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  مارس/ السلطة الفلسطينية توافق على مواصلة لقاءات عّمان حتى آذار: إذاعة جيش االحتالل .1

، إن السلطة الفلسطينية في رام اهللا قررت 2012-1-30ثنين قالت إذاعة جيش االحتالل اإلسرائيلي، اإل
مارس / ، حتى شهر آذار)إسرائيل(المباشرة مع " االستكشافية"الموافقة على االستمرار في لقاءات عمان 
  . المقبل، كما كان يطالب الجانب اإلسرائيلي

ات قوله، خالل مؤتمر ونقلت اإلذاعة عن رئيس طاقم المفاوضات الفلسطيني في السلطة صائب عريق
الهيئة البرلمانية من أجل البحر المتوسط المنعقد في عمان، إن رئيس السلطة محمود عباس وافق على 

وأشارت .  ، على الرغم من إعالنه في اآلونة األخيرة عن فشلها"فرصة أخرى"إعطاء المفاوضات 
ذلك على الرغم من إعالن األردن ، و"بناء على طلب أردني"اإلذاعة إلى أن عريقات برر ذلك بأنه 

  . والمبعوث الدولي دنيس روس عن فشل اللقاءات
  .فشلها وعدم توصل الطرفين ألي وجهات تقارب

  31/1/2012موقع فلسطين أون الين، 
  

   مسؤولية فشل لقاءات عمان"إسرائيل"تحمل " منظمة التحريرتنفيذية " .2
 بسبب إصرارها ،سؤولية الكاملة عن فشل لقاءات عمان حملت القيادة الفلسطينية، إسرائيل الم:رام اهللا

  .على مواصلة االستيطان ورفضها حل الدولتين
وأكدت القيادة، في بيان صدر عن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عقب اجتماعها، مساء اليوم 

 ستواصل اجتماعاتها، خاصة االثنين بمقر الرئاسة في مدينة رام اهللا برئاسة الرئيس محمود عباس، أنها
بعد التشاور مع األشقاء العرب عبر لجنة المتابعة العربية التي ستجتمع في األسبوع األول من شهر 

  .شباط المقبل
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وأضافت أنها ستعمل على تكثيف الجهود إلنجاح مسيرة المصالحة الوطنية، وصوال إلى االنتخابات قبل 
 .يع األطراف إزالة أية عقبات تعترض إنجاز هذا الهدفمنتصف العام الحالي، وأنها تأمل من جم

وأشارت إلى أنها ستكمل دراسة عدد من الخيارات السياسية والعملية خالل األيام المقبلة استمرارا للحملة 
  : ولالطالع على نص البيان.السياسية التي بدأتها على الصعيد الدولي

http://www1.wafa.ps/arabic/index.php?action=detail&id=122898 
  30/1/2012، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

  
  هنية يبدأ جولة خارجية ثانية يستهلها بقطر وتشمل الكويت وإيران .3

، إلى العاصمة )1-30(لمرافق له، مساء االثنين وصل رئيس الوزراء إسماعيل هنية والوفد ا: الدوحة
القطرية الدوحة، في زيارة تستغرق عدة أيام، وذلك في مستهل جولة خارجية ثانية، تشمل عددا من 

  .الدول العربية واإلسالمية، وذلك بعد نحو شهر من جولته األولى
دولي الشيخ حمد بن ناصر بن وكان في استقبال هنية والوفد المرافق له لدى وصوله مطار الدوحة ال

  .جاسم آل ثاني وزير الدولة في الحكومة القطرية
وقال الناطق باسم الحكومة الفلسطينية طاهر النونو إن رئيس الوزراء سيناقش العديد من القضايا مع 

 ،نأمير دولة قطر والقيادة القطرية، وخاصة التطورات السياسية األخيرة والعالقات الثنائية بين البلدي
المستجدات األخيرة في المنطقة والمخاطر التي تتهدد مدينة القدس وغيرها من القضايا ذات االهتمام و

  .المشترك
ويرافق رئيس الوزراء كل من الدكتور يوسف المنسي وزير اإلسكان، الدكتور يوسف رزقة المستشار 

هى مستشاري رئيس السياسي لرئيس الوزراء، واألسيرين المحررين يحيى السنوار وروحي مشت
  .الوزراء، والناطق باسم الحكومة طاهر النونو

ومن المقرر أن ستشمل جولة هنية قطر وإيران وعددا من العواصم العربية األخرى، في إطار المساعي 
  .التي تبذلها حكومة لوضع حد للحصار الذي تعانيه غزة منذ عدة سنوات

  30/1/2012المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

   بوقف انتهاكاتها ووفاء المانحين بالتزاماتهم المالية"إسرائيل"يشدد على ضرورة إلزام فياض  .4
، أمس في مقر مجلس الوزراء في مدينة رام اهللا مساء ، سالم فياض.دالتقى رئيس الوزراء : رام اهللا

 حيث أطلعهم وزير الخارجية الكندي جون بيرد ووزير المالية الكندي جيم فليهرتي والوفد المرافق لهما،
  .على تطورات األوضاع السياسية في األرض الفلسطينية

 على ضرورة تدخل المجتمع الدولي بصورة جدية وأكثر فاعلية إللزام الحكومة اإلسرائيلية فياضوأكد 
لوقف هذه االنتهاكات الخطيرة ضد شعبنا وحقوقه الوطنية، والتقيد بقواعد القانون الدولي، وقرارات 

لية، وكذلك ضرورة تمكين السلطة الوطنية من القيام بمسؤولياتها الكاملة إزاء شعبنا، بما الشرعية الدو
في ذلك انتشار قوى األمن الفلسطينية في كافة التجمعات السكانية في الضفة الغربية، مشيراً إلى أهمية 

 ،هداف المرجوة منهاتحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته السياسية لتمكين العملية السياسية من تحقيق األ
وفي مقدمتها إنهاء االحتالل وتمكين شعبنا من تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس 

  .، باعتبار ذلك المفتاح الرئيسي إلرساء قواعد السالم العادل في المنطقة1967الشرقية على حدود عام 
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، نظيره الكندي جون أمس، على آخر من جهة أخرى، أطلع وزير الشؤون الخارجية رياض المالكي
وشرح المالكي للضيف الكندي األسباب التي قادت منظمة التحرير  .التطورات السياسية في المنطقة

 بسبب سياسة تنكر الحكومة ،للتوجه لألمم المتحدة والناتجة أساساً من انسداد أفق مسار المفاوضات
تها سياسة االستيطان وبناء الجدار والتصعيد من أشكال اإلسرائيلية لكافة مرجعيات عملية السالم ومواصل

  .االعتداءات على شعبنا وممتلكاته
  31/1/2012األيام، رام اهللا، 

  
   "إسرائيل" وقف اللقاءات التفاوضية مع إلقرار تسعى " المنظمةتنفيذية: "واصل أبو يوسف .5

 ،نظمة التحرير الفلسطينية يوسف عضو اللجنة التنفيذية لمأبو واصل أكد: وليد عوض -رام اهللا 
 وقف جميع إلقرار بأن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية تسعى ، االثنين"القدس العربي"لـ

 .، والتي عقدت في عمان مؤخرا بضغوط متعددةإسرائيلعلى حد قوله مع " العبثية"اللقاءات التفاوضية 
توقع اتخاذ قرار بوقف هذه اللقاءات التي جرت في من الم" "القدس العربي" يوسف قائال لـأبووتابع 
 انتهاء الفترة التي حددتها اللجنة الرباعية الدولية لمدة ثالثة شهور لتقديم تصورات إلى، مشيرا "عمان

  . الشهر الجاري26 والتي انتهت في واألمن بشأن ملفي الحدود وإسرائيليةفلسطينية 
 بشكل رسمي باإلعالن لمنظمة التحرير الفلسطينية يطالبون  اللجنة التنفيذيةأعضاء بأن اغلب ،واضح

 وأراضيهم لمواصلة اعتداءاتها على الفلسطينيين إسرائيل التي تستغلها ،عن وقف اللقاءات التفاوضية
  .وممتلكاتهم

  31/1/2012القدس العربي، لندن، 
  

  ابات تناقش آليات تفعيلها وقانون االنتخ"منظمة التحريرتنفيذية  ":"الحياة" .6
، إن ممثلي فصائل منظمة التحرير "الحياة"قالت مصادر فلسطينية موثوقة لـ:  فتحي صباح-غزة 

 والمستقلين اتفقوا خالل االجتماع الثاني للجنة تفعيل "الجهاد اإلسالمي" و"حماس"الفلسطينية وحركتي 
ت أن جدول أعمال وأوضح.  على جملة من القضايا"نقاشات وطنية مسؤولة" بعد ،المنظمة في عمان

األول يتعلق : االجتماع الذي عقد قبل نحو أسبوعين ودام أكثر من سبع ساعات، تضمن بندْين رئيسْين
  .بسبل تفعيل منظمة التحرير وآلياته، والثاني بقانون االنتخابات الخاص بالمنظمة

المجتمعون على  أنه بعد نقاش عميق اتسم بحس وطني عال من الفصائل، توافق إلىوأشارت المصادر 
 منهم يمثلون 200 عضواً، 350) برلمان المنفى(أن يكون عدد أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني 

  . يمثلون الفلسطينيين داخل فلسطين المحتلة150الشتات الفلسطيني، و
 الجبهة« أنه تم التوافق على أحد ثالثة اقتراحات تتعلق بعدد أعضاء المجلس، إذ اقترح ممثل إلىولفتت 

 يمثلون الداخل ومثلهم يمثلون 200 عضواً، من بينهم 450 أن يكون العدد " لتحرير فلسطينالديمقراطية
الجبهة "في المقابل، اقترح ممثل . "توازن الشرعية الثورية" إلحداث ما يمكن تسميته 50الخارج، و

م العدد مناصفة بين  تقسيإلى فقط، فيما برز رأي يدعو 300 أن يكون العدد "الشعبية لتحرير فلسطين
  . عضوا350ً أن تم التوافق على إلىالداخل والخارج، 

ودار نقاش طويل تناول العالقة المستقبلية بين المجلسْين الوطني والتشريعي، خصوصاً أنه بموجب 
 المنتخبين من الفلسطينيين المقيمين في القدس 132القانون الفلسطيني، فإن أعضاء التشريعي الـ 
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وبرز خالل االجتماع رأيان، . "أعضاء طبيعيون في المجلس الوطني"ربية وقطاع غزة هم والضفة الغ
ضرورة الفصل بين المجلس وإيجاد صيغة ما " يرى -يمثل الغالبية-األول يرى عدم الفصل، والثاني 

واتفق . "للربط بينهما، من بينها أن تكون هناك غرفتان للبرلمان على غرار مجلس األمة األردني
  :للمزيد.. . مزيد من النقاشات في الجلسات المقبلةإلىمجتمعون على ضرورة إخضاع هذه المسألة ال

http://international.daralhayat.com/internationalarticle/356766 
  31/1/2012الحياة، لندن، 

  
   شهورستةاالحتالل يحول نائبا من حماس لالعتقال اإلداري  .7

نائبا في المجلس التشريعي الفلسطيني، لالعتقال ) 30/1(حولت محكمة إسرائيلية، االثنين : رام اهللا
   .اإلداري، ضمن سلسلة من االعتقاالت نفذتها سلطات االحتالل خالل األيام الماضية

التي ينتمي إليها النائب، في بيان صحفي، إن محكمة " صالحالتغيير واإل"وذكرت مصادر في كتلة 
قررت تحويل النائب عن محافظة رام اهللا عبد الجبار فقهاء إلى االعتقال اإلداري لمدة ستة " عوفر"

  .شهور 
  30/1/2012قدس برس، 

  
  إلسالميين للحكم انعكس إيجاًبا على عالقة الغرب بحماساوصول : عدوانالنائب  .8

، وأستاذ "حماس" عاطف عدوان، عضو المجلس التشريعي عن حركة .دأكد : لغني الشاميعبد ا -غزة 
، ال ينفي وال يلغي مشروع )مشروع المقاومة(العلوم السياسية، أن المشروع الذي تطرحه حركته 

، إنما جاء على حسابه في ظل الكثير من التغيرات المحلية واإلقليمية "فتح"التسوية الذي تقوده حركة 
  .الدولية، وانفتاح الغرب على حركتهو

أن هناك عدة عوامل دفعت إلى صعود المشروع الذي " قدس برس"وأوضح عدوان في حديث لوكالة 
: ، ومن أهم هذه العوامل"فتح"وفي المقابل هبوط مشروع التسوية الذي تقوده حركة " حماس"تقوده حركة 

 في وجه الحصار والحرب، 2006مانية عام بعد نجاحها في االنتخابات البرل" حماس"صمود حركة 
والعامل الثاني الثورات العربية وإفرازاتها، ال سيما فوز اإلسالميين ووصولهم إلى سدة الحكم في أكثر 
من بلد عربي، واألمر الثالث تراجع النفوذ األمريكي في المنطقة بعد انسحابه من العراق وهزيمته في 

  .أفغانستان
  31/1/2012قدس برس، 

  
  النشاط الخفي لمخابرات السلطة داخل سجون االحتالل ": المركز الفلسطيني لإلعالم"تقرير لـ .9

عن معلومات خطيرة، حول الدور البارز " المركز الفلسطيني لإلعالم"كشفت مصادر مطلعة لـ: خاص
اء الذي تلعبه أجهزة أمن السلطة، وخصوصا ما يسمى بجهاز المخابرات العامة، في كشف أماكن إخف

  .الهواتف النقالة داخل السجون الصهيونية
 داخل الصهيونيةوأشارت المصادر الموثوقة إلى التورط الواضح ألجهزة أمن السلطة مع االستخبارات 

السجون، في عملية الكشف عن عديد األماكن التي تخفى فيها الهواتف النقالة داخل غرف وخيام 
  .األسرى
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خططة وممنهجة، حيث إن تنسيقاً كبيراً يتم بين استخبارات وأوضحت المصادر أن هذه العملية م
االحتالل وأجهزة أمن السلطة بعد فشل األولى في الكشف عن أماكن كثيرة، من التي يتم فيها إخفاء 

  .الهواتف
  معلومات خطيرة

المركز "أحد من كان يعمل بالجهاز األمني داخل السجون، وهو مفرج عنه قبل عدة أشهر، يسرد لـ
، معلومات سرية وخطيرة، وبأدق التفاصيل، حول عالقة أجهزة أمن السلطة "لسطيني لإلعالمالف

  .باستخبارات االحتالل، ودورها البارز داخل السجون
، يدخل إلى أحد السجون الصهيوينة، وتحديدا إلى أحد أقسام أسرى حركة )ه.م(أسير فلسطيني يدعى 

طار الحركة، باعتباره أحد العناصر الموثوقين بالخارج على ، ويعيش تحت إ"حماس"المقاومة اإلسالمية 
  .حد قوله، ولكن لحسن الحظ، تواجد أحد معارفه داخل السجن، والذي حذر منه

وبعد اشتباه أسرى القسم به كلّف الجهاز األمني التابع لحركة حماس داخل السجون، أسيرا بمراقبة هذا 
رات التي تصدر منه، والملفت للنظر، أنة لم يكن يقوم بأي الشخص مراقبة تامة، بكل الحركات واإلشا

  .حركة أو إشارة، تلفت االنتباه بأنه متواصل مع إدارة السجن، أو أنه مرتبط مع الشاباك الصهيوني
في أحد األيام، وصلت رسالة من أهله على الهاتف الوحيد الذي كنا نتواصل به "ويقول األسير المحرر 
 وإن كان موجود عندكم دعوه يتصل بنا، هنا تنبهت قيادة الجهاز األمني إلى هذه مع أهلنا، تسأل عنه،

  .يستخدم الهاتف مرتين أسبوعيا وال يتكلم مع أهله، فأين اتجاه مكالماته) ه.م(النقطة، فإذا كان المدعو 
 من مرة، كان من الملفت للنظر أن هذا الشاب، اقترح على العاملين في مجال االتصاالت بالقسم، أكثر

  .أنه يستطيع تقديم المساعدة، في تخبئة الهاتف في أي لحظة
  تنسيق على أعلى مستوى

بعد التحري والبحث والمراقبة، تبين أن الشاب مرتبط مع جهاز ما يسمى مخابرات أمن السلطة، وأنه 
، يبين له "أبو جهاد"كان يستخدم الهاتف، في إرسال رسائل قصيرة ألحد العاملين في المخابرات يدعى 

فيها األماكن المتوقعة لتخبئة األجهزة الخلوية، مع ذكر عدد الذين يعيشون داخل القسم باألسماء، وأسماء 
  .القيادات البارزة، والعاملين
لعدة جلسات تحقيق داخل السجن تبين من خاللها، أن ) ه.م(تم إخضاع المدعو "ويضيف األسير المحرر، 

ة، قاموا بإعطائه مبلغًا من المال، مقابل أن يقوم بالتهجم على أحد ضباطًا من مخابرات أمن السلط
  ".الحواجز ليدخل السجن، ويعمل من هناك، وتم تحديد القسم الذي سوف يدخل فيه، وهو به اآلن

الصهيونية، المتخصصة في اقتحام السجون، كانت عندما تقتحم القسم، " المتسادا" أن قوات إلىوأشار 
  ).ه.م( النقاط التي تم التبليغ عنها من قبل المدعو تتوجه مباشرة إلى

  30/1/2012المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

  ال تغيير على وجود حماس في دمشق: أسامة حمدان .10
 قال مسؤول العالقات الدولية في حركة المقاومة اإلسالمية حماس أسامة حمدان، إن الحديث عن : عمان

مؤكدا أن قرار وجود حماس في دمشق " مبالغ فيه"، هو حديث خروج قيادات حماس من دمشق بال عودة
  ."ال جديد فيه"
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 بالعربية عبر اتصال هاتفي من بيروت أن أي تغيير CNNوأضاف حمدان في تصريحات خاصة لـ
  ."سيعلن عنه بوضوح"متعلق بوجود حماس في دمشق 

اس بشكل سري من دمشق بمن علق حمدان على التسريبات اإلعالمية التي أشارت إلى خروج قيادة حمو
ولو .. هذا ليس منطقا ال في العالقات السياسية وال في الشأن السياسي : "فيهم مشعل بالعودة بالقول

  ."كانت القيادات تتحرك بشكل دائم خارج دمشق
وال يتم إخفاء هذه المواقف، كما أن الحديث مبالغ . نحن كحركة نعبر عن مواقفنا بوضوح: "وتابع بالقول

  ."هفي
كما نفى حمدان أن تكون الحركة بصدد دراسة خيارات االنتقال بين تونس أو مصر أو قطر،  معتبرا أن 

عالقاتنا القائمة القديمة : "الظروف السياسية في دمشق تجعل الحديث عن الخروج منها متداوال، وأضاف
ونحن .. ة وخاصةوالمستجدة هي ذات طابع سياسي، ويجب أال يتم تقييم العالقات بطريقة خاطئ

حريصون على بذل جهد إلقامة عالقات إيجابية مع كل األطراف العربية وال يجب تصوير اللقاءات 
  ."بصورة سلبية

  30/1/2012موقع سي أن أن، 
  

   االستكشافية لم تنجحعمانلقاءات  :عزام األحمد .11
ـ  ” فتح“قال عضو اللجنة المركزية لحركة       : وكاالت -القدس المحتلة     إن لقـاءات عمـان      ،دعزام األحم

 وبالتالي تقرر وقف هـذه اللقـاءات والبحـث    ،االستكشافية بهدف التمهيد الستئناف المفاوضات لم تنجح   
وأشار إلى أن اجتماع اللجنة المركزية لحركته الذي عقد أول أمس، نـاقش             . فلسطينياً عن خيارات بديلة   

حيث تـم    “،”إسرائيل“مفاوضات المباشرة مع    نتائج لقاءات عمان والجهود الدولية المستمرة الستئناف ال       
  .”اإلسرائيلي“تأكيد عدم توافر أي أسس تسمح بذلك حتى اآلن بسبب التعنت 

فـي تحقيـق    ” إسـرائيل “ورأى أن قناعة تشكلت عقب لقاءات عمان لدى األطراف الدولية بعدم رغبة             
التي تنسف أي   “ثنيها عن مواقفها    ل” إسرائيل“السالم، مطالباً المجتمع الدولي بممارسة ضغط حقيقي على         

وأكد أن الموقف الفلسطيني منصب حالياً على بحث خيارات التحرك           .”فرص متبقية لتحقيق حل الدولتين    
  .عبر استراتيجية موحدة فلسطينياً وعربياً” اإلسرائيلي“البديل للمفاوضات، ومجابهة الموقف 

 31/1/2012الخليج، الشارقة، 
  

  1967 المفاوضات وقف االستيطان ومرجعية حدود عام تئنافالسمركزية فتح تشترط  .12
 خالل اجتماعها في مقر الرئاسة فـي رام اهللا          ،»فتح« شددت اللجنة المركزية لحركة      : أ ف ب  -رام اهللا 

 مرجعيـة السـتئناف     1967مساء أول من أمس، على ضرورة وقف االستيطان واعتماد حـدود عـام              
  .المفاوضات مع إسرائيل

إن اللجنة المركزية عقدت اجتماعاً     « باسم الحركة نبيل أبو ردينة عقب االجتماع في تصريح           وقال الناطق 
لمناقشة التقارير التي قدمت لها عن نتائج اجتماعات عمان والخطوات المستقبلية، وجرى تقويم للقـاءات               

والقـرارات  عمان االستكشافية، واستعراض ما سيعرض على لجنة المتابعة العربية التخاذ التوصـيات             
ثبات موقف الحركة القاضي بوجوب وقـف االسـتيطان         «وأوضح أن اللجنة المركزية أكدت      . »الالزمة

، كما أكـدت    »، من أجل العودة إلى المفاوضات المباشرة      1967وقبول مبدأ حل الدولتين على حدود عام        
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 اللجنة المركزية ومن ثم     ضرورة استشارة األشقاء العرب واألصدقاء الدوليين قبل العودة إلى اجتماعات         «
  .»اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير التخاذ قرار بتبني خطة التحرك المستقبلي

استباقاً الجتماع لجنة المتابعة العربية الذي سيعقد في القاهرة في الرابع من            » فتح«وجاء اجتماع مركزية    
ناقـشت أيـضاً    « أن اللجنة المركزية     وأوضح أبو ردينة  . الشهر المقبل لتقويم لقاءات عمان االستكشافية     

بهدف التسريع من خطواتها، بما في ذلك تـشكيل الحكومـة         ) مع حماس (تطورات تنفيذ اتفاق المصالحة     
ضرورة التزام االنتخابات الرئاسية والتـشريعية      «، كما ناقشت    »التوافقية من شخصيات فلسطينية مستقلة    

واستمعت إلى تقارير عن االستعدادات لخوضها تكريـساً        وللمجلس الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية،      
  .»لمفاهيم الوحدة الوطنية والديموقراطية الفلسطينية

  31/1/2012الحياة، لندن، 
 

  أكدت تسريع خطوات المصالحة" فتح"مركزية : شعث .13
ـ        .اكد د :  عبد الرؤوف أرناؤوط   -القدس   ان " األيـام "نبيل شعث عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، لـ

 بما في ذلك تشكيل حكومة الكفاءات المهنية        ،اللجنة المركزية اكدت تسريع خطوات المصالحة الفلسطينية      
 اعتماداً على اسـتعدادات     ،المستقلة وإجراء االنتخابات التشريعية والرئاسية وللمجلس الوطني الفلسطيني       

 في حزيران، مشدداً علـى ان ال        لجنة االنتخابات المركزية وإن لم يكن ذلك ممكناً في أيار فإنها ستجري           
  .انتخابات دون القدس

 3/1/2012األيام، رام اهللا، 
  

   لقاء الرئيس عباس بمشعل لعدة أيام بسبب تزاحم المواعيدتأجيلألحمد يعلن عن عزام ا .14
أعلن عزام األحمد رئيس وفد حركة فتح للمصالحة يوم أمس عن تأجيل اللقاء الذي               : أشرف الهور  -غزة

 بين الرئيس محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالـد          ،مطلع الشهر المقبل  كان مقررا   
مشعل، لكنه طمأن في الوقت ذاته بوجود تقدم في ملف المصالحة، رغم مؤشرات تدل على غير ذلك في                  

  .وقت أعلنت فيه لجنة المصالحة أن نجاح مهامها مرتبط بتشكيل حكومة التوافق
 أن لقاء الرئيس    ،حات لإلذاعة الفلسطينية الرسمية حين تحدث عن ملف المصالحة        وقال األحمد في تصري   

ال يزال قائما كما هو اجتماع لجنة تفعيل منظمة التحرير إال أنه أرجئ أليام فقط بـسبب                 'عباس بمشعل   
 2وكان من المفترض أن يلتقي عباس ومشعل في القـاهرة يـوم              .')فبراير(تزاحم المواعيد بداية شباط     

   .المقبل، لمناقشة آخر ما آلت إليه األوضاع في ملف المصالحة) فبراير(باط ش
 31/1/2012القدس العربي، لندن، 

  
   هّمه تدمير فتح لتغطية فشلهالمشهراويمن فصل : دحالن .15

ولجنتها المركزية، التي أصدرت أمس  "فتح"قيادة  ،"فتح"هاجم محمد دحالن، القيادي المفصول من حركة 
ا فيهاألحد قرارا بفصل سمير المشهراوي من الحركة ومن مجلسها الثوري، بصفته عضو.  

، "فيسبوك"من خالل صفحته الرسمية على موقع التواصل االجتماعي ) 30/1(وقال دحالن، اليوم االثنين 
قرار فصل األخ سمير المشهراوي ما هو إال من اإلجراءات المتوقعة من أشخاص فقدوا والءهم "بأن 
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، على حد تعبيره، في "هم للحركة، وكل همهم تدميرها، للتغطيه على فشلهم السياسي والداخليوانتماء
  ".دائماُ األفكار النبيلة عبء على النفوس المريضة"وأضاف  إشارة إلى رئيس السلطة محمود عباس،

  30/1/2012صفحة دحالن على فيسبوك، 
  

  ستحقاقات المصالحة تحثّ على اإلسراع بتنفيذ االمجتمعيةلجنة المصالحة  .16
بالتأكيـد علـى    ) 1\30(انتهى اجتماع لجنة المصالحة المجتمعية في قطاع غزة، اليـوم االثنـين             : غزة

ضرورة تنفيذ استحقاقات المصالحة في كافة الملفات كأحد ضرورات نجاح اللجنة، بما في ذلك ضرورة               
  .اإلسراع في تشكيل الحكومة التوافقية

وأحد ممثليها في لجنة المصالحة، في تصريحٍ خاصٍ        " حماس"ان القيادي في  وقال الدكتور إسماعيل رضو   
عقب االجتماع، أنه جرى خالل االجتماع تناول تشكيل اللجـان الفرعيـة          " المركز الفلسطيني لإلعالم  "لـ

المحلية في المحافظات وأسماء أعضائها وتشكيل اللجان المتخصصة، وتم الحوار حول تـشكيالت هـذه               
  .أن تقر خالل االجتماع المقبل المرجح عقده بعد أسبوعيناللجان على 

  30/1/2012، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

   بالتخلي عن غور األردنعرضاًنتنياهو ينفي  .17
 ، صباح أمس  ،"معاريف"نفى رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو ما نشرته صحيفة          : حلمي موسى 

 في عرض الحدود الذي قدمه مبعوثه       ،رائيلية على غور األردن   عن تخلّيه عن مطلب فرض السيادة اإلس      
  .اسحق مولخو للوفد الفلسطيني في مباحثات عمان

وأنا سأوقع على الحل النهائي     . سمعت ما نشر في الصحف    : "وخالل جلسة كتلة الليكود في الكنيست، قال      
أن واضح، وألمح إلى األحزاب     وأضاف إن موقفه بهذا الش    ". فقط إذا شمل بقاء إسرائيل في غور األردن       

  .األخرى التي ال تتمسك بمواقفها
". ليس ثمة من يستطيع ضمان ذلك سواي وسوى أعضاء الكنيست هؤالء الجالسين حول الطاولـة              "وقال  

  ".أننا نتصرف بشكل واع ومسؤول ونحرص على أمن إسرائيل"وشدد على 
 قالت بـأن    ،ي المفاوضات بين الطرفين   أن مصادر مطلعة على مجريات االمور ف      " معاريف"وأوضحت  

 يجسد التنازل االسرائيلي الرسمي عن السيادة فـي غـور االردن            ،الموقف االسرائيلي خالل المباحثات   
  .لمصلحة ترتيبات امنية على مجرى نهر األردن

 31/1/2012السفير، بيروت، 
 

  ت سلمية مع السعوديةبعالقا ونأمل لسالمل المفاوضات الطريق الوحيد :نتنياهو لوكالة معاً .18

 إن : االسـرائيلية – حول المفاوضات الفلسطينية     قال رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو     : بيت لحم 
، مجددا استعداده للتوجه إلـى رام اهللا للقـاء الـرئيس            "دفع المفاوضات هو الطريق الوحيد نحو السالم      "

  .محمود عباس والتفاوض معه
إننـا  : "قائال" فيسبوك" عبر شبكة التواصل االجتماعي      ،"معا"ى أسئلة وجهتها له     وأضاف نتنياهو ردا عل   

انني مستعد للـذهاب    . جادون تماما بالمحادثات مع الفلسطينيين ولكن لألسف الطرف الفلسطيني يرفض         
  ".الى رام اهللا للتفاوض مع أبو مازن
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و المقدمة الى الـسالم الـسياسي ألننـا         دعمت االقتصاد الفلسطيني، والسالم االقتصادي ه     "وقال نتنياهو   
أريد "وأردف   ".آمل أن أبو مازن يغتنم الفرصة     . بحاجة الى سالم والى دولة فلسطينية تعيش بسالم معنا        

مواصلة المحادثات مع الفلسطينيين لفتح قنوات اتصال على كل المستويات وهذه هي مصلحة فلـسطينية               
اسرائيل تريد أن ترى مستقبال مزدهـرا       .  المنطقة اقتصاديا  اسرائيل تستطيع أن تساعد بتطوير    . وعربية

  . لكل دول المنطقة
  :الملف االيراني

ايران تهدد السالم واسرائيل والدول العربية والـشرق        : "رحب نتنياهو بفرض عقوبات على ايران، وقال      
  ".األوسط والعالمانها تسلّح منظمات ارهابية وتطور قدرة نووية للتسيطر على الشرق . األوسط والعالم

  :السعودية
آمل أن تدشن اسرائيل والسعودية عالقات سلمية ولنـا مـصالح           : "وبشأن النظرة المستقبلية للسعوية قال    

  ".مشتركة في االقتصاد والسياسة االقليمية
  : ربيع العربيال

يتوجـب  . يحدثنريد نشوء ديمقراطيات عربية ونأمل أن هذا س       : "، قال نتنياهو  "للربيع العربي "وبالنسبة  
توجد آراء خاطئة عن اسرائيل والكثير من العرب ال يعرفون أن           . اجراء اصالحات ودفع حقوق االنسان    

يوجد انطباع خاطئ أن    . العرب في اسرائيل يخدمون في الحكومة والبرلمان وينعمون من كامل الحقوق          
قبات هو سوء تفـاهم رغبـة       نعرف قيمة السالم وأحدى الع    . اسرائيل ال تريد السالم وهذا ليس صحيحا      

لذلك أنا أعمل على االنترنت وأريد أن أدعوكم جميعا الى اسرائيل وكل من زارها غير               . اسرائيل بالسالم 
  ".رأيه

انني أعمل جاهدا على توفير الفرص االقتصادية والتـشغيلية         : "وحول أوضاع العرب داخل اسرائيل قال     
العربية في اسرائيل هي جزء من الدولة ولهم كامل الحقـوق           أعتقد أن األقلية    .للوسط العربي في اسرائيل   

  ".وأعتز بذلك
  30/1/2012وكالة معاً اإلخبارية، 

  
   رسالة والدة أسير إلى ابنهاها السلطة الفلسطينية على بثبمعاقبةطالب ينتنياهو  .19

ـ           : تل أبيب  ة اآليرلنـدي   طالب رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، خالل لقائه مع وزير الخارجي
ايمون غيلمور، المجتمع الدولي بمعاقبة السلطة الفلسطينية على بث رسالة عبر التلفزيـون الفلـسطيني               

واتهم نتنياهو التلفزيون الرسـمي الفلـسطيني       . الرسمي، من أم إلى ابنها األسير في السجون اإلسرائيلية        
ـ . »ببث تحريض دموي على إسرائيل واليهود   « وكـان التلفزيـون   . روح الـسالم واعتبر ذلك مناقضا ل

، المخصص لذوي األسـرى، فقـد اتـصلت والـدة           »ألجلكم«الفلسطيني بث رسالة األم خالل برنامج       
، بعد اعترافهما وإدانتهما    ) مؤبدات 5(األسيرين حكيم وحسن عواد، اللذين يمضيان حكما طويال بالسجن          

  .بقتل خمسة أفراد من عائلة يهودية
 31/1/2012، الشرق األوسط، لندن
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   اليهود المتشددين من الخدمة العسكرية خالل ستة أشهرإلعفاءنتنياهو يتعهد ببديل  .20
الـذى يمـنح    " طال" ببديل لقانون    ، أمس االثنين  ،تعهد رئيس الوزراء اإلسرائيلى بنيامين نتنياهو     : أ ش أ  

  .طإعفاء لطلبة المدارس الدينية من الخدمة العسكرية، وذلك فى غضون ستة أشهر فق
ويحتدم الخالف بين أطراف الحكومة االئتالفية فى إسرائيل التى تضم أحزابا دينيـة، إذ تؤيـد أحـزاب                  

ـ    يالقانون، بينما يعترض عليه حزب إسرائيل بيتنا العلمان        بـأنهم  " اليهود المتشددين " الذى كرر اتهاماته ل
  .يحصلون على امتيازات حكومية من دون أن يقدموا شيئا للدولة

، وجِهات علمانية كثيرة بأنه يفضل مـصالح ائتالفـه          "إسرائيل بيتنا "نتنياهو اتهامات من حزب     ويواجه  
الحكومى، وعدم إغضاب شركائه المتدينين وزعزعة االئتالف على مصلحة إسرائيل، فيما يتهمه نـواب              

  .المعارض بالتهرب من تحمل المسئولية" كاديما"حزب 
 31/1/2012، اليوم السابع، مصر

 
   تبني سياجا حدوديا مع األردن خوفا من تطورات سلبية في العراق "ئيلإسرا" .21

قررت قيادة الجيش اإلسرائيلي بناء سياج أمني جديد على طول الحـدود مـع              :  نظير مجلي  - تل أبيب 
  .األردن، خصوصا في الجهة الشمالية منه، وذلك تحسبا لتدهور أمني في العراق يترك أثره على األردن

عسكرية إن األوضاع في العراق أصبحت خطيرة وأكثر تعقيدا بعد االنسحاب األميركي،            وقالت مصادر   
الوضع في سوريا أيضا    «: هناك إشارات واضحة لزيادة النفوذ اإليراني بشكل حاسم، وأضاف        «حيث إن   

ومن هنا ترى القيـادة اإلسـرائيلية أن حـدودها          . »ضبابي ويحمل في طياته أخطارا على دول المنطقة       
  .قية باتت مهددة أكثر من ذي قبل، وتنوي اتخاذ احتياطات أمنية على المدى القريب والمدى البعيدالشر
 إقامة سياج أمني على الحدود مع األردن سوف يجعل إسرائيل مغلقة من جميع الجهات، باسـتثناء                 وعند

ي شـديد مـع     فهي تبني سياجا كهذا على طول الحدود مع مصر، ويوجد لها سياج إلكترون            . جهة البحر 
وهناك سـياج تـتم     . وقد باشرت مؤخرا بناء سياج داخل أراضي الجوالن السوري المحتل         . قطاع غزة 

وهذا إلى جانب جدار الباطون العازل في الضفة الغربية، الذي يهدف           . تقويته على طول الحدود مع لبنان     
  .إلى الفصل التام بين إسرائيل والفلسطينيين

  31/1/2012، الشرق األوسط، لندن
 

  أشكنازي يدعو إلى تفعيل العقوبات االقتصادية ضد إيران مع إبقاء الخيار العسكري مطروحاً .22
دعا رئيس األركان الصهيوني السابق غابي أشكنازي، إلى تنفيذ عمليات سـرية ضـد إيـران وتفعيـل                 

على جهوزية  العقوبات اإلقتصادية المفروضة عليها لوقف تطويرها برنامجها النووي، إلى جانب الحفاظ            
" نيويـورك تـايمز   "من جانبها، أفـادت صـحيفة       . استخدام الخيار العسكري في حال اإلضطرار لذلك      

األمريكية إلى أن تقديرات االستخبارات الصهيونية تشكك في صحة االعتقاد بأن توجيه ضربة عسكرية              
 فـي المنطقـة ووقـوع       للمنشآت النووية اإليرانية سيؤدي إلى سلسلة أحداث كارثية مثل انفجار الوضع          

على نطاق واسع وارتفاع حاد السعار النفط، الفتةً إلى تبني رئيس الحكومـة العبريـة،               " إرهابية"أعمال  
   .بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه، إيهود باراك، لهذه التقديرات

  موقع أمد اإلخباري، فلسطين
  27/1/2012مركز دراسات وتحليل المعلومات الصحفية، 
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  أسعار النفطفي  ضد إيران لن تؤدي لحرب إقليمية وارتفاع العسكريةالضربة : "إسرائيل" .23
وزراء الحكومة بأن الكيان ال يملـك القـدرة علـى ضـرب             لكشف ضابط كبير في الجيش الصهيوني       

المنشآت اإليرانية، وباستطاعته فقط عرقلة برنامج إيران الذري لعام واحد ليس أكثر، في حين قال وزير                
إن إيران تتجه نحو هدفها النووي، مدعياً أنها تسير باتجاه نقطـة ال ينفـع معهـا                 " هود باراك إي"الحرب  

  .على منشآتها لمنعها من إنتاج القنبلة النووية" الهجوم الجراحي"
وطالب الضابط بفرض المزيد من العقوبات الدولية األشد على النفط اإليراني والبنك المركزي، بهـدف               

وقت مبكر ما إذا كانت على استعداد للتخلي عن برامج السالح النـووي الخاصـة               أن يعرف الجميع في     
، حيـث لـن     "منطقة الحصانة "بها، ألن الحالة مستعجلة، بادعاء أنها تتحرك بشكل متعمد تجاه ما يسمى             

  .ينفع في حينه أي عملية هجومية في وقفها
ى منشآت إيران النووية لـن تـؤدي        من جهتها، قدرت محافل عسكرية صهيونية أن هجوماً عسكرياً عل         

لحرب أو صراع إقليمي، ولن يتسبب بارتفاع دراماتيكي في أسعار النفط، استناداً على محادثات أجريت               
، وبحثيين أكاديميين سينشران قريباً، وأن تهديـدات        "إسرائيل"مع ثمانية من كبار المسئولين األمنيين في        
بنيـامين  " إعالمية على األقل، وقد تبنـى رئـيس الـوزراء            إيران برد مؤلم وقاس، جزء منها ادعاءات      

واعتمدا هذه التقديرات، ألنهما يعتقدان أن الرد اإليراني سـيكون          " ايهود باراك "ووزير الحرب   " نتنياهو
  .معتدال نسبيا، ويمكن احتماله بصورة معقولة

ـ   عتقدان بأن الرد اإليرانـي قـد       أن تخاطر بالهجوم على منشآتها النووية، حيث ي       " إسرائيل"ولهذا يمكن ل
فـي  " بـاراك "يلحق أضراراً خطيرة، لكن عدد القتلى الصهاينة لن يتجاوز عدة مئات فقط، بعد أن أعلن                

تصريحات عدة أن طهران سترد عبر حلفائها في المنطقة كحزب اهللا وسوريا، ويجب عدم الخوف منه،                
  . قتيل500ألن عدد القتلى سيكون أقل من 

  كا األمنيموقع تيك ديب
  28/1/2012، مركز دراسات وتحليل المعلومات الصحفية

 
  سالح الجو االسرائيلي يفقد قوة ردعه وقائده يحذر من تالشي التفوق الجوي .24

االثنـين مـن تالشـي      ' عيد نحوشتان 'حذر قائد سالح الجو اإلسرائيلي الجنرال       : وليد عوض  - رام اهللا 
 التي تشهدها المنطقة، منتقدا تقلـيص الحكومـة االسـرائيلية           التفوق الجوي االسرائيلي امام المتغيرات    

ميزانية الجيش االسرائيلي، ومعبرا عن قلقه من انعكاس تقليص ميزانية األمن واالضطرابات في سورية              
  .والتغيرات الجيوسياسية التي حدثت في المنطقة خالل العام األخير على تفوق سالح الجو اإلسرائيلي

 مؤتمر الفضاء المنعقد في معهد فيشر ألبحاث وعلوم الفضاء في مدينـة هرتـسيليا               وأكد نحوشتان خالل  
 أن تالشي التفوق العسكري الجوي اإلسرائيلي يجب أن يثيـر قلـق             ،1948داخل فلسطين المحتلة عام     

الجميع في إسرائيل، مشددا على أن التعاظم العسكري في المنطقة يشكل تحـديا حقيقيـا أمـام التفـوق                   
 الجوي الذي يتمتع به سالح الجو اإلسرائيلي الذي يعتبر عامل حسم في كل مواجهة تخوضـها         العسكري

  .اسرائيل على حد تعبيره
إن التفوق التكنولوجي النوعي لسالح الجو حاليا بدأ بالتآكل وهناك أسباب عديدة لذلك             'وأضاف نحوشتان   

  .'ا متأخرين عن محيطناوعلينا أن نسعى للتقدم والمضي نحو األمام وإال وجدنا أنفسن
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إن زعزعة األنظمة في المنطقة يزيد من احتماالت تسرب وسـائل قتاليـة             'وتابع قائد سالح الجو قائال      
نوعية ووصولها إلى المنظمات اإلرهابية بشكل عام، وعلى وجه الخصوص إلى حزب اهللا وفـي هـذه                 

طور يجري بمساعدة إيران ويشكل تحديا      هذا الت "وأوضح أن   . 'الحالة ال يمكن إلسرائيل أن تبقى مكتوفة      
  ".للتفوق الجوي لسالح الجو اإلسرائيلي، الذي يشكّل الميزة الرئيسية لقوة إسرائيل

  31/1/2012القدس العربي، لندن، 
 

  رئيس البرلمان المصري لزيارته" الكنيست "لدعوةانتقادات إسرائيلية  .25
اإلسـرائيلي،  ) البرلمـان " (الكنيست"، دعوة رئيس    انتقدت مصادر سياسية إسرائيلية   : )فلسطين(الناصرة  

  . لرئيس مجلس الشعب المصري المنتخب بعد الثورة، لزيارة الدولة العبرية
تحفظها علـى الـدعوة، التـي       "، عن مصادر في تل أبيب       )30/1(ونقلت اإلذاعة العبرية، اليوم االثنين      

بعد ثورة الخامس والعشرين من كانون      األوضاع في مصر    "، معتبرة أن    "جاءت في ظروف غير مواتية    
  ". ، تختلف تماما عما كانت قبله)يناير(ثاني 

وفي السياق ذاته؛ انتقد السفير اإلسرائيلي السابق في مصر يتسحاق لفانون، بشدة، دعوة رئيس مجلـس                
  ".األوضاع في مصر لم تستقر بعد"اإلسرائيلي، معتبرا أن " الكنيست"الشعب المصري لزيارة 

  30/1/2012،  برسقدس
  

 تحذير صهيوني من تنامي عالقات حماس بتركيا .26
حذّر الكاتب الصهيوني تولين دالواغلو، من تنامي العالقات بين تركيا وحركة حماس، مقابـل اسـتمرار             
حالة التدهور في العالقات التركية الصهيونية، الفتاً إلى أن لحماس وتركيا مصالح مشتركة في تعزيـز                

إلى أن جولة هنية الرسمية والشعبية في تركيا هدفت لتعزيز مكانة حمـاس             " دالواغلو"ر  وأشا. عالقتهما
وعالقاتها مع صناع القرار في أنقرة، ورغبتها باستغالل التغييرات اإلقليمية لصالحها، والحاجة للعثـور              

رهـا  على مرتكز استراتيجي إضافي، فيما لبت زيارة هنية من جانب آخر طموح تركيـا لتوسـيع تأثي                
  .اإلقليمي، والدفع قُدماً بنفوذها على الساحة الفلسطينية

  27/1/2012مركز دراسات وتحليل المعلومات الصحفية، 
  

  "مشبوًها" أستراليا تتلقى طرًدا فيالسفارة اإلسرائيلية  .27
أعلنت وزارة الخارجية اإلسرائيلية، عن تلقّي سفارتها فـي العاصـمة األسـترالية             : )فلسطين(الناصرة  

  ".مشبوها"نبيرا طردا بريديا كا
لـم  " مشبوهة"، أنه تم إرسال طرد بريدي يحوي أغراضاً         )30/1(وأفادت اإلذاعة العبرية، اليوم االثنين      

يتم التعرف على ماهيتها بعد، إلى مقر السفارة اإلسرائيلية في كانبيرا، فيما سارعت الشرطة األسـترالية                
  .لفحص محتوياتهإلى استدعاء فرق خبراء المتفجرات 

وفي سياق متصل، ُأفيد بأن السفارة الفرنسية في كانبيرا والتي تقع علـى مقربـة مـن مقـر الـسفارة                     
  .اإلسرائيلية، قد تلقّت طرداً بريدياً مشابهاً إال أن جهاز الشرطة األسترالية رفض ربط الحادثين ببعض

  30/1/2012، قدس برس
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  "التطرف" األسد سيشكل ضربة كبرى لمحور سقوط نظامتؤكد أن  إسرائيليةتقييمات  .28
أكدت تقييمات جديدة لهيئة األركان الصهيونية ومجلس األمن القومي تم تقديمها إلـى رئـيس الحكومـة                 
العبرية بنيامين نتنياهو، حول الوضع في سوريا، أن سقوط نظام األسد سيشكّل ضربةً كبـرى لمحـور                 

، موصـيةً   "حـزب اهللا  "و" الجهـاد اإلسـالمي   "تمثل بحماس و  في العالم العربي واالسالمي الم    " التطرف"
سد بعيداً عن التردد الذي امتازت به المؤسـسة األمنيـة           بأن تعلن تأييدها صراحة إلسقاط األ     " إسرائيل"

وأشارت التقييمات إلى أن سقوط األسد سيؤدي إلى انتهـاء الـصراع             .والسياسية خالل الفترة الماضية   
 أي تهديد حقيقي من الجهة الشرقية على الدولة العبرية، متوقعـة أن تعمـل               العربي الصهيوني، وغياب  

جل منع سقوط األسد العتبارات تتعلق بخوف روسي مـن محاصـرة            أروسيا والصين بكل طاقتهما من      
  . دورها في منطقة الشرق االوسط

  وكالة سما لألنباء، فلسطين
  27/1/2012مركز دراسات وتحليل المعلومات الصحفية، 

 
   يهودي من اثيوبيا6000سلطة التعداد السكاني والهجرة االسرائيلية توافق على هجرة  .29

 6000وافقت سلطة التعداد السكاني والهجرة االسرائيلية على طلبات تقـدم بهـا نحـو               : القدس المحتلة 
وذكرت صحيفة معاريف   . شخص من أثيوبيا للهجرة إلسرائيل، علما أن فحص الطلبات استمر لمدة عام           

 شخص يرغبون بالهجرة إلسرائيل من أبنـاء        8000ن فحص الطلبات انتهى خالل األيام الماضي لنحو         أ
في أثيوبيا الـذي تـشرف      » غوندار«المتواجدين في المخيم االنتقالي التحضيري      » الفالش مورا «طائفة  

ؤولي الوكالـة   وخالل عدة زيارات لممثلي التعداد السكاني للمخيم بمـساعدة مـس          . عليه الوكالة اليهودية  
 شخص وتم تصنيفهم كجهة محتملـة       6000 عائلة تشمل    1185اليهودية، تم المصادقة على تهجير نحو       

لتلقي تصاريح واالنضمام إلى عشرات اآلالف من أبناء الطائفة األثيوبية الذين يقيمون حاليا في إسرائيل،               
  . شخص ممن يقيمون في المخيم2000فيما تم رفض طلبات نحو 

  31/1/2012، ، عّمانالدستور
  

  لجدار الفاصلا منها تقع خارج 57  مستوطنة في الضفة70  تطّور "إسرائيل: "جيروزاليم بوست .30
 مستوطنة في الضفة الغربية على قائمة 70 وافق المجلس الوزاري االسرائيلي امس على وضع :القدس

ت ذلك في عددها الصادر امس في نشر .التجمعات السكانية االسرائيلية المؤهلة لمنح االسكان والتطوير
 مستوطنة منها تقع خارج المسار المخطط 57 وقالت ان ،باللغة االنجليزية" جيروزاليم بوست"صحيفة 

  .للجدار الفاصل
وكانت اسرائيل قد تعهدت للمجتمع الدولي بأنها لن تقدم حوافز خاصة لتطوير المستوطنات والبناء 

بأولوية " تجمعا سكانيا تحظى 557مستوطنات ضمن قائمة تضم ورغم ذلك فقد أدرجت ال .االستيطاني
  .، تم نشر اسمائها من قبل مكتب رئيس الوزراء يوم األحد الماضي"قومية

ومع ذلك، ففي المالحظة التي قدمها مكتب رئيس الوزراء لم ترد أي قيود على الحوافز اإلسكانية، التي 
 آالف شيكل للمدن 107نات الزراعية و ألف شيكل للمستوط150تشمل مخصصات تطوير تصل 

  . ألف شيكل تم توفيرها كذلك100وتشمل أيضا قروضا تكميلية لإلسكان بقيمة . االستيطانية



  

  

 
 

  

            17ص                                     2397:                العدد31/1/2012الثالثاء  :التاريخ

فالهدف من القرار هو تشجيع االنتقال اإليجابي للسكن في المستوطنات، "وحسب مكتب رئيس الوزراء 
هم القرار في تقوية تلك المستوطنات وسيس. والمساعدة في إيجاد حلول لتخفيف الوضع اإلسكاني

  ".اقتصاديا
  31/1/2012، القدس، القدس

  
   تهؤجل محاكمياالحتالل  و44ضرابه عن الطعام لليوم الـ إواصل ي ..األسير خضر عدنان .31

واصل االسير خضر عدنان القيادي بحركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين  :رام اهللا ـ وليد عوض
 ، على التوالي44ل االسرائيلي االثنين اضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الـ والمعتقل في سجون االحتال

 في حين تم تحميل اسرائيل المسؤولية عن حياته التي بات ،وسط تحذيرات من خطورة وضعه الصحي
  .يتهددها الموت

 نتيجة المقبل) شباط(وقررت سلطات االحتالل االثنين تأجيل محاكمة االسير عدنان لألول من فبراير 
  .تردي حالته الصحية

وطالب الناطق باسم حركة الجهاد اإلسالمي داوود شهاب اإلعالم العربي بالتركيز على قضية األسرى 
  .في سجون االحتالل واالسير عدنان الذي يقود معركة االضراب المفتوح عن الطعام
 حاضرة في كل وقت من ناحيته أكد النائب في المجلس التشريعي مشير المصري أن قضية األسرى

  .وحين وهي على طاولة المقاومة والقنابل والرصاص ال طاولة المفاوضات العبثية على حد قوله
ومن ناحيته قال منسق الهيئة العليا لمتابعة شؤون األسرى أمين شومان، إن األسير عدنان في حالة 

حتجاجا على تعذيبه  يوما، وذلك ا44صحية حرجة وحالته يرثى لها، جراء خوضه اإلضراب منذ 
  .ورفضا لسياسة االعتقال اإلداري

دوف حنين رسائل إلى كل من وزيري األمن الداخلي والى وزير األمن . وجه النائب دومن جهة أخرى 
 17/12/2011 يطالبهما فيها بإطالق سراح المعتقل اإلداري خضر عدنان والمعتقل منذ ،اإلسرائيليين

 أربعين يوما احتجاجا على معاملته القاسية وغير اإلنسانية من قبل والمضرب عن الطعام منذ أكثر من
  . الشاباك-الجيش والشرطة ومحققي جهاز األمن العام 

  31/1/2012، القدس العربي، لندن
  

  االحتالل يعتقل خمسة مقدسيين بتهمة مهاجمة أهداف إسرائيلية .32
 أقدمت خالل الشهر ،لمخابرات اإلسرائيليأعلنت الشرطة اإلسرائيلية انها وبالتعاون مع جهاز ا: القدس

 منهم اثنان بالغان وثالثة ، مقدسيين من سكان بلدة سلوان في القدس الشرقية5الماضي على اعتقال 
، في إشارة الى الشهيد الفتى ميالد "كتائب ميالد عياش" بداعي تشكيلهم خلية أطلق عليها اسم ،قاصرين

  .رائيلي في القدس العام الماضيعياش الذي قتلته قوات االحتالل اإلس
قاموا بإلقاء عشرات الزجاجات الحارقة "وادعت الشرطة اإلسرائيلية في بيان، ان المقدسيين الخمسة 

" بيت يهونتان" وأيضاً باتجاه ،والحجارة والمفرقعات اتجاه قوات حرس الحدود والشرطة اإلسرائيلية
حدثوا أضراراً للممتلكات ولدوريات شرطة ومركبات وأ) البؤرة االستيطانية غير المرخصة في سلوان(

  ".شرطة حرس الحدود
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وذكرت انه تم تقديم لوائح ومذكرات اتهام في المحكمة المركزية اإلسرائيلية في القدس ضد الفلسطينيين 
التآمر لتنفيذ جريمة، محاولة إضرام حريق، إحداث أضرار جسيمة عن سابق قصد "الخمسة شملت 
  ".االعتداء على شرطي، تصنيع سالح، حيازة سالح والقيام بأعمال شغبوتعمد، محاولة 

مع ) كتائب ميالد عياش(الخمسة أعضاء الخلية اعتادوا لباس قمصان مع كتابات "وادعت الشرطة ان 
) استشهاد(الفتى ميالد عياش، عمل المشتبهون أيضاً كانتقام لوفاة ) استشهاد(التنويه الى انه وقبل وفاة 

في الحي جراء عيارات نارية اطلقت من قبل ) استشهد(امر سرحان الذي كان أيضاً قد توفي الشاب س
  )".اسرائيلي(حارس امن 

  31/1/2012، األيام، رام اهللا
  

  العيسوية بالقدسقرية اعتقاالت بعد اقتحام  .33
 وشرعت اقتحمت قوات االحتالل أمس االثنين قرية العيسوية شمال شرق القدس المحتلة مجدداً: القدس

   .بحملة اعتقاالت طالت العديد من شبان القرية
  .وذكر شهود عيان أن طائرة إسرائيلية حلقت على ارتفاع منخفض فوق القرية أثناء حملة االعتقاالت

وأكد شهود عيان بان الرعب دب في صفوف األطفال والحي، خاصة أن قوات االحتالل أطلقت القنابل 
  .ن أي مبررالصوتية والغازية بالمنطقة دو

وتحدث األهالي في المنطقة عن وجود مجموعة من المستعربين حاولت التسلل في صفوف الشبان 
  .الختطافهم في حال اندالع مواجهات أو محاولتهم التصدي لجنود االحتالل

  31/1/2012، السبيل، عّمان
  

    الشيخ جراح والبستان حّيان مقدسيان في عاصفة التهويد  .34
يْي الشيخ جراح والبستان همومهم إلى المقررة الخاصة لألمم المتحدة للسكن الالئق  شكا سكان ح:أ ف ب

راكيل رولنيك التي زارت امس الحيْين العربيين في القدس الشرقية والتقت بعائالت ُأجبرت على إخالء 
  .منازلها لمصلحة المستوطنين

 بهدف ، الشهر المقبل12ري إلى  الجا29وتزور رولنيك األراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل من 
 الذي تعاني منه الفئات الضعيفة ،درس التحديات المتمثلة في الحصول على السكن المالئم والتمييز

وخالل هذه المهمة، ستجتمع مع ممثلين عن الحكومة . والطرد القسري والحصول على مواد البناء
  .لمنظمات الدولية والمجتمع المدنياإلسرائيلية والسلطة الفلسطينية، وكذلك مع ممثلين من ا

وخالل زيارتها إسرائيل، ستزور تل أبيب وحيفا وصحراء النقب والجليل، كما ستزور في األراضي 
  .الفلسطينية المحتلة أحياء القدس الشرقية واألغوار وقطاع غزة

ن ويتعرض حي الشيخ جراح لعملية تهويد مكثفة تتمثل خصوصاً بإصدار أوامر قضائية للسكا
  . إلجبارهم على إخالء منازلهم واستبدالهم بمستوطنين،الفلسطينيين

  .وفي حي البستان في سلوان، التقت مقررة األمم المتحدة عائالت بيوتها مهددة بالهدم
  
  
  



  

  

 
 

  

            19ص                                     2397:                العدد31/1/2012الثالثاء  :التاريخ

كل هذه البيوت مهددة بالهدم بحجة عدم «وقال رئيس لجنة الدفاع عن أراضي سلوان فخري أبو دياب إن 
وستعلن رولنيك في مؤتمر . »قة هي أنها تريد إقامة حديقة توراتية وتهويد سلوانوجود تراخيص، والحقي

  .صحافي نهاية الزيارة استنتاجاتها األولية عن هذه المهمة
  31/1/2012، الخليج، الشارقة

  
  المسيرة العالمية للمدينة المقدسة باإلئتالف العالمي لنصرة القدس وفلسطين يدعو للمشاركة بفعالية  .35

دعا اإلئتالف العالمي لنصرة القدس وفلسطين، في ختام فعاليات منتدى الربيع : هللا ـ وليد عوضرام ا
 في اسطنبول يومي الجمعة ،العربي ـ التركي، الذي نظم بالتعاون مع مركز العالقات التركية ـ العربية

  .انطالقها في آذار القادم إلى المشاركة الفاعلة في المسيرة العالمية إلى القدس المزمع ،والسبت الماضيين
 جميع المنظمات األعضاء في ،االثنين' القدس العربي'وقد دعا البيان الختامي للمنتدى الذي ارسل لـ

 إلى تبني المسيرة العالمية إلى القدس التي ،االئتالف العالمي من مختلف دول العالم العربي واإلسالمي
 من شهر آذار 30 بتاريخ ،مؤيدة للحق الفلسطيني في القدسينظمها تحالف من اللجان الدولية التضامنية ال

  .المقبل) مارس(
  31/1/2012، القدس العربي، لندن

  
  كارثة بيئية في بحر غزة بسبب انقطاع الكهرباء  .36

يتعرض قطاع غزة إلى أزمة خانقة غير مسبوقة بسبب انقطاع الكهرباء :  جيهان الحسيني–القاهرة 
 إلى عشر ساعات خالل اليوم الواحد، ما حدا بمصادر دولية مسؤولة في غزة لساعات طويلة تمتد أحياناً

  .إلى اإلعراب عن مخاوفها من أن استمرار األزمة من شأنه أن يتسبب بكارثة بيئية
 يعتمد ،مشروع الصرف الصحي الذي يعالج مشكلة المجاري في غزة«إن » الحياة«وقالت المصادر لـ 

 محذرة من أن نقص الكهرباء وعدم انتظامها سينعكس سلباً على ،»في شكل رئيس على الكهرباء
وأوضحت أن مدينة خان يونس تعيش فوق بركة كبيرة من المجاري، وأن معظم المشاريع . المشروع
نفذ بواسطة مؤسسات دولية مانحة، سواء البنك الدولي أم األوروبيين وغيرهم، تعتمد في تي تالكبيرة ال

  .»استمرار نقص الكهرباء كفيل بوقف هذه المشاريع الخدمية«وقالت إن . شكل أساس على الطاقة
عدم «وعزا المدير العام لمصلحة مياه بلديات الساحل منذر شبالق أزمة الكهرباء في قطاع غزة إلى 

إدارتها في شكل مهني، فأصبحت مشكلة ذات طابع سياسي، على رغم أنها قضية إنسانية بالغة 
هناك «:  رهن البدء في تنفيذ مشروع الربط الثاني للكهرباء بإنجاز المصالحة، وقال، مشيراً إلى»األهمية

، مضيفاً أن »إشكالية حقيقية في قطاع المياه والصرف الصحي بسبب عدم توافر الكهرباء الالزمة
وأوضح أن كفاءة المعالجة . محطات معالجة مياه المجاري تحتاج إلى طاقة مستمرة على مدار الساعة

، الفتاً إلى الخسارة »اضطررنا للتخلص من مياه المجاري في البحر«: ت إلى مستوى كبير جداً، وقالتدن
تسبب ) ضخ المجاري في البحر(هذا اإلجراء «وأضاف إن . الفادحة في القطاعات المختلفة بسبب ذلك

قتصادي األساسي في تلويث البحر وفقدان الثروة السمكية، ما أثر أيضاً في قطاع السياحة، المكون اال
: وأضاف. » في المئة40لغزة، باإلضافة إلى أن المجاري هي مصدر مهم للمياه بعد معالجتها تشكل 

واعتبر أن ذلك يشكل ضرراً . »هذا المصدر فقدناه نتاج اضطرارنا للتخلص من مياه الصرف الصحي«
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 أنه يلوث بحر غزة االضطرار للقيام بهذا اإلجراء، على رغم«أخف من ضرر أكبر، موضحاً أن 
  .»لتفادي حدوث كارثة بيئية في اليابسة... ويلحق به ضرراً بالغاً، إال أنه أقل خسارة 

  31/1/2012، الحياة، لندن
  

  تواصل العمالء مع االحتالل؟ :موقع المجد االمني .37
حيث تعد ظاهرة التجسس من أخطر الظواهر التي تهدد المجتمعات وخاصة المجتمع الفلسطيني : المجد

يقوم العمالء بإرسال المعلومات الطارئة والعادية والسرية للعدو بطرق عدة منها االلتقاء بضباط 
او عبر النقاط " الماسنجر وااليميل"المخابرات عبر السياج الفاصل أو عبر الحدود او عبر االنترنت 

  .استخدما او عبر البحرالميتة أو عبر المعابر الحدودية او باالتصال الخليوي وهي االشهر واألكثر 
أساليب المخابرات الصهيونية في التواصل مع عمالئه " األمني..المجد"ومن بين أروقة الملفات يكشف 

  :من خالل اعترافات لمجموعة مختلفة من العمالء حول كيفية التواصل على النحو التالي
  االتصال الخليوي

لتي يستخدمها الشاباك في التواصل من عمالئه من أهم الوسائل ا) الجوال(ويعتبر االتصال الخليوي 
  .لسهولة استخدامه وشيوعها بين افراد المجتمع اضافة الى الخصوصية الشخصية في كل جهاز منها

  االنترنت
ويعتبر االنترنت من الوسائل المتطورة لفئة معينة من العمالء وهي التي تجيد التعامل مع االنترنت حيث 

التقييمات واآلراء الدائرة في الشارع واالماكن الثابتة للمقاومة بل وتقوم رسمها تقوم بإرسال المعلومات و
ارسالها الى ايميل يتم تحديده من قبل ضابط الشباك " قوقل إيرث"كروكياً او تعليمها عبر برنامج 

  .الصهيوني 
  النقاط الميتة

فاق عليها بين العميل والضابط هي عبارة نقاط صغيرة غير معرفة وتكون بارزة في اماكن عامة يتم االت
  . والتي من خاللها يضع العميل تقاريره ويتلقى االموال؛اشجارو ،المدارسو ،مثل الحدائق العامة

  الذهاب للسياج
ومن خالل التحقيقات تبين أن عدد من العمالء كانوا يلتقوا باالحتالل من خالل الذهاب للسياج حيث 

م كانوا يتواصلوا مع الشاباك من خالل المقابلة المباشرة والتي تتم اعترف العديد من هؤالء العمالء أنه
وقد ألقت عدد من فصائل المقاومة القبض على عدد من العمالء أثناء عودتهم من السياج  .عبر الحدود

  .الفاصل شرق وشمال وجنوب قطاع غزة بل وقامت بتصويرهم أثناء عودتهم من السياج الفاصل
  عبر البحر
ريقة التواصل عبر البحر من الطرق الغير معروفة إلى درجة ما في أوساط المجتمع اال أن لقد كانت ط

  .اعتراف أحد العمالء أظهر هذه الطريقة التي تكون بعيدة عن أعين المقاومة والسكان
ورغم كل هذه الطرق إال أن األجهزة األمنية والمقاومة تمكنت من إلقاء القبض على العديد من العمالء 

ف أساليبهم في التواصل مع العلم أن هناك العديد من الطرق الجديدة في تواصل العمالء مع وكش
  .االحتالل

  30/1/2012، موقع المجد االمني
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  1967 مؤسسة في القدس منذ 120 أغلق االحتالل: مؤسسة مقدسية .38
أكدت مؤسسة حقوقية فلسطينية في القدس المحتلة أن سلطات االحتالل اإلسرائيلي أوقفت عمل : القدس

، موضحة أنه تم 1967أكثر من مائة وعشرين مؤسسة وجمعية فلسطينية في القدس منذ احتاللها في عام 
على نقل إغالق أكثر من ثمانية وثمانين منها بشكل كامل، في حين أجبرت ثالثة وثالثين مؤسسة أخرى 

  .مكاتبها ونشاطاتها من القدس إلى الضفة الغربية، بعد أن قررت وقف عملها في القدس
  31/1/2012قدس برس، 

  
  مقتل فلسطيني من غزة في احد المعتقالت االمنية بالعاصمة العراقية بغداد .39

يا في احد افاد سعد خليل من جمعية االخوة الفلسطينية العراقية بان الشرطة قتلت فلسطين: بيت لحم
 عاما تحت 30وقتل الفلسطيني عماد عبد السالم ابو ربيع  .معتقالتها بالعاصمة بغداد قبل ثالثة ايام

واضاف عضو الجمعية المذكورة ان القتيل اعتقلته الشرطة , التعذيب في احدى معتقالت الشرطة العراقية
  .العراقية اثناء خروجه من منزله ذاهبا الى عمله

الف الجئا فلسطينيا موزعين على مختلف مدن العراق من القتل والتعذيب من العام  15ويعاني نحو 
  .ويرجع السبب كما يقول سعد خليل الى اسباب طائفية بحتة, 2003

وناشد سعد السلطة الفلسطينية بضرورة العمل على حل مشكلة الجئي العراق باسرع وقت السيما وانهم 
  .لشرطة وميلشيات متعددةيتعرضون للقتل والتعذيب على ايدي ا

 عائلة فلسطينية هربت من بغداد وعالقة على 2500كما انه ناشد السلطة بضرورة حل مشكلة نحو 
  .الحدود العراقية السورية

  31/1/2012، وكالة معاً اإلخبارية
  

   في مجال الطاقة الشمسية"إسرائيل" تنفي التعاون مع األردنية" الطاقة" .40
 باسم وزارة الطاقة والثروة المعدنية فايز ابو قاعود ما تردد حـول             اإلعالمي نفى الناطق :  بترا –عمان  

واكد ابو قاعود ان الوزارة     .  الستغالل الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء     ، اسرائيلي مشترك  -تعاون اردني 
ت انباء  وكان. ال علم لديها بمثل هذا المشروع، مستهجنا ترويج مثل هذه االنباء دون التحقق من صدقيتها              

 ميغاواط  100 اسرائيلي مشترك الستخراج الطاقة الشمسية بقدرة        -قد تحدثت عن وجود مشروع اردني     
  .يقام على الحدود بين البلدين

31/1/2012، الدستور، عّمان  
  

   إلى المفاوضاتواإلسرائيليين الفلسطينيين إعادةاألردن حريص على :  األردنوزير خارجية .41
 نائب وزير الخارجية الياباني ريـوجي يامـاني         أمسر الخارجية ناصر جوده     استقبل وزي :  بترا –عمان  

 واستمراره  األردنكد جوده حرص     وأ .وبحث معه العالقات الثنائية والجهود المبذولة لدفع عملية السالم        
ن  الطرفي إعادة الثاني على بذل كل الجهود الالزمة والممكنة من أجل محاولة            عبد اهللا بقيادة جاللة الملك    

 إقامـة  إلى مفاوضات مباشرة تؤدي بالنهاية      إلى وصوال   ، طاولة المفاوضات  إلى واإلسرائيليالفلسطيني  
  .الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية

31/1/2012، الدستور، عّمان  
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  يةالفلسطينيؤكد العجز الدولي في إيجاد الحلول الناجعة لحل القضية  "لقاء األحزاب: "لبنان  .42

ضم خالد الـرواس، الـدكتور علـي         "لقاء األحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية     "زار وفد من    
ضاهر، قاسم صالح ونقوال ابراهيم، السفارة الفرنسية في بيروت، والتقى مستشاري السفير األول والثاني              

  .ديدييه شابير وآن ـ شارلوت دو مارتين
التطورات الراهنة على الـساحتين االقليميـة       «بعة للقاء األحزاب    وعرض الوفد، بحسب بيان لجنة المتا     

العجز الدولي في ايجاد الحلول الناجعـة لحـل         «، مؤكداً   »والدولية، ال سيما األحداث الجارية في سوريا      
  .»القضية الفلسطينية على النحو الذي يعــيد الحقــوق السليبة إلى أصحابها

 الى الرئيس الفرنسي نيقوال ساركوزي سلمها للمستـشار         "ء األحزاب لقا"ورفع الوفد مذكرة موجهة باسم      
رؤية األحزاب لمختلف الملفات الساخنة في المنطقة وسبل معالجتها وتطالب          «األول في السفارة، تتناول     

ساركوزي بإطالق سراح المناضل جورج عبداهللا بعد أن قضى فترة حكمه في فرنسا، وبعـد أن نطـق                  
  .» ولم ينفذ هذا القرار حتى اليوم2003ار إخالء سبيله منذ عام القضاء الفرنسي بقر

31/1/2012، السفير، بيروت  
  

  وأنقرة تنفي انتقال مشعل لإلقامة فيها... غول ال يستبعد فتح مكتب لحماس في تركيا .43
ل، لم يستبعد و الرئيس التركي عبد اهللا غ، أنغزةولندن  من 31/1/2012الشرق األوسط، لندن، نشرت 

ل قوله وونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن غ .حماس مكتب ارتباط لها في تركياحركة  تفتح أن
 في للصحافيين، في سياق رده على معلومات صحافية تحدثت عن تدشين مكتب ارتباط لحماس قريباً

 وحماس حزب سياسي مهم شارك في االنتخابات. تركيا دولة تدافع بقوة عن الملف الفلسطيني": بالده
 " إلى أين سيفضي هذا التعاونسنرى مستقبالً": ل قولهوونقلت الصحف التركية، أمس، عن غ. "وفاز بها

  .بين أنقرة وحماس
 السياسيتركيا نفت ما تردد عن أن رئيس المكتب  أن 30/1/2012اليوم السابع، القاهرة، وأضافت 

 نائب رئيس ،اسم الحكومة التركية بولنت أرينش المتحدث بأكدلحركة حماس يعتزم االنتقال إليها، و
 تصريحات نقلتها وسائل إعالم في عقب اجتماع الحكومة 30/1  يوم االثنينصحفي مؤتمر  فيالوزراء،

وأشار إلى أن تركيا تعترف رسميا بحركة  ". تركيا غير مطروحةفيمسألة بقاء خالد مشعل "محلية أن 
  . اآلونة األخيرةفيحماس، حيث زار مشعل أنقرة 

  
  مالية لحماس لخارجية التركية تنفى تقديم تركيا مساعداتا .44

 مساعدات مالية لحركة حماس، وقال أي تقديم أنقرة 30/1 نفت تركيا يوم االثنين: ).أ.ش.أ(أنقرة 
 عقب اجتماع الحكومة إن أن 30/1  يوم االثنينصحفي مؤتمر فيالمتحدث باسم الحكومة بولنت أرينش 

كرت أن الحكومة التركية ستمنح الحركة عدة ماليين من الدوالرات غير  ذالتيالتقارير اإلخبارية 
 لصحيفة اإللكترونيولون بوزارة الخارجية التركية وفق ما ورد على الموقع ؤوذكر مس .صحيحة

   لم التي التركية أن تركيا لم تقدم مئات الماليين من الدوالرات لحماس لتعويض المساعدات المالية "زمان"
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 أشارت لذلك مزاعم مختلقة وال أساس لها من الصحة، التي حماس، موضحين أن األنباء يولؤتصل لمس
  . إقامة مشروعات لتقديم مساعدات إنسانية لغزةفيغير أنهم أشاروا إلى أن تركيا تشارك 

  30/1/2012اليوم السابع، القاهرة، 
  

  "إسرائيل"الجامعة العربية تشن حرباً دبلوماسية إلدانة : صبيح .45
أكد األمين العام المساعد بالجامعة العربية لشؤون فلسطين واألراضي العربية المحتلة محمد  :قاهرةال

 على ممارساتها "إسرائيل"صبيح، إن هناك تحركات من جانب الجامعة في عدة منظمات دولية إلدانة 
إن الجامعة العربية وقال للخليج . بحق المقدسات اإلسالمية والمسيحية في األراضي الفلسطينية المحتلة

تتابع جميع االنتهاكات التي تتعرض إليها مقدساتنا، وذلك من خالل اتصاالت الجامعة بالدول العربية 
 ذلك إتباعوتابع أنه يجرى  .واإلسالمية وإبالغ الدول األعضاء في مجلس األمن بمثل هذه االنتهاكات

 في "إسرائيل"ياسية دبلوماسية إلدانة  طرق سإتباععبر طرق ووسائل إعالمية مختلفة، عالوة على 
مختلف المحافل الدولية، ولوضع ممارساتها أمام الجميع ليقوم كل طرف بدوره إزاء حماية المقدسات 

  .الدينية وحماية اآلثار في فلسطين
  31/1/2012الخليج، الشارقة، 

  
  ينيين في العراق المتحدة إلى حماية الالجئين الفلسطاألممتدعو " علماء المسلمين": العراق .46

 االضطالع بمسؤولياتها القانونية إلى دعت هيئة علماء المسلمين في العراق، األمم المتحدة، :بغداد
 ،" والممارسات القمعيةاإلجراميةوحمايتهم من األعمال " الالجئين الفلسطينيين في العراق إزاء واألخالقية

 الهيئة في بيان  وأوضحت.منهم في العراقالتي قالت بأن القوات الحكومية تنتهجها ضد من تبقى 
صحفي، أن الالجئين الفلسطينيين ما زالوا يتعرضون لحمالت دهم وتفتيش واعتقاالت جائرة تنفذها 

تحت أكاذيب باطلة وذرائع وحجج واهية، في إطار الحمالت المممنهجة  "، الحكومية المختلفةاألجهزة
 الالجئين أنوأشار البيان إلى ". ومة وغايات معروفةوالمنظمة التي تحمل في طياتها أهدافاً مرس

للقتل والتهجير والهجمات التي تشنها فرق الموت "الفلسطينيين، يتعرضون منذ أكثر من ست سنوات 
والميليشيات، تحت مرأى ومسمع حكومات االحتالل المتعاقبة وأجهزتها األمنية، حيث هجر منهم 

واتهم البيان الحكومة الحالية، بتحريض أجهزتها  ".معتقالت الحكوميةعشرات اآلالف وغيب المئات في ال
األمنية واإلعالمية على شن حملة ممنهجة ومنظمة ضد الفلسطينيين القاطنين في مجمع البلديات؛ بهدف 

  .تهجير من تبقى منهم
  30/1/2012قدس برس، 

  
   في بلديهماس تثير جدالً نسبت إلى بن كيران والغنوشي في دافوإسرائيليةذاعة إلتصريحات  .47

أثارت تصريحات نسبتها إذاعة إسرائيلية إلى كل :  المنجي السعيداني، آمال أبو العالء-  تونس،الرباط
 من عبد اإلله بن كيران رئيس الحكومة المغربية وراشد الغنوشي زعيم حزب النهضة التونسي، جدالً

 المقربة من الجيش اإلسرائيلي، "رائيلصوت إس"وكانت إذاعة .  في كل من المغرب وتونسواسعاً
وقالت . نشرت على موقعها على شبكة اإلنترنيت تصريحات مقتضبة لكل من بن كيران وراشد الغنوشي

 "إسرائيل"أن مستقبل عالقات بالده مع ) سويسرا( لها في دافوس في هذا الصدد إن الغنوشي أبلغ مراسالُ
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 إلى أن بن كيران عبر عن  أيضاً"عربيل" وأشار موقع يحكمه التوصل إلى حل للقضية الفلسطينية،
في المنتدى االقتصادي ) صوت إسرائيل(قال االثنان لمراسل ": موقف مماثل، وأضاف الخبر يقول

. العالمي المنعقد في دافوس بسويسرا إن على الفلسطينيين أن يقرروا بأنفسهم طبيعة عالقاتهم مع إسرائيل
  ."ة ستتصرف بموجب القرار الفلسطينيوأكدا أن الحركات اإلسالمي

 نفى في الرباط أن يكون ، وزير االتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية،لكن مصطفى الخلفي
بن كيران قد أدلى بأي تصريح إلحدى وسائل اإلعالم اإلسرائيلية، وأكد الخلفي في تصريح للشرق 

س لم يلتق قط مع أي صحافي إسرائيلي كما أنه لم األوسط أن بن كيران خالل مشاركته في مؤتمر دافو
كل ما في األمر أنه بعد مشاركة ": وفسر الخلفي ما حدث قائال. يدل بأي تصريح لوسيلة إعالم إسرائيلية

رئيس الحكومة في المنتدى االقتصادي العالمي بدافوس كانت هناك مجموعة من وسائل اإلعالم الدولية 
  ." دون أن يقدم نفسهوكان كل مراسل يطرح سؤاالً

وفي موضوع ذي صلة، انتقدت المعارضة التونسية مشاركة الغنوشي في منتدى دافوس، كما انتقدت 
 ،التصريح الذي نسبته إليه اإلذاعة اإلسرائيلية، وقال نجيب الغربي الناطق الرسمي باسم حركة النهضة

؛ إذ لم يدل الصحافي ان مدبراً ك"صوت إسرائيل"إن التصريح الذي أدلى به الغنوشي إلى إذاعة 
 ما يستغل هؤالء المنتديات الكبرى لتقديم أنفسهم على  إلى أنه غالباًاإلسرائيلي بهويته األصلية، مشيراً

واعتبر الغربي أن الغنوشي وبن كيران لم يعلما بحقيقة . أساس أنهم ينتمون لمؤسسات إعالمية أوروبية
  .بهويته لما أدليا له بأي تصريحالصحافي اإلسرائيلي ولو كانا يعلمان 

  31/1/2012الشرق األوسط، لندن، 
  

   غير مطروحة"إسرائيل"ـ باالعترافمسألة : وزير مغربي .48
قدس برس وجود عالقات وكالة  نفى وزير الدولة المغربي عبد اهللا بها في تصريحات خاصة ل:الرباط

 غير مطروحة على الدولة المغربية في "إسرائيل"ـ، وأكد أن مسألة االعتراف ب"إسرائيل"بين المغرب و
  .الوقت الراهن

  30/1/2012قدس برس، 
  

  "إسرائيل" يطالب مجلس الشعب بوقف تصدير الغاز إلى "إخواني"قيادي : مصر .49
 طالب القيادي في جماعة اإلخوان المسلمون في مصر عضو المكتب اإلداري : مجاهد علي-القاهرة 

 مجلس الشعب الجديد بوقف تصدير الغاز المصري إلى ،فتاحللجماعة في اإلسكندرية علي عبد ال
 إلى أن األزمة التي تمر بها بالده في مجال نقص اسطوانات الغاز وبعض المشتقات  وأشار."إسرائيل"

 للجوء مجلس الشعب باعتباره صاحب الشرعية الشعبية والمعبر األول عن  قوياًالبترولية تعتبر مبرراً
  . بدافع الحاجة الماسة إليه"إسرائيل"ي اتخاذ قرار بوقف تصدير الغاز إلى مطالب الشعب المصري ف

وأضاف عبد الفتاح، إنه من غير المنطقي أن تحتاج أي دولة من دول العالم إلى الغاز لمواطنيها ثم تقوم 
  .بتصديره بأسعار بخسة لتعود وتستورده بأضعاف أضعاف أسعاره التي تصدره بها

  13/1/2012الراي، الكويت، 
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  واإلفراج عن النواب المعتقلينالدولية لقرارات ل باإلذعان "إسرائيل" إلزامناشد المجتمع الدولي تقطر  .50
، المجتمع الدولي  القطريناشد محمد بن مبارك الخليفى رئيس مجلس الشورى : قنا- )أندونيسيا (بالمبانغ

رعية الدولية ذات الصلة، واإلفراج الفوري  إللزامها باإلذعان لقرارات الش"إسرائيل"القيام بالضغط على 
لقاها في أعمال الدورة السابعة أ التي الكلمة في  وأشار. المعتقلين وغيرهمنالفلسطينييعن جميع النواب 

 إلى المنعقدة بمدينة بالمبانغ االندونيسية، اإلسالمي، بمنظمة التعاون األعضاءلمؤتمر اتحاد مجالس الدول 
، والمتمثلة في أعمال القمع "إسرائيل" الفلسطينية من قبل األراضيكارثية التي تشهدها الحالة اإلنسانية ال

 عزيز الدويك رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني .والقتل واالعتقاالت المستمرة التي طالت مؤخراً د
 وعدداً من نواب المجلس، فضالً عما يجري في مدينة القدس الشريف من تعد صارخ بتهجير أهلها

ودعا في  . في تحد سافر للقانون والمواثيق الدولية،وتغيير هويتها ومعالمها الديمجرافية تمهيداً لتهويدها
الوقت نفسه إلى تضافر الجهود لسرعة إتمام المصالحة الفلسطينية بين كل الفصائل بما يحقق ويدعم 

  .الوحدة الوطنية الفلسطينية
ات ضمن بنود جدول أعماله، من بينها بند القدس الشريف ومن المقرر أن يناقش المؤتمر عدة موضوع

  . المحتلةواألراضيوالقضية الفلسطينية 
  31/1/2012الراية، الدوحة، 

  
   مليون دوالر لدعم قطاع اإلسكان بالقدس15 :البنك اإلسالمي للتنمية .51

 أن المنظمة و،وغلأكد األمين العام لمنظمة التعاون اإلسالمي البروفيسور أكمل الدين إحسان أ :عمان
 بغية تقديم الدعم للمؤسسات في مدينة القدس ،بادرت إلى القيام بتحركات سياسية ودبلوماسية عديدة

وقال في كلمة ألقاها نيابة عنه السفير سمير بكر دياب األمين العام المساعد لشؤون فلسطين  .المحتلة
ها التي انعقدت بالعاصمة األردنية عمان، إن  في الندوة الدولية حول القدس والمخاطر التي تهدد،والقدس

 مليون دوالر لدعم قطاع اإلسكان في القدس، 15البنك اإلسالمي للتنمية خصص في بداية العام الجاري 
 إن ووقال أوغل .إضافة إلى جملة من تعهدات أخرى لتنمية قطاعي الصحة والتعليم في المدينة المقدسة

قديمه للقدس ضئيل ومتواضع بالنظر إلى ما تحتاجه المدينة لمواجهة الصراحة تقتضي قول إن ما يتم ت
 داعياً.. المشروع اإلسرائيلي الذي يتسم بالمنهجية وتتوافر له ميزانيات ضخمة توفرها دولة االحتالل

  .شعوب والمؤسسات التمويلية فيها إلى تقديم كل ما يمكن لنصرة القدسالالدول اإلسالمية والمقتدرين من 
وجه في هذه المناسبة نداء إلى عواصم الدول اإلسالمية التي ترتبط باتفاقيات توأمة مع مدينة القدس كما 

 .إلى تخصيص جزء ولو يسير من موازناتها السنوية لدعم مشروعات حيوية في مدينتهم التوأم القدس
ستغل تراخي  ت"إسرائيل" أن وأضاف أنه على منظمة يونيسكو، مسؤولية خاصة تجاه القدس، موضحاً

المجتمع الدولي مع سياساتها لتقوم بتنفيذ مخططاتها في إفراغ المدينة المقدسة من مواطنيها عبر 
  .إجراءات الطرد واإلبعاد واالستيطان ومصادرة األراضي واالستيالء على منازل الفلسطينيين
  31/1/2012الراية، الدوحة، 

  
  أميركية وإسرائيليةتكشف عن أسلحة  نوعيةعملية : الداخلية السورية .52

 إن األجهزة المختصة قامت خالل األيام الثالثة الماضية بعملية  السورية،قالت وزارة الداخلية: دمشق
 الحقت خاللها عناصر  بريف دمشق،حمورية وكفر بطناوسقبا وحرستا و دوما :نوعية في مناطق
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 أنه بعد االشتباك مع تلك ،س في بيان لها أم،وأضافت الوزارة ."المجموعات اإلرهابية المسلحة"
المجموعات المزودة بأحدث أنواع األسلحة بما في ذلك اإلسرائيلية واألميركية منها تمكنت األجهزة 

  . وألقت القبض على عدد آخرهمالمختصة من القضاء على عدد كبير من
  31/1/2012، )سانا(الوكالة العربية السورية لألنباء 

  
  "إسرائيل"يهود فلوريدا قلقون على االقتصاد أكثر من : متحدةالانتخابات رئاسة الواليات  .53

 وصف نيوت جينجريتش المرشح الجمهوري المحتمل       : باتريشيا زينجرلي  -) رويترز) (فلوريدا(افينتورا  
للرئاسة األمريكية الفلسطينيين بأنهم شعب مختلق وطالب بالتحرك ضد إيران اما منافسه ميت رومني فقد               

  .مريكي الديمقراطي باراك أوباما بأنه كمن القى بإسرائيل تحت الحافلةاتهم الرئيس األ
لكن اللغة المتشددة التي يتبناها المرشحان الجمهوريان المحتمالن بشأن الشرق االوسط في فلوريدا قبـل               

ـ                دد االنتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري التي تجري في الوالية يوم الثالثاء لم تفعل الكثير لتحويل الع
  .الكبير من اليهود األمريكيين الذين يعيشون هناك عن تأييدهم التقليدي للديمقراطيين

لكن ما قد يؤثر حقا على الناخبين اليهود في االنتخابات العامة التي تجري في نوفمبر تشرين الثاني هـو                   
  .ما يقدمه الجمهوريون عن االقتصاد ال إسرائيل

حدث تحـول   "م السياسية في جامعة سنترال فلوريدا في اورالندو         وقالت تيري سوزان فاين مدرسة العلو     
وفسرت ذلك بقولهـا ان هنـاك        ."محدود خاصة بين الناخبين الشبان نحو الحزب الجمهوري بشكل عام         

بعض المخاوف بشأن إسرائيل لكن السبب الرئيسي هو ان بعض اليهود يرون الحزب الجمهوري أكثـر                
  .لحرصا على مصلحة قطاع رأس الما

الناخبون اليهـود الـشبان    . االقتصاد المحافظ هو الذي يغير تركيزه صوب الحزب الجمهوري        "وأضافت  
  ."يشعرون بأمان كبير مع استقرار إسرائيل

وقال الحاخام ديفيد كاي من معبد اوهيف شالوم المحافظ ان اعضاء طائفتـه مهتمـون أكثـر بقـضايا                   
  . من أعلى معدالت البطالةاالقتصاد في دولة واجهت أزمة اسكان وواحدا

 30/1/2012، وكالة رويترز لألنباء
 
 

  ين أمريكي وإسرائيلي مد خط أنابيب لتصدير النفط مع مستثمَريبحثسلفا كير ": االنتباهة" .54
أن الرئيس سلفا كير اجتمع     » اإلنتباهة«أوضحت مصادر مطلعة في جوبا لـ       :  هيثم -ـ جوبا  الخرطوم

إسرائيلي بغية التباحث حول تكاليف بناء خط أنابيب بديل يمتد إلى مينـاء             أمس مع مستثمرْين أمريكي و    
 مليار دوالر فوراً عبـارة      11.5وتوافق الجانبان على تسديد المستثمرْين لـ       . المو الكيني لتصدير النفط   

 حول  ونبهت إلى أن االجتماع أرجأ االتفاق     . عن قيمة إيقاف تصدير النفط لمدة عام بدءاً من مطلع فبراير          
  .التكلفة الكلية لبناء األنابيب لوقت الحق

 30/1/2012صحيفة االنتباهة، الخرطوم، 
  

  2011 بليون دوالر خسائر أسواق المال العربية في 115 .55
 115 على خسارة إجمالية بلغت 2011أنهت البورصات العربية مجتمعة عام :  شفيق األسدي-أبو ظبي 

 في المئة 7.4ئة من قيمتها السوقية، وتساوي هذه الخسارة نحو  في الم11.5بليون دوالر أي ما يعادل 
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في تقرير أصدره » صندوق النقد العربي«ولفت . من الناتج المحلي اإلجمالي لمجموع الدول العربية
إلى أن البورصات العربية تلقت » 2011تطورات أداء البورصات الـعربية فـي عام «أمس بعنوان 

 في المئة من قيمتها السوقية خالل خمسة 14 بليون دوالر أي 141و ضربة موجعة عندما خسرت نح
  .2011) مارس( آذار 4إلى ) يناير( كانون الثاني 25أسابيع فقط بين 

 على ارتفاعات واصلت من 2011ووفق التقرير فإن أسواق المال كانت افتتحت األسابيع األولى من عام 
 بعد فترة طويلة من االنخفاض إال أن هذا 2010ني من عام خاللها تعافيها الذي بدأته خالل النصف الثا

  .التحسن توقف مع اندالع االضطرابات في مصر
وأكد الصندوق تراجع مؤشرات البورصات العربية في شكل ملحوظ ومتسارع بما يعكس مخاوف 

لعربية إلى المستثمرين من تداعيات هذه األحداث، منوهاً بأن هذه التطورات دفعت العديد من السلطات ا
اتخاذ بعض اإلجراءات سعياً وراء استقرار أسواقها المالية ما ترافق مع تدخل صناديق االستثمار المحلية 
في بعض البورصات العربية الكبيرة، مؤكداً أن ذلك ساهم في استعادة البورصات العربية جزءاً من 

  .خسائرها السابقة
  31/1/2012، الحياة، لندن

    
   العنق محّل عصا القاعدةربطة: سالمية في لبناناال حماس والجماعة .56

يتجه اإلخوان المسلمون في لبنان إلى اللحاق بمن سبقهم من الحركة الدولية لإلخوان، سواء              : فداء عيتاني 
مصر أو تونس أو ليبيا أو سوريا، واتخاذ مواقف أكثر جماهيرية، في الوقت الذي تتعرض فيـه حركـة    

  ن السياق اإليراني ـ السوريحماس لضغوط هائلة لفصلها ع
بعد أكثر من عام على بدء الحراك العربي، وتصدي فروع حركة اإلخوان المسلمين لدور ريادي فيـه،                 
ينظر اإلخوان اليوم إلى لبنان، حيث ال تزال الجماعة اإلسالمية، بحسب رأي الحركة األم، تتخذ موقفـاً                 

ة األعمال، فإن هناك طلباً على الجماعة اإلسالمية، لكنها         أما إذا أردنا استخدام لغ    . معتدالً أكثر مما يجب   
  .ال تقدم العرض الكافي إلشباع حاجة السوق

عدالـة  «لو كانت حركة اإلخوان المسلمين مركزية في قراراتها، لكنّا اليوم في لبنان نشهد نشوء حركة                
هاراً، وتعمل على رفد الثورة     محلية، من رحم الجماعة، تطالب بإسقاط النظام في سوريا ليالً ون          » وتنمية

  .السورية بكل ما يمكن أن تطلبه من خطوط اإلمداد عبر الحديقة الخلفية لسوريا
إال أن الحركة األم غير مركزية، والجماعة اإلسالمية التي تعرف تعقيدات الوضع المحلي سارت بـين                

ن وفداً قيادياً من الجماعة سيغادر      أما اليوم، فهناك في شمال لبنان من يؤكد أ        . النقاط حتى األمس القريب   
بكل تفاصيله، بغية انضمام جماعة لبنان إلى السياق        » االتفاق األخير «البالد قريباً إلى قطر، حيث سيعقد       

  .اإلخواني العام
المرحلـة  . ال يمكن بعد اليوم أن يطمح قياديو حزب اهللا إلى عقد تحالف متين، أو عميق، مع الجماعـة                 

صار المد السّني الذي يغمر الشارع العربـي مـن          .  تغيرت بالنسبة إلى حركة حماس     تغيرت، تماماً كما  
أقصاه إلى أقصاه بحاجة إلى قيادة سياسية، وما دام اإلخوان منتشرين في هذا الـشارع، فـإن الفـراغ                   
يستدعيهم، كما تدفعهم الدول الكبرى، وعواصم القرار، إلى اللحاق باألرض التي تمور وتتحرك تحـت               

  .نظمةاأل
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بعيداً من األسباب الميدانية والمحلية االجتماعية واالقتصادية واإلنسانية للثـورات القائمـة فـي العـالم                
العربي، في الواليات المتحدة والعواصم الغربية من يعتقد أنـه آن األوان السـتبدال احـتالل العـراق                  

وبدل عصا القاعدة يمكن اسـتخدام      . وأفغانستان بأدوات محلية، ومواجهة المد الشيعي بمد من نوع آخر         
ربطة عنق اإلخوان، وحين تتعسر، تُوظَّف عصا القاعدة بيد عمرو أو زيد، إلى أن يستقر األمـر فـي                   

  .مناطق النزاع، فيأكل الثوار بعضهم بعضاً، ويمسك بالحكم األقدر على ذلك
يني من األيدي اإليرانيـة، وإن      وفي الصراع الدولي الدائر، هناك محاولة مستميتة لسحب الملف الفلسط         

كان من المستحيل ابتزاز حزب اهللا أو إغراؤه، بعد تجارب أميركية ومحلية طويلة في هذا الشأن، فـإن                  
  .مشاغلته وإغراقه في أوحال النزاعات المذهبية ممكنان دائماً كما أثبتت التجربة

وي الكبير، وممارسة الضغط علـى      يمكن دائماً الدخول بين شقوق الجسد الحمسا      . أما حماس فشأن آخر   
هذا وإغراء ذاك، ودفع خالد مشعل إلى زاوية يقول حين يجد نفسه فيها كالماً في المجالس المغلقة، فيعمد                  

  .أهل البيت إلى تسريبها لإلعالم لمنعه من التراجع عنها، كنهائية قراره بالتنحي
بعـد أعـوام مـن اتهامهـا        .  من إيران  مع حماس يمكن المفاوضة على ميزانية المساعدات التي تصلها        

بالتشيع، ونعتها بالتبعية إليران، والبحث في جباه قادتها عن آثار السجدة الـشيعية، وبطـشها بنـوازع                 
) في اآلن نفسه  (التطرف، ولو كانت من إخوة، وعائالت غزاوية كبيرة، ها هي اليوم حماس تتخلى وتفقد               

  .مليون دوالر شهرياً، وتبدأ الرضوخ للعروض الخليجية 25المساعدات اإليرانية التي تقدر بنحو 
لوال الصواريخ اإليرانية في غـزة والـسالح،       . قطر أوالً كانت قد احتضنت حماس إلى الدرجة األقصى        

. لكانت قطر قد تحمست لضم حماس إلى حديقة اإلخوان في الدوحة أكثر مما فعلت مع الشيخ القرضاوي                
ي طرف، فكيف مع جهة إخوانية؟ والمملكة العربية السعودية التي كانت           رغم ذلك، ال تقطع الدوحة مع أ      

تفضل دائماً أبو مازن وسلطته لم تقطع مع حماس، وهي، وإن ابتعدت عن التدخل المباشر في النزاع في                  
سوريا، وتجنبت تقديم عروض إلى حماس، فإنها في األسابيع األخيرة عادت ولحقت بشقيقتها الـصغرى               

مة فائقة بالنسبة إلى مملكة مترهلة، سواء في التدخل السياسي في سوريا، أو فـي بـذل                 قطر، وأبدت ه  
، بعد أن كانت تراهن على الـسلفية وحـدها فـي مواجهـة              »تقبل حماس وسائر اإلخوان   «الجهد تجاه   

  .اإلخوان، لملء فراغ األنظمة المتهاوية
من اإلخوة في عرب االعتدال، مقابل      المطلوب اليوم حصر تمويل حماس بالمملكة وقطر وفاعلي الخير          

، بحسب تعبيرات عربية وإخوانية كثيرة، ربمـا كـان    »تترك القضية الفلسطينية لإلخوة الفلسطينيين    «أن  
أهمها ما قاله زعيم حزب النهضة اإلسالمي التونسي راشد الغنوشي ورئيس الوزراء المغربي عبد اإلله               

في المنتدى االقتصادي   » صوت إسرائيل «مي لمندوب إذاعة    بنكيران زعيم حزب العدالة والتنمية اإلسال     
العالمي المنعقد في دافوس في سويسرا، أن على الفلسطينيين أن يقرروا بأنفسهم طبيعة عالقـاتهم مـع                 

  .إسرائيل، وتأكيدهما أن الحركات اإلسالمية ستتصرف بموجب القرار الفلسطيني
ها الرياح العربية والغربية إلى داخل جسم حماس أصبح         في كثير من المواضع، ما كان شقوقاً تتسرب من        

باتت حماس بعيدة عملياً عن سوريا، وأفرغت مكاتبها، وبقي هناك مـن نـدر مـن           . اليوم أكثر من ذلك   
وأبدت الحركة حسن نياتها عبر تكسير أيدي أفراد        . الكوادر، بعد أن كانت دمشق عاصمة حماس الخارج       

 كانت تحتفل بذكرى أربعين الحسين، مبعدة شبح الصبغة اإليرانية عن           مجموعة شيعية وأرجلهم في غزة،    
  .نفسها
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ولمن ال يعلـم، إن حركـة       . هبت حماس أبعد من ذلك، حين عرضت الدمج مع حركة الجهاد اإلسالمي           
الجهاد هي الحركة األكثر إثارة للقلق اإلسرائيلي؛ لكون جهدها منصباً بالكامل علـى القتـال، وال تعبـأ                  

بينما حماس  . ة، وهي األقرب إلى إيران؛ لكونها تتلقى منها مساعدات مالية وتقنية وخبرات واسعة            بالسلط
وبالتالي، إن عرض االندماج يمكن فهمه، ببساطة،       . تتوزع ما بين القتال والسياسة والسلطة والمال العام       

نضمام حماس إلى السياق العام     بأنه عرض إلذابة حركة الجهاد إذا ما مثّلت عائقاً في يوم من األيام أمام ا              
  .لحركة اإلخوان في المنطقة العربية

حين عاد وليد جنبالط من زيارته القطرية،       . أما لبنان، فهو شأن آخر، لكن ليس ببعيد عن السياق السالف          
عمم على عدد محدود من كوادره أن الحزب التقدمي يجب أال يقف بوجه المـد الـسّني الـصاعد، وأن                    

فإن اختـارت األخيـرة اإلخـوان       . تراكي بطبيعته يجب أن يتفاعل إيجاباً مع قرار األكثرية        الحزب االش 
  .»فالمرحلة مرحلة األكثريات ال األقليات«للحكم، فليكن؛ 

كانت الفترة الفاصلة بين نهاية زيارة جنبالط القطرية وبداية زيارته الروسية بالكاد كافية ليرسل تعميمـاً                
لتعميم لم يلحظ حلفاء األمس من تيار المستقبل، بل كان موجهـاً إلـى اإلخـوان                مشابهاً، والغريب أن ا   

  .تحديداً
تيار المستقبل الذي بالكاد يسمع إعالمه في هذه األيام يتحدث عن أي أمر غير الثورة الـسورية، بـات                   

ستـشفى،  موضوعاً في االستيداع، هناك من كسر ساق تيار المستقبل، وتركه عاجزاً يعاني آالمه في الم              
  .ووجه نظره إلى فريق آخر

ال بأس في هذه األثناء التي يرقد فيها التيار في المستشفى منتظراً ساعة الفرج البعيدة، مـن أن يـشغل                    
الساحة الفارغة بعض الهواة، وببعض التنافس، فليكن بعض الدعاة السلفيين من المتمولين من المملكـة،               

فاق مع الجهة المرشحة على صيغة واضـحة، وال بـأس فـي             وآخرون من قطر، متنافسين بانتظار االت     
التلويح بهذه المجموعات السلفية الصغيرة بوجه هذه الفئة التي يجري التفاوض معها لتعبئة الفراغ بأكبر               

  .قدر من اإلمكان في المرحلة المقبلة
نطقـة، أداء دور    وإذا ما تمم اهللا األمور على خير، يفترض بالجماعة، بحسب من يدير األمور فـي الم               

مزدوج، أوالً في دعم الثورة السورية عبر الحدود اللبنانية، ورفع مستوى تقديماتها لالجئين الـسوريين               
عبر الحدود، وربما بالغ البعض وقال بأن تستعد أيضاً إليجاد مناطق آمنة على الحدود بعـد الفوضـى                  

  .األمنية القائمة حالياً، وخصوصاً في منطقة الشمال اللبناني
هذا من جهة، أما من جهة أخرى، فعليها أن تعمل على سحب شرعية المقاومة من حزب اهللا، وإن كـان               

إال أن في أجهزة الدولة     . الكل يعلم أن ذلك سيخلق نزاعاً يساوي إسقاط النظام السوري ويزيد عنه بقليل            
ساهمة في ذلك، إن لم يكن قـد        اللبنانية وتيار المستقبل المكسور الساق والجمعيات السلفية، من يمكنه الم         

  . بدأ بالتمهيد له من اليوم
  منطق اإلخوان المتماسك

في الجزء اآلخر من الصورة، يمكن دائماً سماع اإلخوان، وخصوصاً من حركة حماس، يدافعون عـن                
أنفسهم بقوة ومنطق متماسك؛ فهم أوالً يؤكدون أن شيئاً لم يتغير لدى قيادة حماس، وأن الحركـة جـسم                   

يقول هـؤالء إن    . د، وال صحة لمن يقول بأن هناك جناحاً سورياً وآخر مصرياً أو قطرياً أو سعودياً              واح
، وموقـف حمـاس     »يعنـيهم وال يعنينـا    «اإلخوان في تونس وكالمهم لإلذاعة اإلسـرائيلية        » أخطاء«

  .استراتيجي ولن تبدله اليوم ألسباب تكتيكية
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عد لها منذ شهر رمضان الماضي، وليست موجهة ضد أي          ويضيف هؤالء أن زيارة خالد مشعل لعمان أُ       
أما تخفيف الوجود في سوريا، فهو قائم منذ فترة طويلـة نـسبياً،             . طرف عربي وال ضد محمود عباس     

: لكن ال أحد يريد التخلي عن دمشق، قبل أن يـضيفوا          . وخصوصاً أن التنقل ليس سهالً حالياً في سوريا       
  .»ند حماس، بل الحل عند غيرنالكن حل األزمة السورية ليس ع«

ويقول اإلخوان في لبنان وقياديون في حماس، بالنبرة نفسها تقريباً، إن كـل األطـراف تتفـاوض مـع                   
األميركيين، واألميركيون يتفاوضون مع كل األطراف في المنطقة، وجزء من هذه المفاوضات يتنـاول              

أو حركـة   (ضات، لكـن إذا التقـت حمـاس         ما بعد النظام، ونحن لسنا شركاء في هذه المفاو        «مرحلة  
  .»بوفد غربي يعد األمر بمثابة خيانة وتخلٍّ عن ثوابت، ونُصور كأننا ارتكبنا المحرمات) اإلخوان

  31/1/2012، االخبار، بيروت
  

   من عباسنتوقعهالخيار الذي  .57
   العربيرأي القدس

يادته لبحث مفاوضـات عمـان مـع        ترأس الرئيس الفلسطيني محمود عباس اجتماعين رئيسيين لطاقم ق        
' فتح'الجانب االسرائيلي والنتائج التي يمكن ان تترتب على فشلها، االول كان مع اللجنة المركزية لحركة                

  .والثاني مع اعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
ا ان يبلور خياراته التي     المقربون من الرئيس عباس يقولون انه يريد من خالل هذين االجتماعين وغيرهم           

  .سيعرضها على لجنة المتابعة العربية التي ستنعقد في مقر الجامعة العربية في القاهرة االسبوع المقبل
خيارات الرئيس عباس محدودة، ان لم تكن معدومة، والخيار الوحيد المتاح امامه هو االعالن عن فـشل                 

 والعودة الى نهج المقاومة باشكالها كافة، وتحمـل كـل           المسيرة السلمية كليا، بما في ذلك حل الدولتين،       
المسؤولية عن االمرين، اي فشل رهاناته على حل الدولتين، وتبني نهج المقاومة وما يمكن ان يترتـب                  

  .عليه من تبعات ومخاطر شخصية او على سلطة رام اهللا نفسها
ساعدتها في حال تبني خيـار المقاومـة        الذهاب الى لجنة المتابعة العربية الخذ اذنها، او رأيها وطلب م          

خطوة عديمة الجدوى، وال فائدة منها، الن هذه اللجنة لم تعد موجودة، واذا كانت موجودة وهي مكونـة                  
من عدد من وزراء الخارجية العرب، فان اولوياتها باتت محصورة في الملف السوري وكيفيـة تغييـر                 

  . الفلسطينية باتت تحتل مكانة متدنية على سلم اولوياتهاالنظام في دمشق وحقن دماء المواطنين، والقضية
الجامعة العربية باتت تخضع بالكامل لسيطرة الدول النفطية الخليجية بفعل غياب الدول المركزية الثالث،              
اي سورية والعراق والقاهرة، عن دائرة الفعل والتأثير السباب معروفة ال داعي لشرحها، ولـذلك فـان                 

 التي تقف على ابواب حرب مع ايران بسبب طموحاتها النووية ليست في وارد الـصدام                الدول الخليجية 
مع الواليات المتحدة التي ستقود هذه الحرب في حال اندالعها بسبب القضية الفلسطينية الموضوعة حاليا               

  .العمل العربي المشترك' فريزر'في 
ية المركزية العربية االولى، والسبب في ذلـك        بمعنى آخر يمكن القول ان القضية الفلسطينية لم تعد القض         

يعود بالدرجة االولى الى ابنائها والى قيادتهم، فهؤالء اختاروا جميعا الخمول وعدم مقاومـة االحـتالل                
تحت ذرائع متعددة مثل عدم مالءمة الظرف الدولي، او انعدام الدعم العربي، او وجود حكومة اسرائيلية                

  .لقبضة الحديدية ضد السلطة واتباعهايمينية متغولة قد تستخدم ا
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الخلل في موازين القوى ليس جديدا، بل هو موجود منذ بدء النكبة الفلسطينية قبل اكثر من ستين عامـا،                   
ولكنه لم يمنع من اندالع ثورات فلسطينية مسلحة ومدنية لمقاومة المـشروع االسـتيطاني والتطهيـري                

) يونيـو ( الفلسطينية المسلحة بلغت ذروتها بعد هزيمة حزيران         االسرائيلي، وربما نشير الى ان المقاومة     
  .1967عام 

الذهاب الى مفاوضات عمان المباشرة التي اطلق عليها تضليال باالستكشافية كان خطأ كبيرا ألحق الكثير               
من الضرر بالقضية الفلسطينية بل ومصداقية الرئيس عباس وسلطته، النه جاء مجاملة للسلطات االردنية              

لى حساب الثوابت والشروط الفلسطينية التي تمسك بها الرئيس عباس نفسه عنـدما رفـض ضـغوطا                 ع
مكثفة من رئيس امريكا الدولة االعظم في التاريخ للعودة الى مائدة المفاوضات دون تلبية شروطه فـي                 

  .وقف كامل لالستيطان االسرائيلي
ات دون التشاور مع ابرز حلفائه في منظمـة         واالهم من ذلك ان الرئيس عباس قرر العودة الى المفاوض         

التحرير واخذ موافقتهم المسبقة، ودون التشاور مع شركائه الجدد في المصالحة الفلسطينية الـذين اتفـق                
معهم في القاهرة على اصالح منظمة التحرير، واعادة تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني، االمر الـذي               

واظهر للعالم العربي، والشعب الفلسطيني بالذات ان هذه المصالحة         افرغ هذه المصالحة من كل معانيها،       
  .غير جدية، وان موقعيها يضحكون على الشعب الفلسطيني

ال يحتاج الرئيس عباس للذهاب الى لجنة المتابعة العربية، وعليه ان يذهب الى الشعب الفلسطيني عبـر                 
ه، ويعلن خيـاره الجديـد، اي اسـتئناف         خطاب متلفز يشرح له الموقف بكل تفاصيله، ويعترف باخطائ        

المقاومة بكل اشكالها، ويتعهد بعدم التراجع عن هذا الخيار وعدم العودة الى المفاوضات مطلقـا مهمـا                 
بلغت الضغوط من قوة وشراسة اللهم اال اذا تحققت الثوابت الفلسطينية بالكامـل اي انهـاء االحـتالل                  

  .االسرائيلي لكل االراضي العربية المحتلة
  31/1/2012، القدس العربي، لندن

  
   كانون الثّاني26 بعد الفلسطينيينخياراتُ  .58

  هاني المصري
بدلًا من المسارعة إلى عقدها، يؤكد علـى أنّهـا      " لقاءات عمان "إن تأجيل اجتماع لجنة المنظمة بعد فشل        

اجتماعاتها على مواعيد   ليست اإلطار القيادي المؤقت للمنظمة، وال تحظى باألولوية التي تقتضي تغليب            
  . كانون الثاني26الرئيس األخرى، وال هي الجهة المعنية بتحديد خيارات المنظّمة بعد 

وإذا تُرِكَتْ المسألة، كما نالحظ، بيد لجنة المتابعة العربية، فسيكون الموقف واضـحا، وهـو ضـرورة                 
، بحجـج   ) أو استكشافية، أو عن بعد     تقريبية،(استمرار المفاوضات، سواء بشكل مباشر، أو غير مباشر         

معلنة أو مستترة، بأن البديل عن المفاوضات غير جاهز ومكلّف جدا، وسيؤدي إلى توتير العالقات بـين                 
الفلسطينيين والعرب من جهة، وبين الواليات المتحدة األميركية وإسرائيل وأوروبا من جهة أخرى، فـي               

ن العالقات معهم في ظل المتغيـرات العربيـة واإلقليميـة           مرحلة العرب هم أحوج ما يكونون إلى أحس       
والدولية، خصوصا في ظل ما يحدث في سوريا والعراق، واحتمال تصاعد المواجهة مـع إيـران بعـد                  

  .تشديد العقوبات عليها، األمر الذي قد يدفع األمور نحو الحرب
         ة عربية فلسطينية، وأن الفلـسطينيين هـم المكتـوون بنـار          أما إذا تم التعامل مع المسألة بوصفها قضي

االحتالل واالستيطان والجدار والحصار والشتات والتمييز العنصري، والمعرضون للتهجيـر الطـوعي            
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بديل فعلي عن خيار    . والقسري، فإنّهم مطالبون ببناء بديل متكامل ليذهبوا به إلى العرب، حكّاما وشعوبا           
ألن المفاوضات فشلت سابقًا، وحاليا، وستفشل الحقًا بـسبب االخـتالل           المفاوضات الثنائية بكل أشكالها،     

الفادح في ميزان القوى، وألن إسرائيل، وليس فقط الحكومة اإلسرائيلية الحالية، متعنتة، وغير مـستعدة               
  .لعرض أو قبول أي حل يحقق الحد األدنى من الحقوق الفلسطينية

ق العودة ترفضه إسرائيل، وأقصى ما يمكن أن توافق عليه حكم           حتى الحل القائم على مقايضة الدولة بح      
مقطعة األوصال من دون القدس وأحواض المياه، وبحيث تـضم إسـرائيل            " دولة فلسطينية "ذاتي يسمى   

الكتل االستيطانية الكبرى إليها، وتسيطر على األغوار، وحدودها ستكون في أحـسن األحـوال حـدود                
ليس جديدا، وإنمـا هـو تكـرار لـالءات          " لقاءات عمان "لى عريقات في    فما طرحه مولخو ع   . الجدار

  .اإلسرائيلية التي يْجمع عليها االتجاه المركزي الحاسم في إسرائيل داخل الحكومة والمعارضة
تأسيسا على ما تقدم، فالمطروح على الفلسطينيين فعليا هو استمرار األمر الواقع، وما يعنيه ذلـك مـن                  

فاوضات حينًا واستئنافها حينًا آخر، بشكل مباشر أو غير مباشر، مقابل خطوات بناء الثقـة أو                تعليق الم 
من دونها، فحتى هذه الرشوة ليست مضمونة، وال تشمل اإلفراج عن األسرى القدامى وعودة األمور إلى                

ـ          28/9/2000ما كانت عليه قبل      ق الدوليـة   ، أي قبل اندالع االنتفاضة الثانية كما نصت خارطة الطري
  .المطروحة منذ حوالي ثماني سنوات

فحكومة نتنياهو لم توافق حتى اآلن على منح الفلسطينيين خطوات بناء الثقة، وتربط تقديمها أو أجـزاء                 
منها بالتزام الفلسطينيين بشروط تعجيزية، مثل تعهدهم باستئناف المفاوضات المباشرة، ووقـف التوجـه              

أو حكومة الوفاق الوطني على شروط اللجنة       " حماس"قيق المصالحة بموافقة    إلى األمم المتحدة، وربط تح    
  .الرباعية

إسرائيل مرتاحة بالرغم من بعض المنغصات، وال تخشى من أن تدفع ثمنًا كبيرا ال تقدر عليه، خاصـة                  
             ة تمر بعام التحضير لالنتخابات الرئاسية، حيث تشهد   في هذا العام، في ظل أن الواليات المتحدة األميركي

  .تنافسا محموما بين الرئيس أوباما ومرشح الحزب الجمهوري على كسب ود إسرائيل
               حتى يكون الموقف الفلسطيني على مستوى التحديات والمخاطر، يجب المسارعة إلى عقد حوار وطنـي

ريـر؛ يقـود    شامل يهدف إلى بلورة إستراتيجية بديلة متكاملة، وتشكيل إطار قيادي مؤقت لمنظمـة التح             
إن مشاركة  . الوضع الفلسطيني إلى حين إجراء انتخابات المجلس الوطني، وإيجاد مؤسسة تمثيلية جامعة           

أعضاء اللجنة التتنفيذية في اإلطار المؤقت ومراعاة أن يصدر ما يتفق عليه وطنيا مـن خـالل القيـادة                   
السلطات التي يمكن أن تنجم عن وجود       الشرعية المعترف بها للمنظمة، يحل مشكلة تنازع الصالحيات و        

  .مؤسستين قياديتين في نفس الوقت
من دون مصالحة، وإلى التواطؤ الفعلي علـى إدارة االنقـسام   " عملية"أما تعليق المصالحة وتحويلها إلى    

 وليس إنهائه نتيجةً لربطها بالمفاوضات ومستقبلها، والمتغيرات العربية، وتأجيل اجتماع لجنة المنظمـة،            
وربط الموقف الفلسطيني بالموقف العربي؛ يدل على عدم وجود قناعة عميقة واستعدادات جدية حقيقيـة               

  .لبلورة خيارات بديلة
لذا من المتوقع أن تكتفي القيادة بتأكيد تمسكها بخيار المفاوضات وشروطها الستئنافها مع عدم معارضة               

يارات األخرى، ويمكن ممارسة بعضها بشكل انتقـائي        المفاوضات غير المباشرة، واالكتفاء بالتهديد بالخ     
التوجه إلى األمم المتحدة لطرح موضوع االسـتيطان، أو         : في ضوء الضغوط الداخلية والخارجية، مثل     

طلب التصويت على الطلب الفلسطيني في مجلس األمن، أو طلب الحماية الدولية وانطباق اتفاقية جنيـف    
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للمصالحة، أو التلويح بالمقاومة الـشعبية،      " السلحفائي"نية المحتلة، أو التقدم     الرابعة على األرض الفلسطي   
بحيث تندرج جميع هذه الخيارات في سياق استخدامها كأوراق تكتيكية من أجل اسـتئناف المفاوضـات،                
وتحسين شروطها، وليس البحث الجدي عن السير في طريق بديل عنها مع وجود إمكانيات واقعية لنقـل                 

لف القضية الفلسطينية برمته إلى األمم المتحدة ، باعتبارها قضية تحرر وطني، وليست قـضية إقامـة                 م
  .تحت االحتالل على جزء من أرض فلسطين" مؤسسات دولة"

تـضمنت نفـس التنـازالت الـسابقة        " لقاءات عمان "إن تقديم وثيقة فلسطينية حول الحدود واألمن في         
بأن المفاوضات يمكن أن تستأنف إذا اعترفـت الحكومـة اإلسـرائيلية            " نأبو ماز "وتصريحات الرئيس   

بحدود الدولة الفلسطينية، أي بإسقاط مطلبي وقف االستيطان وإطالق سـراح األسـرى؛ تـدالن علـى                 
استمرار نهج الرهان على المفاوضات الثنائية رغم حصاد الفشل المتواصل، والتبرير الذي يساق لتقـديم               

 إن هذا الموقف يضع الحكومة اإلسرائيلية في الزاوية، ويكشفها على حقيقتها أمام العالم كله،               .هذا التنازل 
، مع أن ما يحـدث فـي الحقيقـة أن    "لقاءات عمان"ويعفي الجانب الفلسطيني من أي مسؤولية عن فشل       

المزيد مـن الـضغوط     التنازالت المجانية تفتح شهية إسرائيل للمطالبة بالمزيد من التنازالت، وتستدعي           
  .الدولية الرامية إلى استئناف المفاوضات دون شروط بحجة أنها أهون الشرين

إن المفاوضات شكل من أشكال العمل السياسي وكل الثورات مرت بهـا، مثلمـا مـرت بهـا الثـورة                    
تـوفر  الفلسطينية، ولكن المفاوضات حتى تتوصل إلى اتفاق يشكل مساومة مشروعة ومقبولة، يجب أن ي             

  .لها شروط، أهمها استعداد الجانبين للمساومة
أما أن يكون الفلسطينيون، وهم أصحاب الحق غير القابل للمساومة، وهم الطرف الضعيف الـذي قـدم                 

االعتراف بإسرائيل، ونبذ العنف واإلرهاب، وااللتزام باالتفاقيات ولو من جانب          : تنازالت تاريخية، مثل  
 تبادل األراضي وحل مشكلة الالجئين حلًا متفقًا عليه، يشمل عودة رمزية لعدد             واحد، والموافقة على مبدأ   

، ورمي سالحي المقاطعة والمقاومة، واللجوء إلى األمم المتحدة         1948محدد من الفلسطينيين إلى أراضي      
ال يفتح  والقانون الدولي لفترة طويلة رغم استمرار إسرائيل بفرض الحقائق االحتاللية على األرض؛ فهذا              

  .الطريق نحو المساومة المشروعة وإنما إلى االستسالم
البد من تغير قواعد الصراع التي حكمت عملية السالم، خصوصا منذ توقيع اتفاق أوسلو وحتـى اآلن،                 

وهذه عملية صعبة وطويلة وتدريجيـة، ولكـن يجـب تـوفر اإلرادة             . والسعي إلى فرض قواعد جديدة    
  .الالزمة لتحقيقهاالسياسية الفلسطينية 

وإذا توفرت اإلرادة السياسية يمكن بلورة رؤية إستراتيجية بديلة متكاملة ال ترفض المفاوضات من حيث               
المبدأ، وإنما ترسم متى وكيف ولماذا وحول ماذا ستجري المفاوضات؟ وتعـرف جيـدا أنـه ال يمكـن                   

فالذي يجب أن يذهب إلى     . ألرضالحصول على طاولة المفاوضات على شيء ال تستطيع فرضه على ا          
أمـا الـذي    . المفاوضات عليه أن يكون مسلحا بأوراق القوة والضغط لتوظيفها على طاولة المفاوضات           

يذهب ضعيفًا دون قوة كافية، فعليه أن يرضى بما يطرح عليـه، أو يقبـل اسـتمرار عمليـة الـسالم                     
لمفاوضات إلدارة الصراع وليس حلـه، أي       من دون سالم، وأن تكون المفاوضات من أجل ا        " عملية"كـ

  .غاية بحد ذاتها تهدف إلى قطع الطريق على نشوء خيارات وبدائل أخرى
هناك من يكتب من الُكتّاب العرب بأن ال خيارات أمام الفلسطينيين سوى المفاوضات، وأن رهانهم على                

لدولية رهان على السراب، وينسون العرب أو على صعود اإلسالم السياسي وعلى المتغيرات الإلقليمية وا         
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أن ما يدعوننا إليه من عودة إلى خيار المفاوضات بكل الظروف وبأي ثمن خيار جربناه منذ أكثر مـن                   
  .عشرين عاما، ولم نحصد منه سوى الريح والفشل الذريع وتعميق االحتالل وتوسيع االستيطان واالنقسام

لتحقيق أهدافه الوطنية، مستتدا إلى أن قضيته عادلـة، وأنهـا           الرهان أولًا على الشعب واستعداده للكفاح       
قضية عربية وإنسانية تحررية يفتح أمامها اآلن فضاء إستراتيجيّا رحبا بعد تراجـع الـدور األميركـي                 
واإلسرائيلي في المنطقة، وبعد الثورات والتغييرات العربية التي أخرجت المواطن العربي إلى الـشارع              

  .ه أنّه قادر على التغييروإدراك
يمكن ويجب إعطاء األولوية الحاسمة إلنهاء االنقسام واستعادة الوحدة على أساس برنامجٍ سياسيٍ يجـسد               
القواسم المشتركة، ويعيد االعتبار للمقاومة المثمرة، ويفتح الطريق إلعادة تشكيل المنظمة بحيـث تـضم        

ل وإصالح المؤسسات السياسية واألمنية والتشريعية، وعلى       مختلف ألوان الطيف السياسي، ولتوحيد وتفعي     
كل المستويات واألصعدة، وتشكيل حكومة وفاق وطني مهمتها إعادة النظر في شكل ووظائف والتزامات              
السلطة، وخدمة المواطن الفلسطيني، والتحضير لالنتخابات بوصفها شكلًا من أشـكال النـضال إلزالـة               

  .ه وإدامتهاالحتالل، وليس لتشريع
 31/1/2012، )بدائل(المركز الفلسطيني لالعالم واألبحاث 

  
   المصالحـة زخمـها فرصةحتى ال تفقد  .59

  عريب الرنتاوي
سيما بعد أن انتهت بعض المهل      ...مشاعر القلق على مسار المصالحة تنتاب قطاع واسع من الفلسطينيين         

اليوم مثالً، انتهت المهلة التـي كـان   ...لمسارالمقررة التخاذ خطوات عملية، نوعية وملموسة على هذا ا     
في الضفة  " تصريف األعمال "يتعين خاللها االتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية تحل محل حكومتي            

غداً كان من المقرر أن يلتقي الرئيس محمود عباس برئيس المكتب السياسي لحماس             ...في غزة " المقالة"و
وبعد غد، كان من المفـروض أن يلتـئم شـمل           ...ء لن يعقد في موعده    خالد مشعل في القاهرة، هذا اللقا     

اإلطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير في القاهرة أيضاً، هذا اللقاء أرجئ حتى إشعار آخر، ولم يحـدد                 
  .موعد بديل للموعد المضروب

جندتها وتشرع في   على مسار ميداني آخر، كان ينبغي للجنتي الحريات والمصالحة المجتمعية، أن تنجز أ            
ترجمة التوجهات العامة لإلجماع الفلسطيني، وثمة الكثير من العثرات على هذا الطريق، مـا اسـتدعى                

لجنـة  ...طلب النجدة من الوسيط المصري للحضور ميدانياً، الوفد لم يحضر، والمشاكل لم تحل جميعها             
أن تغلـق ملفاتهـا، هـذا أيـضاً لـم           الفصائل المنشقة على نفسها، والتي تحمل االسم ذاته، كان ينبغي           

كما أن المرسوم الرئاسي بخصوص موعد إجراء االنتخابات الرئاسية والتشريعية والذي كـان             ...يحدث
منتظراً بين لحظة وأخرى، لم يصدر بعد، وليس معروفاً متى سيصدر، بل وليس معروفاً ما إذا كانـت                  

  .أنها هي األخرى ستتعرض لإلرجاءاالنتخابات المتفق عليها، ستجرى في أيار القادم أم 
عن المواعيد واالستحقاقات،   " نزع القداسة "يبدو أن الفلسطينيين الذين عانوا مطوالً من محاوالت إسرائيل          

ـ     الخاصة بهم وبرزنامة مـصالحتهم     " فيروس عدم تقديس المواعيد واالستحقاقات    "قد أصيبوا هم أنفسهم ب
ق وغضب قطاعات واسعة من الفلسطينيين، الذين عـادوا لرفـع           وهذا أمر استثار قل   ...ووحدتهم الوطنية 

، ولقد شهدنا والدة تحركات شبابية وشعبية تدفع بهذا االتجاه، مع أنهـا  "الشعب يريد إنهاء االنقسام "شعار  
  .ما زالت متواضعة وغير مؤثرة في الضغط على طرفي االنقسام إلتمام ملف المصالحة
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زيـارة بـان كـي مـون        : ة ازدحمت بمواعيـد واسـتحقاقات أخـرى       نحن نفهم أن األجندة الفلسطيني    
ـ      ...زيارة مشعل لعمان  ...للمنطقة " تقيـيم وتقـويم   "اجتماعات اللجنتين المركزية فتح والتنفيذية للمنظمة ل

واخيراً اجتماعات لجنة المتابعة العربية لمناقشة الملف       ...التي رعتها عمان  " االستكشاف"نتائج مفاوضات   
ولكن كل ذلك، ما كان، وال ينبغي أن يكون مبـرراً           ...إياها" االستكشاف"د فشل مفاوضات    الفلسطيني بع 

ثم من قال إن هذه الرزنامة لن تعود لالزدحام بمواعيـد وانـشغاالت             ...لتعطيل االستحقاقات أو تأخيرها   
ند أول موعد   أخرى في قادمات األيام، فهل المصالحة واستعادة الوطنية، أمر ثانوي ليصار إلى تأجيله ع             

  !.طارئ أو استحقاق ضاغط ؟
إزاء هذه العثرات والتعثرات المتتالية، عادت المخاوف تنتاب قطاعاً واسعاً مـن الفلـسطينيين، حيـال                

وثمة من عاد محقاً لمناقشة     ....مصائر المصالحة ومصير وحدة الشعب والجغرافيا واألداة واالستراتيجية       
ما اتصل منها بالمفاوضات خياراً وطريقاً ورهاناً، أو ما تعلق منهـا            مسألة األولويات الفلسطينية، سواء     

بالربيع العربي، وما يمكن أن يولده من ميول لالنتظار والتسويف، عّل قادمات األيام تحمل جديداً لهـذا                 
  .الربيع في ساحات جديدة، كسوريا على سبيل المثال

ب والبعيد من جهة، وهي تبدو ضاغطة فـي         وهذه القراءات تبدو محقة في ضوء تجارب الماضي القري        
ضوء التأخير والتأجيل المتكررين اللذين تعرضت لهما رونامة المصالحة وأجندتها، خصوصاً في ظـل              

على " الوطني"من جهة، وفي ظل غياب التركيز على أولوية         " التفاوض العبثي "مع رهانات   " القطع"غياب  
نية من جهة ثانية، وهي األبعاد التي ال تتحرك في مسار واحد            في المعادلة الفلسطي  " اإلسالمي"و" القومي"

  .متناغم، وال تخدم األطراف الفلسطينية المختلفة بالقدر ذاته
اإليجابية التي تطبع الخطاب الـداخلي والخـارجي،        " المناخات"على أية حال، نحن ما زلنا نراهن على         

 مشعل، ونراهن على هذه القناة في تـدارك مـا           –عباس  " كيمياء"لقيادات الطرفين، وما زلنا نعول على       
في حلّته الجديدة، والذي بـات عـامالً        " الوسيط المصري "ما زلنا نراهن على     ...تأخر ووصل ما انقطع   

  . يناير المجيدة، بعد أن كان جزءا من المشكلة وليس سبباً وميسراً للحل24إيجابياً بعد ثورة 
ومن المؤسـف أن تفـضي      ...م أمام استحقاق المصداقية ومحكها    إن الجميع من دون استثناء، يقفون اليو      

المماطلة في التعامل مع االستحقاقات، إلى تبديد مناخات التفاؤل أو إضعاف قوة الزخم التـي اكتـستبها                 
وسيدفع الجميع ثمناً باهظاً إن فوتـوا       ....قضية المصالحة والوحدة خالل األسابيع واألشهر القليلة الفائتة       

فلن ينفع الـسلطة والمنظمـة      ...ة من دون اغتنامها، خدمة للمصلحة الوطنية الفلسطينية العليا        هذه السانح 
ولـن  ...استمرار الرهان على خيار المفاوضات، وهي التي لمست لمس اليد، بؤس العروض اإلسرائيلية            

 واحـدة   وخسرت شعبها الذي تواجه قضيته الوطنية     " المتحول"ينفع حماس، إن هي ربحت العالم العربي        
وأقول ذلك، من منطلق اإليمان اليقين، بأن الشعب الفلسطيني لن          ....من أخطر المنعطفات واالستحقاقات   

يغفر ولن يتسامح مع أي طرف، أو مع األطراف جميعها، إن هي فوتت عليه وعلى كفاحه ومـشروعه                  
  .الوطني، فرصة استعادة الوحدة وإتمام المصالحة

ب الفلسطيني طويالً، سيما وأن العقبات الجوهرية التي اعترضت طـرق           نأمل أن ال يطول انتظار الشع     
  المصالحة والوحدة في السابق، قد تبددت، أو هي في طريقها إلى ذلك، وأعني بها عقد البرنامج وأدوات                 
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العمل والكفاح ومالمح االستراتيجية البديلة، التي يلحظ كل مراقب، أن أشواطاً عديدة قد قُطعـت علـى                 
 بناء توافق وطني عريض حولها، فلماذا التأخير إذن، ولمصلحة من استمرار التسويف والتأجيـل               طريق

  !.والمماطلة؟
  31/1/2012، الدستور، عّمان

  
   الفلسطينية المفرغة-اإلسرائيليةالحلقة  .60

  أحمد يوسف أحمد. د
في عمان التي يفترض     اإلسرائيلية   -حملت األنباء يوم السبت الماضي آخر تطورات اللقاءات الفلسطينية        

وال يمكـن ألي متـابع لتطـورات الموقـف          . فيها أن تستكشف آفاق استئناف المفاوضات بين الطرفين       
فلماذا تقدم  . اإلسرائيلي أن يرى هذه اآلفاق ولو في المدى البعيد طالما بقي هذا الموقف على ما هو عليه                

 إن االسـتجابة    -وهـو قـول منطقـي     -لك  السلطة الفلسطينية على مثل هذه اللقاءات؟ قيل في تفسير ذ         
الفلسطينية جاءت بناء على طلب جهات عديدة على رأسها الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي واللجنـة               

وقيل كذلك إن هذه الجهات اقترحت على إسرائيل تقديم مبادرات حسن نية تجاه الفلـسطينيين               . الرباعية
سراح بعض األسرى، ونقل أجزاء من الضفة الغربيـة إلـى           من أجل استمرار هذه اللقاءات مثل إطالق        

إدارة السلطة الفلسطينية، وهو ما يكشف أن هذه الجهات إن كانت صادقة ال تعرف شيئاً عـن جـوهر                   
الموقف اإلسرائيلي، أو أنها تعرف ولكنها تقوم بالدور المطلوب منها في لعبة المفاوضات العبثيـة بـين                 

  .إسرائيل والسلطة الفلسطينية
ويثبت صحة هذا التحليل ما ذكرته التقارير من أن الطرف اإلسرائيلي في هذه اللقاءات قدم إلى الجانـب                  

 الفلسطيني  -الفلسطيني أفكاراً بالية نعرفها منذ عقود، أو على األقل منذ بدأت عملية التفاوض اإلسرائيلي             
ال تشمل القدس   " مستقلة"دولة فلسطينية   ، فهو يقدم عرضاً إلقامة      1993بعد اتفاقية أوسلو الموقعة في عام       

الحظ أنهـا   (وأجزاء واسعة من غور األردن على أن يشكل الجدار الفاصل حدودها الغربية مع إسرائيل               
، ويتم تجميـع    )عندما أنشأته ادعت أنه مسألة أمنية ال عالقة لها بالحدود التي ستأخذ بها التسوية النهائية              

بما يعني شرعية ما قامت به إسرائيل من عمليـات اسـتيطان فـي               (المستوطنات في كتل خلف الجدار    
، فضالً عن الحفاظ على الوجود األمني اإلسرائيلي فـي غـور            )1967األراضي الفلسطينية المحتلة بعد     

والمهـين أن صـحيفة     . معزولة عن بعضها بعضاً   " كانتونات"األردن، وهكذا تتحول الضفة الغربية إلى       
في هذا العرض الذي ال يمكن قبولـه فلـسطينياً،          " غير جادة "اعتبرت أن إسرائيل    اإلسرائيلية  " هآرتس"

وإنما قدمته كخطوة تكتيكية يراد منها ممارسة ضغوط على الفلسطينيين كي ال يقوموا بقطع المحادثـات                
  .في عمان بذريعة أن إسرائيل ترفض طرح موقفها من الحدود

سنين عن المواقف اإلسرائيلية مـن التـسوية النهائيـة فـإن            والواقع أنه بغض النظر عما نعرفه عبر ال       
الظروف الراهنة محلياً وإقليمياً وعالمياً ال يمكن أن تفضي إلى زحزحة إسرائيل ولو بوصة واحدة عـن                 
هذه المواقف، فاالنقسام الفلسطيني ال يزال قائماً على رغم كل محاوالت تجاوزه، وقد يطول أمده نتيجـة                 

بسبب غلبة تيار اإلسالم السياسي على ثورات الربيـع         " حماس"يجية جديدة تتوصل إليها     حسابات استرات 
قد تتطلع إلى تحالفات عربية جديدة ال تجعلها بحاجة إلى تقديم أي            " حماس"العربي حتى اآلن، بمعنى أن      

 التغيير  تنازل فيما يتعلق برأب الصدع مع السلطة الفلسطينية، والوضع العربي مضطرب نتيجة مطالبات            
التي نجحت في بعض البلدان، وإن كانت ال تزال تواجه أوضاعاً قلقة، ولم تنجح في بلدان أخرى علـى                   
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 رقماً فاعالً فـي معادلـة الـصراع         -بغض النظر عن رأينا في نظامها     -رأسها سوريا التي كانت تعد      
بينمـا النظـام العربـي       اإلسرائيلي، وها هي سوريا تنكفئ على نفسها منذ شهور قاربت العام             -العربي

مشغول إلى أذنيه دون جدوى بوضع حد لما يجري فيها، األمر الذي يقلـص دون شـك مـن مـوارده                     
تعـد فـي التحليـل      ) تركيا وإيران (وعلى رغم أن مواقف اإلطار اإلقليمي       . الموجهة للقضية الفلسطينية  

 مع إسرائيل فإنه ال يمكن الحديث       األخير إيجابية من المنظورين الفلسطيني والعربي فيما يتعلق بالصراع        
وأما االتحاد األوروبي فنعلم جميعاً     . حتى اآلن عن تأثيرات فعلية في ساحة الصراع نتيجة لهذه المواقف          

أنه لم يمارس في أي وقت من األوقات تأثيراً يذكر على مجريات التسوية، وإن كان في بعض األحيـان                   
ي بتقديم مساعدات للطرف الفلسطيني، وأما روسيا فشغلها        ويكتف" من طرف اللسان حالوة   "يعطي العرب   

الشاغل الوحيد اآلن هو إخراج النظام السوري من أزمته حتى تحافظ على موطئ قدم لها في المنطقـة،                  
وأخيراً فإن الجميع يعلم أن الواليات المتحدة كانت دائماً وال تزال ورقة رئيسية في الجيب اإلسـرائيلي،                 

بات الرئاسة األميركية تقترب من شهور الحسم التي ال تعرف سوى المزايدات الرخيصة             فما بالنا وانتخا  
  .من المرشحين لصالح إسرائيل وسياساتها

ويعني ما سبق أن األمر برمته إلى حين إشعار آخر بيد الشعب الفلسطيني وقواه الحية، ومن هنا أهميـة                   
ئيلية، وأول ما يلفت النظر في هذا الموقف األخيـر          التأمل في النهج الفلسطيني تجاه هذه الغطرسة اإلسرا       

صـحيح  . جاء باهتاً إلى حد يثير األعصاب     ) من قبل السلطة الفلسطينية   (أن رد الفعل الفلسطيني الرسمي      
أن المقترحات اإلسرائيلية قد تم تفنيدها من قبل دوائر رسمية فلسطينية، ولكن تصريحاً رسمياً فلـسطينياً                

ق على لقاء عمان األخير بأن القيادة الفلسطينية ستجتمع لالستماع إلى تقرير من الوفد              في الوقت نفسه عل   
الفلسطيني الذي حضر اللقاء، وأن هذه القيادة ستتخذ قرارها في شأن استمرار لقاءات عمـان أو وقفهـا                  

ى مـستوى كـي     والسؤال البديهي هنا هل يحتاج األمر تقريراً واجتماعاً على أعل         . بناء على هذا التقرير   
يتبين للقيادة الفلسطينية أن ما يحدث هو العبث بعينه؟ ألم يكن ممكناً لهذه القيادة أن تجري اتصاالً تليفونياً                  

  برئيس الوفد الذي حضر اللقاء أو أن يرسل هو إلى قيادته برقية مفادها أال فائدة من كل هذا العبث؟
وقفها الصحيح القاضي بعدم استئناف المفاوضـات مـع         يذكر للقيادة الفلسطينية دون شك أنها تمسكت بم       

إسرائيل إال إذا أوقفت عمليات االستيطان في األراضي المحتلة، غير أن غيبة أية أدوات للفعل والتـأثير                 
بيد الجانب الفلسطيني ال تفضي بهذا الموقف الصحيح سوى إلى استفحال عمليات االستيطان اإلسرائيلي              

المحتلة، ومن هنا باتت مراجعة استراتيجية العمل الفلسطيني واجبة وإال بقينـا            في األراضي الفلسطينية    
ونقطـة  . ندور في هذه الحلقة المفرغة حتى نكتشف أن كل ما تريده إسرائيل قد تحقق بفعل األمر الواقع                

ة، وأعلم  البداية أنه البد من أن يملك الفلسطينيون أدوات الفعل والتأثير، ومن هنا ضرورة العودة للمقاوم              
تماماً أن القيادة الفلسطينية الحالية ضد المقاومة المسلحة تماماً، وقد تكون لها حججها في هـذا الـصدد،                  
ولكنني ال أتحدث تحديداً عن المقاومة المسلحة وإنما عن مدى واسع من أشكال المقاومة السلمية، تتضمن                

ة الفلسطينية بل وحلها بالفعل طالمـا بقيـت         المقاطعة االقتصادية والعصيان المدني والتلويح بحل السلط      
إسرائيل متمسكة بهذه المواقف البغيضة، وال مانع في ظروف معينة من اللجوء إلى النضال المسلح ضد                
قوات االحتالل تحديداً، وقد تحررت الهند بنضال سلمي مئة في المئة، وصفي النظـام العنـصري فـي                  

لنضال المدني وإن كان األخير قد رجحت كفته في الـسنوات           جنوب أفريقيا بمزيج من النضال المسلح وا      
  .األخيرة للنضال
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أعلم بطبيعة الحال أن كتابة االقتراحات على الورق أمر سهل وأن تنفيذها صعب، ولكن تغييـر الـنهج                  
الفلسطيني الراهن يبقى ضرورة البد منها، وأول مقومات النجاح هو استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية،              

د سبقت اإلشارة إلى بعض المستجدات في هذا الصدد التي قد تعقد من هذه المسألة، ولكن هذا ال يمنع                   وق
من المحاولة والمثابرة عليها وإال فإن النضال الفلسطيني سيضل الطريق إلى غاياته المشروعة أو يستمر               

  .في الدوران في هذه الحلقة المفرغة
  31/1/2012، االتحاد، أبو ظبي
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  31/1/2012 الشارقة، ،الخليج


