطة الفلسطينية ومن منظمة التحرير الفلسطينية أن تعود             –صراع عربي   
  .إلى التأكيد على هذا النهج، وإال فإن مساعيها ستتراجع يوما بعد يوم

ن نظرية التفاوض، وال شيء غير التفاوض، لم تلق استجابة مقبولة من إسرائيل، بل أشعرتها بالراحة،                إ
  .وال بد من إعادة النظر بها، من أجل بلورة مناخ سياسي جديد في المنطقة

ثم يجب أال ننسى واقع الرعاية األميركية للموقف اإلسرائيلي، وهو واقع ال يمكن للفلسطينيين مواجهتـه                
ال بدعم عربي، وبتحرك دبلوماسي عربي، ولكن هذا الموقف العربي ال يمكن أن يبدأ إال حين يتحـرك                  إ

  .الفلسطينيون نحو موقف سياسي جديد، ثم يطالبون اآلخرين بتبني هذا الموقف
  30/1/2012، الشرق األوسط، لندن
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  تحديات عمل األجهزة االستخبارية اإلسرائيلية في المرحلة القادمة .59
  عدنان أبو عامر. د

ـ        في عالقتهـا   " وضع تدهور وعدم يقين   "تواجه المؤسسة االستخبارية اإلسرائيلية، مؤخراً، ما يوصف ب
بحليفاتها وشريكاتها االستراتيجيات، مع سلسلة من األحداث اإلقليمية والدولية، الدالة على ضـرورة ردم              

عم بأنها تواجه تحديات ومعضالت في جوانـب        الهوة بين األهمية المتزايدة للمعلومات االستخبارية، والز      
  :أهمها تجميعها،

  . مفاجأة مبارك، ومهاجمة السفارة في القاهرة، ومستقبل العالقات مع مصر-1
  ).إسرائيل( انهيار العالقات االستراتيجية مع تركيا، وصدور تصريحات حماسية عنها معادية لـ-2
  . على استقرار األردن، ومستقبل العالقات معه الزعزعة الحاصلة في الشرق األوسط، والخشية-3
  . ضعف العالقة بالواليات المتحدة، وخطر اضمحالل الحلف االستراتيجي معها في أمد أبعد-4

كما يعد التجسس واستعمال أجهزة االستخبارات على الحلفاء والـشركاء ظـاهرة رائجـة فـي العـالم                  
باري بين حلفاء في مجال ما كمكافحة اإلرهاب مثالً،         االستخباري، ويمكن أن يكون تعاون أدائي أو استخ       

وفي نفس الوقت يجمع الحلفاء معلومات عن بعضهم البعض، ويرى بعضهم بعضاً هدفاً استخباريا، وقـد          
يكون هؤالء دوالً أو جهات أو منظمات، وليس بالضرورة المقصود هنا معلومات اسـتخبارية سياسـية                

دول مختلفة، بل معلومات استخبارية عن دول حليفـة ذات أهميـة            دبلوماسية تُجمع بصورة دورية عن      
  ).إسرائيل(استراتيجية وأمنية لـ

، حصرت عنايتها في العقود     "الشاباك والموساد وأمان  : "مع العلم أن األجهزة األمنية اإلسرائيلية المختلفة      
وفي العشرين سنة األخيـرة     في دول المواجهة، وخطر الحرب التقليدية،       ) إسرائيل(الثالثة األولى لوجود    

أصبحت إيران وسوريا وحزب اهللا وحماس في مقدمة اهتماماتها، وما يزال لها موقع متقدم في صـوغ                 
التقدير االستخباري القومي العام، ألنها تقسم عملها جغرافياً إلى جبهات ودول، وبحسب كل فرع يشتغل               

  .بدولة
العسكري، مع وجود فروق في التأكيدات البحثية؛ إزاء        كما يوجد تقسيم داخلي لمجاالت البحث السياسي و       

ـ            فـي  " الوضع اإلشكالي الـشاذ   "دول ليست عدوة كمصر واألردن، ولهذا فليس غريباً نشوء ما وصفه ب
  .، حيث يترك فيه لالستخبارات العسكرية المسؤولية عن البحث السياسي واالستراتيجي)إسرائيل(
  تقديرات أمنية• 

  :في الفترة القادمة على النحو التالي" إسرائيل" مقترحة لعالقات استخبارية لـيمكن أن نقدم نماذج
االستخباري للميدان المصري، وعدم اسـتعداد الجـيش       " أمان"بعد تنحية مبارك، تبين إهمال      :  مصر -1

إلنفاق موارد وصرف انتباه استخباري له، وهو ما يوجب تخصيص جهد استخباري تجميعـي وبحثـي                
ارات اجتماعية وسياسية تشذ عن االشتغال التقليدي بالجيش ونظام الحكم، وصعوبة التنبؤ            نحو قوى ومس  

بتغير النظام وتغير السياسة في أعقابه قد تفضي لتوجه فحواه أنه توجد حاجة لتعزيز البحث العـسكري،                 
  .وحصر العناية في القدرات

األمنية انتقادات عن الفشل االسـتخباري      البحرية، سمعت في المحافل     " مرمرة"على إثر قافلة    :  تركيا -2
في جمع المعلومات وتقدير الخطر، ألن تركيا لم تُشمل في جمع المعلومات االستخبارية، ولـم تـستطع                 

ـ            فـي الـشرق    ) إسرائيل(جمع معلومات عنها، فهي ذات موارد محدودة، وتركيا عدت حليفة مركزية ل
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يدا أو هدفا استخباريا، لكن تغير سياسـتها، وتهـاوى          األوسط، وقويت العالقات معها، بحيث لم تعد تهد       
  .الحلف االستراتيجي معها

الذي كان دولة عدوة وهدفا لالستخبارات الصهيونية، لكن في الوقت نفسه كان له عالقـات               :  األردن -3
 على األقل، وأدار الموساد هـذه       1970، ويمكن اعتباره شريكا استراتيجيا منذ سنة        )إسرائيل(سرية مع   

اليوم قلقة في   ) إسرائيل( جرى تثبيت التعاون األمني رسميا، لكن        1994لعالقة، وبعد اتفاق السالم سنة      ا
  .األساس من تهديد استقرار نظام الحكم في األردن

الرئيسة، ولذلك هناك أهمية كبيرة للمعلومـات عـن سياسـتها           ) إسرائيل(حليفة  :  الواليات المتحدة  -4
إليران؟ وهل ستخرج بمبـادرة     ) إسرائيل( وماذا سيكون ردها على مهاجمة       هل تهاجم إيران؟  : ونواياها

سالم جديدة؟ ورغم وجود نظام صالت وثيق في جميع المستويات كمتخـذي القـرارات والعـسكريين                
واالستخبارات، وحوار استراتيجي دوري، لكن توجد قضايا قد تخفي فيها الواليات المتحدة معلومات عن              

  .ن لها تقديرات ال تُعرض على متخذي القرارات فيها، أو تكو)إسرائيل(
 نشأ إطار تعاون أمني معهـا، وعـدت شـريكة،           1993منذ اتفاقات أوسلو في     :  السلطة الفلسطينية  -5

على تعاون معها، وضيق نشاطه االستخباري المستقل، وبعد انتفاضة األقصى عرفـت            " الشاباك"واعتمد  
، وثّبت حـضورا  "الشاباك"، وتوقف التعاون األمني معها، وعاد     "هاباإلر"السلطة بأنها هدف في مكافحة      

 تم تجديد التعاون مع قـوات األمـن الفلـسطينية،           2005استخباريا كثيفا في الضفة الغربية، وفي سنة        
  .وحظيت بالمديح لعملها على مجابهة حماس

  29/1/2012، موقع فلسطين أون الين
  

   العربيةالقوة لتطويق آثار الثورات: تل أبيب .60
  صالح النعامي

تدلل كل المؤشرات على أن إسرائيل غير مستعدة  للمجازفة بالسماح بتحقق التوقعات الـسوداوية التـي                 
تنبأت بها نخبها العسكرية والسياسية بشأن ما يمكن أن تسفر عنه ثورات التحول الديمقراطي في الوطن                

وقد بادرت تل أبيب بالفعل لمحاولة تقليص       . ائيلياإلسر» القومي«العربي وإسقاطاتها السلبية على األمن      
األضرار المتوقعة من خالل استعدادات عسكرية غير مسبوقة، تمثلت بشكل أساسي في إحداث تغييرات              

ولعل التطور العلني الذي يعكـس أنمـاط االسـتعداد العـسكري            . بنيوية في تركيبة الجيش اإلسرائيلي    
لعربية هو القرار الصادر عن هيئة أركان الجيش اإلسرائيلي، فـي           اإلسرائيلي لمرحلة ما بعد الثورات ا     

منتصف شهر ديسمبر الماضي، والقاضي بتشكيل قيادة عسكرية جديدة تختص بتخطيط وتنفيذ عمليـات              
، في إشارة إلى طابع المهام      »قيادة العمق «عسكرية في قلب الدول العربية، وقد أطلق على القيادة الجديدة           

لقد احتفظ الجيش اإلسرائيلي دوماً بوحدات خاصة تنفذ عمليات سرية          .  في العمق العربي   التي ستوكل لها  
 وفي السودان مؤخراً وفي لبنان وتـونس        2006في قلب الدول العربية، كما حدث في سوريا أواخر عام           

دة لكن تشكيل القيـا   . في الماضي، إال أن الحديث كان يدور عن تنفيذ عمليات عسكرية محددة وموضعية            
الجديدة وتنصيب ضابط برتبة جنرال يتولى قيادتها يأتي إلدراك القيادة العسكرية اإلسـرائيلية أن حجـم                
التحديات العسكرية التي ستواجهها إسرائيل في ظل الثورات العربية سيكون كبيـراً ومتـشعباً لدرجـة                

 تعلقهـا إسـرائيل علـى       وما يشكل دليالً على حجم الرهانات التي      . تستدعي هذه الخطوة غير المسبوقة    
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تشكيل هذه القيادة، هو قرار هيئة أركان الجيش أن تضم القيادة الجديدة ضباط وجنـود أكثـر وحـدات                   
  .الجيش اإلسرائيلي نخبوية

  مخاطر بالجملة
إن االفتراض الرئيس، الذي تتصرف هيئات التقدير االستراتيجي في إسرائيل على أساسه هو أن الربيـع    

ياته مخاطر استراتيجية جمة على األمن اإلسرائيلي، قد تتحول مـع الوقـت إلـى               العربي سيحمل في ط   
فالنخب العسكرية اإلسرائيلية تخشى أن تتحول الدول التـي شـهدت ثـورات تحـوال               . مخاطر وجودية 

. ديمقراطيا، إلى قواعد انطالق لتنفيذ عمليات عسكرية ضد األهداف اإلسرائيلية خارج حـدود فلـسطين              
سابات، فإن صناع القرار في إسرائيل يرون أنهم سيكونون مطالبين باالستعداد للعمل في             وضمن هذه الح  

وإن كانت المـستويات الـسياسية   . قلب دول، بعيدة جداً عن حدود فلسطين، مثل اليمن، ومصر والعراق          
ليمن تعتبر  والعسكرية اإلسرائيلية ال تحاول أن تفصل جملة المخاطر التي تأخذها بعين االعتبار، إال إن ا              

% 30فمن المعروف أن حوالي     . أحد أكثر الدول التي تثير األوضاع فيها اهتمام صانع القرار اإلسرائيلي          
من التجارة اإلسرائيلية تمر عبر البحر األحمر في طريقها إلى جنوب شـرق آسـيا، كمـا أن الـسفن                    

لعـسكرية، وبالتـالي فـإن      والغواصات الحربية اإلسرائيلية تمخر عباب هذا البحر ضـمن تـدريباتها ا           
اإلسرائيليين يخشون أن تنطلق مجموعات مسلحة من اليمن، الذي يطل علـى مـضيق بـاب المنـدب                  
الستهداف السفن التجارية والحربية اإلسرائيلية، وهذا يستدعي االستعداد للعمل ضد أي جهة يمكـن أن               

ح أن كالً من المجلس العسكري      صحي. وما ينطبق على اليمن ينطبق على مصر      . تنفذ مثل هذه العمليات   
واألحزاب المصرية، بما فيها الحركات اإلسالمية التي فازت في االنتخابات، ترسل برسـائل اطمئنـان               

، لكن صناع القرار في إسرائيل ينطلقون من افتـراض مفـاده أن             »كامب ديفيد «بشأن االلتزام بمعاهدة    
ولعل أكثر ما   . عادية إلسرائيل في أرض الكنانة    صعود اإلسالميين للحكم في مصر سيسمح بتوفير بيئة م        

يثير القلق اإلسرائيلي هو مستقبل األوضاع في سيناء، حيث يخشى اإلسرائيليون أن تتحول سـيناء إلـى                 
وهذا ما يعني أن القيادة العسكرية الجديدة ستكون مطالبـة          . نقطة انطالق للعمل العسكري ضد إسرائيل     

وقد صرح رئيس المجلس األمـن القـومي   . اء، أو أي مكان في مصربتنفيذ عمليات خاصة في قلب سين    
اإلسرائيلي األسبق عوزي ديان أن إمكانية تنفيذ عمليات عسكرية في قلب سيناء هو أمر يجب أال يكون                 

لكن أكثر ما يثير حساسية اإلسرائيليين هو مستقبل األوضاع في األردن، حيث إن هناك إجماعا               . مستبعداً
على حجم إسهام النظام األردني في حفظ األمن اإلسرائيلي من خالل تأمين الحـدود مـع                داخل إسرائيل   

  .فلسطين، وهي الحدود األطول
  مواجهة تداعيات االنسحاب األمريكي من العراق

تبدي دوائر التقدير االستراتيجي في إسرائيل قلقاً كبيراً إزاء تداعيات االنسحاب األمريكي من العـراق،               
لدوائر أن هذا االنسحاب سيزيد من دافعية األطراف المعادية إلسرائيل على استهدافها في             وتفترض هذه ا  

وأكثر ما يثير القلق اإلسرائيلي أن يتمكن اإليرانيـون مـن           . بيئة مثالية، سيما إيران وأدواتها في العراق      
 إسرائيل،  نصب قواعد صواريخ على األراضي العراقية، سيما في غرب العراق، واستخدامها في ضرب            

من هنا فإنه من ضمن مهام القيادة العسكرية الجديدة         . في حال هاجمت األخيرة المنشآت النووية اإليرانية      
وتفترض النخب العسكرية أن االنـسحاب      . سيكون معالجة مثل هذا التهديد في حال تحققت هذه التوقعات         

ق لجماعات سـنية تعمـل ضـد        األمريكي قد يسمح بتحول بعض المناطق في العراق إلى ساحة انطال          
في الوقت نفسه، فإن القيادة الجديدة ستلعب دوراً أساسياً في أي حملـة عـسكرية               . إسرائيل في المستقبل  
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تشنها إسرائيل ضد المنشآت النووية، إذ إن هيئة أركان الجيش اإلسرائيلي تفترض أن أي غارات سيشنها                
ن كافية وحدها لضمان إلحاق أذى كبير وبالغ بهـذه          سالح الجو اإلسرائيلي ضد المنشآت النووية لن تكو       

المنشآت، لذا فإن هناك حاجة وحدات خاصة تعمل على األرض من أجل انجاز المهمة، عالوة علـى أن                  
  .وجود هذه الوحدات على األرض اإليرانية يسمح بتوسيع دائرة األهداف المكملة للضربة الجوية

  30/1/2012، السبيل، عمان
  

  العشرون من كانون الثاني ايضامر السادس و .61
  يوسي بيلين

فقد قبل الفلسطينيون طلـب الرباعيـة       . مر اذا اجل مسمى آخر هو السادس والعشرون من كانون الثاني          
ثالثة اشهر تحادث غير مباشر ومباشر واستجابوا القتراح ملك االردن عبد اهللا الثاني اجـراء لقـاءات                 

. ر ان يصدق أحد أنه كان يمكن ان ينتج شيء ما عـن ذلـك              مباشرة بل خمسة لقاءات في عمان من غي       
وحذروا أنهم لن يستمروا في المحادثات بعد السادس والعشرين من كانون الثاني وأنهم سـيبحثون عـن                 

وهم اآلن يرسلون مبعوثيهم الى العالم لتجديد المبادرة ليحظوا         . سبل اخرى للتخلص من الطريق المسدود     
ومـاذا عنـا؟ نحـن      . ويحلمون بتظاهرات غير عنيفة تعيد انتباه العالم لقضيتهم       باعتراف االمم المتحدة،    

  ألنه ما الذي يجعلنا نبادر بشيء ما من قبلنا؟. نتابعهم في هذا الشأن وننتظر خطوتهم القادمة كي نرد
شـرة  اذا بدأ نشاط مكثف في االمم المتحدة فسنعاود شعار ان هذه االمور ال يمكن حلها إال بمحادثات مبا                 

اذا تمـت حقـا     . وسنعتمد على تأييد االميركيين لكل ما نقول ال سيما اذا حدث هذا في سـنة انتخابـات                
تظاهرات غير عنيفة فسنوضح للعالم ان المشكالت الثقيلة الوزن ال تحل بهـذه الطريقـة، واذا كانـت                  

لحقيقي، فهم ال يريـدون     تظاهرات عنيفة، والعياذ باهللا، فسنستطيع دائما ان نكشف عن وجه الفلسطينيين ا           
نحـن نمـسك بعـضنا      . دولة وال حال سلميا وال اقتصادا متقدما وال تعليما الوالدهم بل يريدون ضربنا            

ببعض كما كنا دائما ونضر بأنفسنا حينما نضر بالطرف الثاني، وبرغم ذلك وكأننا ال يجوز لنا ان نعمل                  
  .ا في الماضي بالضبط وأال نبلغ أي انجاز يجب علينا ان نعمل كما عملن–مخالفين القضاء القديم 

يستمتع نتنياهو اليوم في المعركة االنتخابية االميركية لكنه يعلم انها ستنتهي في مطلع تشرين الثاني وهو                
وهو يرى الوضع في الحزب الجمهوري وانتعاش االقتصاد االميركي ويفهم ان احتمال ان             . قريب كثيرا 

ويستطيع ايضا ان يقدر ان اوباما سيسلك سلوكا مختلفـا نحـو            . ى تماما ينتخب اوباما من جديد ليس ملغ     
  .الصراع االسرائيلي الفلسطيني اذا انتخب مرة ثانية

. ان اسرائيل التي يقودها اليمين ايضا ال تستطيع ان تسمح لنفسها باالكتفاء بسياسة طريـق ردود أفعـال         
مية المحادثات المباشرة أو عـرض عـشرين        يجب علينا ان تقترح شيئا ما يضاف الى الشعارات عن أه          

  .مبدأ فارغا ال يوجد وراءها فكرة أصيلة واحدة
اذا لم يكن بنيامين نتنياهو مستعدا لدفع ثمن التسوية الدائمة فليقترح تسوية مرحلية؛ واذا لم يرد تـسوية                  

  .مرحلية فليقترح اجراء من طرف واحد منسقا
ا مما يمكن ان نرى بالعين المجردة، وحسبه ان يرسل شخصا ما            ان قائمة االمكانات السياسية أوسع كثير     
  .الى أرشيف الدولة كي يرى كم هو غني
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  .نحن في المجال العسكري أرباب المبادرات الدائمة، فيحسن ان ننقل هذا ايضا الى المجال السياسي
  اسرائيل اليوم

 30/1/2012، الحياة الجديدة، رام اهللا
  

  :كاريكاتير .62
  

  
  29/1/2012 ، رام اهللا،لجديدةالحياة ا

  


