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   ونتمنى حقن الدماء في سوريامتمسكون بمشعل وعالقاتنا متوازنة مع دول الخليج وإيران :هنية .1

أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة  نقال عن وكالة قنا من الدوحة، أن 1/2/2012الشرق، الدوحة، نشرت 
رئيس الوزراء الفلسطيني  السيد إسماعيل هنية والوفد المرافق له ) 1-31(آل ثاني استقبل الثالثاء 

بالديوان األميري، وتم خالل اللقاء استعراض آخر التطورات ومستجدات الوضع على الساحة 
  .الفلسطينية

إنه قدم إلى حضرة صاحب السمو الشيخ : يس الحكومة الفلسطينية المقالة السيد إسماعيل هنيةقال رئو
حمد بن خليفة آل ثاني أمير البالد، الشكر على موقفه التاريخي األصيل في دعم الشعب الفلسطيني، 
هة ومواجهة الحصار الذي فرض على قطاع غزة، وكذلك أثناء الحرب اإلسرائيلية على غزة، ومواج

الحصار الذي فرض على القطاع، وعقد مؤتمر قمة عربي طارئ هنا في الدوحة للتصدي للعدوان 
  .اإلسرائيلي، وإنشاء صندوق إلعادة إعمار ما دمره االحتالل اإلسرائيلي

  .وأيضا شكرنا سمو األمير على استضافة دولة قطر عددا من المحررين الفلسطينيين واإلقامة هنا
 عن القضايا التي بحثها مع "قنا"ور الدوحة حاليا في حديث لوكالة األنباء القطرية وقال هنية الذي يز

تناولنا آخر التطورات المتصلة باألوضاع الفلسطينية، خصوصا ما يجري في ملف : "سمو األمير
المصالحة الفلسطينية، وما تتعرض له القدس من مخاطر وسياسات إسرائيلية، كما تناولنا التطورات 

ية في ما يتصل بالربيع العربي، وتطورات هذه الحالة العربية وتأثيراتها على الوضع العربي اليوم العرب
بعض األمور التي نرى أهميتها "، موضحا أنه استعرض مع سموه "والقضية الفلسطينية بشكل خاص

  ".ن الفلسطينيكإعادة اإلعمار في غزة والبنية التحتية والفوقية وإنشاء بعض المشروعات المهمة للمواط
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أننا وجدنا من سمو األمير كل استعداد إلنشاء مشاريع متعددة في قطاع غزة، وما "وأكد في هذا السياق 
  ".يتصل بإعادة إعمار ما دمره االحتالل اإلسرائيلي

 رئيس الحكومة الفلسطينية عما إذا كان موضوع المصالحة بين "قنا"وسألت وكالة األنباء القطرية 
ال تجميد وال انكفاء : "حماس جرى تجميده حاليا بسبب خالفات جديدة بين الجانبين فقالحركتي فتح و

الفلسطينية، وهناك بعض -للوراء، ومصممون على المضي قدما في طريق المصالحة الفلسطينية 
العقبات في طريق تنفيذ ما تم االتفاق عليه، ونسعى نحن واإلخوان في حركة فتح لتذليل هذه العقبات، 

  ".إن اللقاءات القيادية بين حماس وفتح دائمة ومستمرة على هذا الصعيدو
وبالسؤال عن توقع السيد هنية اعتداءات إسرائيلية جديدة على غزة في هذه الفترة إلعادة خلط األوراق 

دائما نتوقع من إسرائيل األسوأ، : "بعدما خطت حركتا حماس وفتح خطوات في مجال المصالحة، قال
  ".حتالل، وهو عدواني، وتهديداته ال تتوقف، سواء ما يتصل بغزة أو غيرهاألن هذا ا
من ناحيتنا يوجد استعداد عال من الشعب الفلسطيني وفصائله المقاومة، وستقف في جبهة : "وأضاف

الدفاع عن شعبها في حال تعرضه لعدوان جديد وإن كنا نحسب أن الخارطة السياسية الجديدة التي ولدت 
ثورات ال تعطي مجاال إلسرائيل لتكرر مثل هذا العدوان الغاشم الذي جرى في الحرب من رحم ال

  ".السابقة، ألن هناك بعض الدول أعطت ضوءا أخضر لهذا العدوان
لألسف الشديد ما زالت : "وسئل عما إذا كان الموقف األمريكي اتجاه حركة حماس شهد تغيرا فقال

ة، وتتبنى الموقف اإلسرائيلي في ما يتصل بحركة حماس، ونحن أمريكا تتحرك بوقع الرؤية اإلسرائيلي
طالما طالبنا أمريكا وغيرها أن تسمع من حماس بدال من أن تسمع عنها، وأن حركة حماس حركة تحرر 
وطني مثلها مثل أي حركة تحرر وطني، وأنه يوجد شعب يتعرض لالحتالل، وبالتالي نطالب الواليات 

  ". هذا الموقف الخاطئالمتحدة بإعادة النظر في
وردا على سؤال بشأن العالقات بين حركة حماس واألردن عقب زيارة رئيس المكتب السياسي للحركة 

العالقات األردنية الفلسطينية "السيد خالد مشعل لعمان في إطار دور قطري قال السيد إسماعيل هنية إن 
ف هذه العالقة، وإن زيارة األستاذ خالد مشعل تاريخية، وبحكم التاريخ والجغرافيا نحن مرتاحون الستئنا

مع وفد قيادي من حماس، وبمرافقة سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي العهد واللقاء بالملك عبد اهللا 
  ".الثاني في األردن تفتح آفاقا لألمل إن شاء اهللا

هناك حراكات أفضل من "وعن الموقف األوروبي اتجاه حماس قال رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة إن 
، وسئل عما إذا كان "ذي قبل على الساحة األوروبية في شأن تنمية العالقات مع بعض الدول األوروبية

نريد أكثر من ذلك الموقف، نريد : "راضيا عن موقف الدول العربية في شأن فك الحصار عن غزة شدد
ذا الحصار بشكله المطلق، وإدخال مواد إنهاء الحصار كليا من قطاع غزة، ونحن في حاجة إلى إنهاء ه

اإلعمار وإنهاء مشكلة الكهرباء، وإنهاء مشكلة الوقود في غزة، وتزويد القطاع باحتياجاته، وفتح المعابر 
لالستيراد والتصدير، وهناك قرارات عربية صدرت في وقت سابق ونأمل تطبيقها، خاصة في ظل 

  ".الربيع العربي
نحن من الذين يدعون إلى حقن الدماء : " ضع الحالي في سورية قالوعن موقف حماس في شأن الو

السورية ألن الدم السوري غال علينا كثيرا، وفي الوقت نفسه نتمنى أن تنعم سورية باألمن واالستقرار 
  ".وحقن الدماء وأيضا باإلصالح والديمقراطية
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ان الحل عربيا وفي البيت العربي كلما ك: "هل تؤيد موقف الجامعة العربية حول سورية، فأجاب: وسئل
  ".هذا أفضل ويقطع أي طريق على التدخالت الخارجية

استقبلت مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع أمس رئيس الحكومة إسماعيل هنية من جهة أخرى 
ليفة والوفد المرافق له، حيث كان في استقبالهم بمبنى مركز الزوار في مؤسسة قطر السيدة هيا بنت خ

  .النصر مدير إدارة االتصال في مؤسسة قطر
إن : "من جانبه عبر السيد إسماعيل هنية عن اعتزازه وفخره بالجهود التي تقوم بها مؤسسة قطر، قائالً

أعظم استثمار هو االستثمار في اإلنسان، ومؤسسة قطر بجهودها المبذولة في هذا المجال تسير بدولة 
  ".ح دولة نموذجية على المستوى العالميقطر نحو التقدم والنماء لتصب

: وأكد هنية أهمية بناء عالقات تعاون مع مؤسسة قطر في مجال دعم القطاع التعليمي في فلسطين، قائالً
إننا نتطلع للتواصل مع مؤسسة قطر، وذلك بهدف الحصول على كافة أشكال الدعم الممكنة لتطوير "

ؤسسة قطر إمكانيات كبيرة ونحن بحاجة إلى االستفادة من تلك لدى م"، مضيفاً "قطاع التعليم في فلسطين
  ".اإلمكانيات لمواجهة آثار الحرب اإلسرائيلية، التي دمرت البنية التحتية للقطاع التعليمي في فلسطين

كما ثمن هنية مبادرة صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر، من خالل 
، التي كانت مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل "الفاخورة"الدولية التي أطلق عليها اسم إطالقها للحملة 

  .2009، قصفها الجيش اإلسرائيلي أثناء الحرب على غزة في عام "األونروا"الالجئين الفلسطينيين 
رآنية وفي ختام الزيارة التي قام بها السيد إسماعيل هنية إلى مؤسسة قطر، تسلّم مجلداً لمخطوطات ق

خاصة بمؤسسة قطر، كما سلّم سعادته السيدة هيا النصر درعاً تذكارياً يحمل صورة لمسجد قبة 
وتأتي هذه الزيارة على هامش وجود رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة السيد إسماعيل هنية في  .الصخرة

  .زيارة رسمية للبالد تستغرق عدة أيام
إسماعيل  عن مراسلها من الدوحة محمد المكي احمد أن  نقال1/2/1/2012الحياة، لندن،  وذكرت
عالقتنا متوازنة مع دول "، وأكد أن "تمسك حماس بخالد مشعل رئيساً للمكتب السياسي لها" أكدهنية، 

 من سورية إلى قطر "حماس"وفي شأن ما يتردد عن إمكان نقل مكتب . "مجلس التعاون الخليجي وإيران
  ."ال يوجد حديث بهذا الموضوع داخل المؤسسة حماس": أو أية دولة أخرى قال إنه

 مع إيران تؤثر في عالقاتها مع دول مجلس التعاون "حماس" عما إذا كانت عالقة "الحياة"وسألته 
نحن نعمل على قاعدة أن القضية الفلسطينية تمر اليوم بمحنة شديدة، وبالتالي نحن في ": الخليجي قال

وعالقاتنا متوازنة، وليست عالقة هذه .  من عالمنا العربي واإلسالميحاجة إلى مساعدة وعون واحتضان
  ."الدولة على حساب تلك

  
   بوقف انتهاكاتها والوفاء بالتزامات المانحين "إسرائيل" إللزامفياض يدعو المجتمع الدولي  .2

 اهللا، ، في مقر المجلس الوزراء في مدينة رامأمس سالم فياض، .د استقبل رئيس الوزراء :رام اهللا
جورج باباندريو رئيس الوزراء اليوناني السابق، حيث أطلعه على تطورات األوضاع السياسية في 
األرض الفلسطينية المحتلة، والمخاطر التي تتهدد مستقبل العملية السياسية، وحل الدولتين، جراء 

ار باألنشطة االستيطانية في الممارسات واالنتهاكات اإلسرائيلية سيما المتعلقة بإمعان إسرائيل في االستمر
مدينة القدس الشرقية المحتلة ومحيطها، واالجتياحات العسكرية لمحافظات السلطة، والحصار المفروض 
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على أبناء شعبنا في غزة، واالعتداءات المتكررة على حياة المواطنين واستمرار هدم وإخالء المنازل، 
  .بية ضد أبناء شعبنا وممتلكاتهم ومصادر رزقهمباإلضافة إلى تصاعد اعتداءات المستوطنين اإلرها

وشدد على ضرورة إلزام الحكومة اإلسرائيلية بوقف هذه االنتهاكات الخطيرة التي تتناقض كلياً مع 
، )ج( قواعد القانون، وقف سياساتها التي تعرقل الجهود التنموية للسلطة الوطنية في المناطق المسماة

وأكد إصرار السلطة الوطنية على القيام بمسؤولياتها . التحتية لدولة فلسطينوالهادفة إلى استكمال البنية 
في هذه المناطق وفي القدس الشرقية، وكذلك في قطاع غزة، األمر الذي يتطلب رفع الحصار عن 

  .القطاع، وتمكين السلطة من تنفيذ برامجها إلعادة اعمار قطاع غزة
 وفي إطار اللجنة الرباعية، لضمان إلزام إسرائيل في تنفيذ وأشار إلى أهمية الدور األوروبي المباشر،

االستحقاقات المطلوبة منها، وبما يمهد للبدء في عملية سياسية جادة ومتوازنة وذات مصداقية قادرة على 
تحقيق أهدافها، كما أكدت عليها قرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمة ذلك إنهاء االحتالل وتمكين شعبنا 

  .، وعاصمتها القدس الشرقية1967 مصيره وإقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود عام من تقرير
  1/2/2012الحياة الجديدة، رام اهللا، 

  
   تحرك فلسطيني يجب أن يحظى بدعم عربي وعباس ال يتعجل التوجه لمجلس األمنأي: المالكي .3

 الرئيس محمود عباس أنمالكي  رياض ال.د وزير الشؤون الخارجية أعلن : من حيدر دغلس–رام اهللا 
سيطلع وزراء خارجية لجنة المتابعة العربية يوم السبت المقبل على نتائج اللقاءات االستكشافية في 

  .عمان
 الرئيس عباس سيستمع القتراحات وتوصيات المسؤولين العرب مؤكدا أن المالكي في مقابلة مع وأوضح

لمساعدة في الخطوات المقبلة التي ستتخذها القيادة  يحظى بدعم عربي لأن تحرك فلسطيني يجب أي أن
 محدودة في ما يتعلق أصبحت الخيارات أنالفلسطينية من اجل تحقيق النجاحات المطلوبة وخاصة 

  .بالتحرك الفلسطيني
 الرئيس عباس لن يتعجل في مثل هذه إن، قال المالكي األمنوبخصوص التوجه الفلسطيني لمجلس 

 معمقة من قبل الجميع مشاوراتون على كافة المستويات بحيث ستكون هناك الخطوة وان البحث سيك
  . قرارأيواالستماع لوجهات النظر جميعها قبل اتخاذ 

وفي ما يتعلق بالتوجه الفلسطيني لطلب عقد مؤتمر للدول الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة، أشار 
. وإسرائيليةغوط دولية خاصة أميركية  سويسرا تتخوف من عقد هذا المؤتمر نتيجة ضأنالمالكي 

  :ولالطالع على نص الحوار
330060/id/view/article/news/com.alquds.www://http  

  31/1/2012القدس، القدس، 
  

  "إسرائيل" لمحاسبة الدوليعريقات يدعو المجتمع  .4
رئيس الوفد الفلسطيني لمفاوضات الوضع النهائي ” فتح“ عضو اللجنة المركزية لحركة  دعا:أريحا

الدكتور صائب عريقات ، دول العالم لمساءلة ومحاسبة الحكومة اإلسرائيلية، والكف عن التعامل مع 
  .إسرائيل كدولة فوق القانون
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وبي، ومبعوث السكرتير العام لألمم عريقات مع قناصل وممثلي دول االتحاد األور. جاء ذلك أثناء لقاء د
 العام دانيال روبنستين، وعضو البرلمان الهولندي عن حزب األميركيالمتحدة روبرت سيري، والقنصل 

   .الديمقراطية والحرية هان تن برووك كل على حده
ية وأكد أن قرارات الحكومة اإلسرائيلية التدميرية بتوسيع شامل للمستوطنات في األراضي الفلسطين

المحتلة، يعتبر استمراراً وامتداداً لسياسة الحكومة اإلسرائيلية الهادفة إلى تدمير عملية السالم، ومنع تنفيذ 
  . على األرض1967مبدأ الدولتين على حدود 

 على رفض مبدأ الدولتين على اإلسرائيلية الحكومة إصرار أمام المجتمع الدولي مطالب إنوقال عريقات 
 التشريعي المعتقلين والبدء وأعضاء عن المعتقلين واإلفراجلنشاطات االستيطانية  ووقف ا1967حدود 

 عملية إلحياء، وتحميلها مسؤولية انهيار كل الجهود التي بذلت اإلسرائيليةبمساءلة ومحاسبة الحكومة 
  .السالم

  1/2/2012الحياة الجديدة، رام اهللا، 
  

  يين في ضوء المتغيرات الراهنةالمصالحة مطلب أساسي لكل الفلسطين: أبو ردينة .5
أعلن نبيل أبو ردينة المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية أن السلطة الفلسطينية تعول كثيرا :قنا - الدوحة

على الدور القطري المهم خالل االجتماع القادم للجنة متابعة مبادرة السالم العربية المقرر عقده في 
  .الرابع من فبراير المقبل

إنه شرف كبير لنا أن يكون هناك تشاور مع : ""قنا"ينة، في حديث لوكالة األنباء القطرية وقال أبو رد
  ".سمو األمير كما جرت العادة 

وردا على سؤال حول آخر ما وصلت إليه الجهود العربية قبل اجتماع لجنة متابعة مبادرة السالم 
 سبتمبر الماضي، حددت 23لية األخير في العربية، أوضح أبو ردينة أنه بعد بيان اللجنة الرباعية الدو

اللجنة موقفها من عملية السالم وقد وافقنا على هذا البيان الذي وضع برنامجا زمنيا محددا يتضمن عدة 
  . مراحل

وعن المتغيرات التي حدثت خالل الفترة السابقة وما هي توقعاته بما يمكن أن يخرج به اجتماع لجنة 
ا جرى، قال أبو ردينة إن المتوقع أن يقف الجانب العربي كما جرت العادة المتابعة العربية في ضوء م

إلى جانب الموقف الفلسطيني وبقوة، حتى يعلم المجتمع الدولي أن الموقف الفلسطيني مدعوم عربيا وال 
  .يمكن التشكيك فيه

اف اإلسرائيلي وقال إن الموقف الفلسطيني فيما يخص الدخول في مفاوضات الحل النهائي يتطلب االعتر
 مع وقف االستيطان بشكل كامل، محذرا من االستيطان المستمر وهذا 67بالدولة الفلسطينية على حدود 

  .يقضي على فكرة إقامة الدولة الفلسطينية
وردا على سؤال آخر حول موضوع المصالحة الفلسطينية وهل تم بحثه خالل اجتماع اللجنة المركزية 

 إن المصالحة مطلب أساسي لكل الفلسطينيين خاصة في ضوء المتغيرات لحركة فتح، قال أبو ردينة
  .الراهنة حتى يقف الفلسطينيون كلهم صفا واحدا أمام الصلف اإلسرائيلي وهو خيار ال بديل عنه

  1/2/2012الشرق، الدوحة، 
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  يحذر من تدهور الحالة الصحية لألسير خضر عدنانعطا اهللا أبو السبح . د .6
 عطا اهللا أبو السبح وزير شؤون األسرى والمحررين من تدهور الحالة .دحذر :  السبيل–الضفة الغربية 

وحمل أبو السبح االحتالل اإلسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة األسير  .الصحية لألسير خضر عدنان
ثر على عدنان وخاصة بعد إصرار إدارة السجن على إعطائه الطعام بالقوة عبر محاليل خاصة مما قد يؤ

  .حياته
واعتبر أبو السبح أن االحتالل الصهيوني يسعى إلى االنتقام من صمود وإرادة األسير عدنان الذي 
استطاع أن يكسر عنجهية االحتالل وساديته بصبره وصموده واستمراره في اإلضراب عن الطعام ألكثر 

دعيه االحتالل بوجود ملف  يوماً، وخاصة انه معتقل إداري وال يوجد تهمة تدينه سوى ما  ي46من 
  .سرى لألسير وهذا المبرر يستخدمه االحتالل الستمرار اعتقال الفلسطيني تحت قانون االعتقال اإلداري

وناشد أبو السبح جمهورية مصر العربية التدخل الفوري والعمل على إنقاذ حياة األسير خضر عدنان، 
ظمة الصليب األحمر التدخل الفوري والعاجل كما ناشد منظمات المجتمع الدولي وحقوق اإلنسان ومن

والضغط على االحتالل من اجل إنقاذ حياة األسير عدنان بعد دخوله حالة الخطر الشديد الذي قد يفقد 
  .على أثره حياته

  1/2/2012السبيل، عمان، 
  

  بالكشف عن الجهة المعطلة للمصالحة" لجنة الحريات"تطالب " داخلية غزة" .7
بالكشف عن الجهة المعطلة لتنفيذ بنود " لجنة الحريات"الداخلية واألمن الوطني طالبت وزارة : غزة

وقال المهندس إيهاب الغصين، المتحدث الرسمي باسم الوزارة في تصريحٍ الثالثاء  .المصالحة الفلسطينية
 علناً لجنة الحريات مطالبة بضرورة الحديث"نسخةً منه، إن " المركز الفلسطيني لإلعالم"تلقى ) 31-1(

  ".عن الطرف الذي يعيق تنفيذ بنود المصالحة
البقاء بهذه الطريقة بدون تقديم الطرف الذي يعيق تطبيق بنود المصالحة سيحبط "واعتبر الغصين أن 
ودعا لجنة الحريات إلى التحرك الفوري إلنقاذ المصالحة بكل الطرق، مستطردا ". أبناء شعبنا الفلسطيني

  ".ف عن الجهة المعطلة للمصالحةال بد من الضغط بالكش"
وفي سياق متصل؛ طالب الغصين كافة األطراف بضرورة الضغط لتطبيق بنود المصالحة، مشيراً إلى 
تقديم الحكومة الفلسطينية ووزارة الداخلية وحركة حماس عدة مبادرات لتطبيق المصالحة على أرض 

  .الواقع
من بينها تسليم منزل أبو مازن للحركة وإعادة فتح قدمنا عدة مبادرات لإلخوة في حركة فتح "وأردف 

أعطينا الحرية الكاملة لحركة فتح للعمل وعقد "وأضاف ". المقر اإلقليمي للجنة االنتخابات في غزة
  ".اجتماعاتها في قطاع غزة ولجنة الحريات تعلم بذلك

كثير بهدف إنجاح المصالحة وأشار المتحدث باسم الداخلية إلى أن الجهات المعنية في قطاع غزة قدمت ال
  .دون تقديم الضفة أي مقابل

  31/1/2012المركز الفلسطيني لإلعالم، 
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   يعانقون شرطة عباس بعد تسللهم لقبر يوسفمستوطنون .8
تسللت " برسلف"ذكرت القناة الثانية الصهيونية أن مجموعة من المغتصبين الصهاينة من يهود : نابلس

وع الماضي إلى مشارف مخيم بالطة لالجئين في نابلس بهدف الصالة خالل ساعات الليل مطلع األسب
في قبر يوسف، ولكن لدى وصولهم القبر قامت عناصر مسلحة من شرطة محمود عباس، باعتقالهم ومن 

  .ثم تسليمهم إلى الجانب الصهيوني
وبشكل خاص، بعد ولفتت القناة إلى أن المجموعة اليهودية القت معاملة حميمة من الشرطة الفلسطينية، 

عرضهم جوازات سفرهم التي كانت تشير إلى أصولهم األمريكية؛ حيث تعانق المتزمتين وعناصر 
الشرطة الفلسطينية وصافح بعضهم البعض والتقطوا الصور وهم يبتسمون للذكرى داخل األراضي 

  .الفلسطينية
قل المجموعة اليهودية في مركبة وأضافت القناة أنه، وفي نهاية األمر، قام عناصر شرطة رام اهللا، بن

وهم يمرون بين منازل مخيم الالجئين بالطة، وبمرافقة مركبة شرطة أخرى " 3ناهد "للشرطة إلى حاجز 
تقوم بحمايتهم وعندها بدأ المتزمتين اليهود بالغناء داخل المركبة وعند وصولهم للحاجز صافح عناصر 

لذين قاموا بتسليمهم المتسللين اليهود حيث أخضعوا اإلدارة والتنسيق عناصر الشرطة الفلسطينية ا
  .للتحقيق

  31/1/2012المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

  دحالن يشكو عباس لرؤساء كتل وقوائم التشريعي  .9
قال القيادي المفصول من حركة فتح النائب في المجلس التشريعي محمد دحالن إنه أرسل :  صفا-دبي

في المجلس التشريعي، دعاهم فيها للوقوف أمام مسؤولياتهم تجاه ما رسائل إلى رؤساء الكتل والقائم 
  .يحدث من انتهاكات صارخة للقانون والقضاء الفلسطيني من قبل رئيس السلطة محمود عباس

  .الثالثاء" الفيسبوك"وجاء إعالن دحالن هذا على صفحته على موقع التواصل االجتماعي 
كشفت سابقًا عن خطوات أقرها عباس ) فتح(الوطني الفلسطيني وكانت مصادر قيادية في حركة التحرير 

  .لمتابعة مالحقة دحالن، وعدت أن الفصل األخير من صراع عباس دحالن اقترب من نهايته
وذكرت أن عباس أقر رفع الحصانة البرلمانية التي يتمتع بها النائب دحالن، مقدمة إلحالة ملفه للقضاء 

رائم مالية وجرائم قتل، على ما أعلنت فتح يوم فصله من اللجنة المركزية الفلسطيني التهامه بارتكاب ج
  .للحركة

وأشارت المصادر إلى أن عباس أعطى صالحية كاملة للقضاء الفلسطيني في طلب جلب دحالن بأي 
  .طريقة كانت لسماع أقواله في االتهامات الموجهة إليه

ميد أصول دحالن المالية فيها، لكن األردن فقط وقالت المصادر إن عباس طلب من ثالث دول عربية تج
هو الذي استجاب، فيما لم ترد مصر على الطلب، وتجاهلته اإلمارات، ما سبب نوعا من الفتور في 

  .عالقة عباس بالبلدين
ويتهم دحالن الذي قاد جهاز األمن الوقائي في قطاع غزة لسنوات وآخرون مقربون منه عباس بتصفية 

 دحالن بعد حديثه في العاصمة األردنية عمان العام الماضي عن قيام ابني الرئيس حسابات شخصية مع
  .باالستفادة من منصب والدهما في أعمالهم التجارية

  31/1/2012، )صفا(وكالة الصحافة الفلسطينية 
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   لألردنزيارتهمشعل يواصل  .10

رته إلى األردن التي يواصل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل، زيا: تامر الصمادي
بدأها األحد الماضي برفقة ولي عهد قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والتقى خاللها الملك عبداهللا الثاني 

مكث يوم أمس في العاصمة عمان "، إن مشعل "السبيل"وقال مصدر في الحركة لـ .وكبار المسؤولين
  ".بين عائلته والمقربين منه

ن موعد مغادرة مشعل البالد، قالت مصادر مقربة من الديوان الملكي وفي حين لم يكشف المصدر ع
  ".قد ال يغادر المملكة قبل يوم غد الخميس"إن مشعل " السبيل"لـ

وكانت مصادر رسمية متطابقة نقلت عن الملك قوله لخالد مشعل خالل اللقاء الذي جمعهما بالمكاتب 
 . وال ما نع من بقاءك في عمان للفترة التي تريدهاالملكية بالحمر، أنت في األردن بين أهلك وشعبك،

ويحظى رئيس حماس بحراسة ملكية وهو ما بدا واضحا خالل زيارته أخيرا لبيت عزاء المناضل 
 .الفلسطيني بهجت أبو غربية

  31/1/2012السبيل، عمان، 
  

  دةتأكيد على إنهاء االنقسام واستعادة الوح.. فتح وحماس خالل مؤتمر المصالحة بغزة .11
أكد القيادي في حركة المقاومة اإلسالمية حماس الدكتور إسماعيل رضـوان،            :ريما زنادة -الشرق-غزة

عربة المصالحة انطلقـت    :" مضيفاً. على أن المصالحة خيار استراتيجي لدى حركة حماس ال رجعة عنه          
من قبـل المركـز     ، المنظم   "رؤية وتحديات ...المصالحة الوطنية "وشدد خالل مؤتمر    ". وال رجعة للوراء  

وسط حضور واسع من ممثلـي التنظيمـات والقـوى الوطنيـة           . الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات   
وتطبيق ما يتم االتفـاق     . واإلسالمية الفلسطينية، على ضرورة االلتزام باالتفاق بين حركتي فتح وحماس         

ودعا إلـى تـشكيل     .بشكل عاجل إضافة إلى تشكيل الحكومة التوافقية      . عليه بشكل متزامن كرزمة واحدة    
  . والتي بدورها ستعمل على تهيئة األجواء لعقد االنتخابات. حكومة الوفاق الوطني

من جهته أكد القيادي في حركة فتح دياب اللوح على أن إنهاء االنقسام هدف وطني سامي تعمل حركـة                   
. ى مطلع شهر مايو الماضي    وأنها متمسكة باتفاق القاهرة الذي جر     . فتح على تجسيده على أرض الواقع     

حركة فتح نظرت لالنقسام على أنه تناقض ثانوي وأن التناقض الـرئيس مـع              " إن:وقال خالل المؤتمر  
  ".العدو الصهيوني

ولفـت  .  داعياً للعمل على معالجة التناقض الثانوي الذي ال يكون إال بالحوار الوطني الفلسطيني الداخلي             
واستعدادها التعاون مـع    . وحرصها على تنفيذه بشكل كامل    . مصالحةاللوح، إلى تمسك حركته باتفاق ال     

  . حركة حماس وباقي الفصائل الفلسطينية ومؤسسات المجتمع المدني
   1/2/2012الشرق، الدوحة، 

  
   بفتح تؤثر على المصالحةانقسامات: حماس .12

تمثـل فـي وجـود    قال الناطق باسم حماس فوزي برهوم إن عقبات تطبيق المصالحة الفلسطينية ت    : غزة
  .انقسام كبير داخل حركة فتح ما ينعكس على التقدم فيها

وأضاف برهوم في حديث صحفي أمس الثالثاء أن هناك ضغوطًا تمارسها أطراف عديدة علـى رئـيس          
السلطة الفلسطينية محمود عباس بعدم التجاوب مع جهود المصالحة، مشيرا إلى أنها كانت واضحة فـي                

  ".ي باراك أوباما ورئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو مؤخراخطاب الرئيس األمريك
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العقبة الثالثة تكمن في أن المؤسسة األمنية بالضفة والتي ارتبطت باالحتالل واتفاقيات أوسـلو              "وتابع أن   
المقيتة ما زالت تسعى جاهدة بكل ثقلها كي تفشل المصالحة، وهي متضررة، وستحاسب على ما قامـت                 

  ".جرائم بحق المقاومين الفلسطينيين والفصائلبه من 
  1/2/2012السبيل، عمان، 

  
  زياد أبو عمرو مرشحاً توافقياً لرئاسة الحكومة الفلسطينيةتعلن حماس : الشرق القطرية .13

أن النائب المستقل زياد أبو عمرو مرشـح تـوافقي قـوي            " حماس"أعلنت حركة   : خالد حسانين -القاهرة
ينية المقبلة، وهو الذي دعمته الحركة في االنتخابات التشريعية ويلقى قبوال فـي             لرئاسة الحكومة الفلسط  

  ".فتح"أوساط 
 مرشحاً لمختلف المناصب الوزارية بهدف تسريع عملية االختيار 75وأضاف المصدر أن حماس قدمت 

لن يتم من بينهم رئيس الحكومة والوزراء، وأي شخص سيتم اختياره في التشكيلة الحكومية الجديدة 
  . اختياره للترشح من أعضاء الحكومتين الحاليتين في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة

 شخصيات مستقلة لمنصب رئيس الحكومة التوافقية، حيث إن اثنين رشحتهما فتح 4وكان قد تم ترشيح 
ن أبو هما محمد مصطفى رئيس صندوق االستثمار الفلسطيني من الضفة الغربية ورجل األعمال مأمو

وزير االتصاالت بحكومة الوحدة الوطنية ورئيس اللجنة ، شهال من غزة، أما مرشحا حركة حماس فهما
  .الشعبية للمواجهة جمال الخضري من غزة ورجل األعمال مازن سنقرط من الضفة الغربية

 1/2/2012الشرق، الدوحة، 
  

   المكتب السياسي لحماس عزت الرشقعضويغلق صفحة " فيسبوك" .14
عـزت الرشـق إن صـفحته       " حمـاس "قال عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة اإلسالمية        : دمشق

  .تم إغالقها من قبل إدارة الموقع" فيسبوك" الشخصية على موقع التواصل االجتماعي 
وأبدى الرشق أسفه واستهجانه إلغالق صفحته دون مبرر منطقي، واصفاً اإلجراء بالتعـسفي، وكانـت               

 ألـف   15 تفاعالً جيداً في القترة الماضية ووصل عدد المتابعين لها إلى أكثر مـن               الصفحة التي شهدت  
ذفت بدون سابق إنذار من الموقع المذكور وبدون إبداء أية أسـباب            حمشترك خالل فترة زمنية وجيزة،      

  .محددة
ة وأشار الرشق أن إدارة صفحته تتواصل مع إدارة موقع فيسبوك لالستيضاح واالعتراض على الخطـو              

  :وقال أنه سيستمر بالتواصل من خالل صفحته الجديدة على الفيسبوك .التعسفية في إغالق الصفحة
www.facebook.com/izzat.risheq  

  :باإلضافة للتواصل من خالل حسابه على تويتر
www.twitter.com/izzat_risheq  

  31/1/2012، المركز الفلسطيني لإلعالم
  

  رئيس فتح بالتصفيق وليس بالتصويت وصل موقع عباس: ابو علي شاهين .15
 شاهين احد قادة حركة فتح البارزين الرئيس الفلـسطيني محمـود            أبوعليطالب   :وليد عوض  -رام اهللا 

عباس الثالثاء باالصرار على عدم ترشيح نفسه لالنتخابات الرئاسية الفلسطينية القادمة، وترك المجـال              
ي االنتخابات القادمة، مقترحا ان يكـون االسـير مـروان    امام الشباب ليرشحوا انفسهم لرئاسة السلطة ف 

 مرات في سـجون االحـتالل االسـرائيلي         5البرغوثي عضو اللجنة المركزية المحكوم بالسجن المؤبد        
  .مرشح فتح لالنتخابات الرئاسية القادمة للسلطة
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لمركزية الحالية، واقدامها   ووجه شاهين الذي يعتبر من اقدم قيادات حركة فتح انتقادا الذاعا الداء اللجنة ا             
   .على فصل محمد دحالن ومن بعده سمير المشهراوي من حركة فتح

ان حركة فتح قد فقـدت الـصيغة        ، وقال فيه    "القدس العربي "في حوار اجرته معه     أقوال شاهين   وجاءت  
 فـاوض   التي كانت تدفع الجماهير لاللتفاف حول الحركة اال وهي صيغة قاتل وفاوض وانقلبت االية الى              

وفاوض وفاوض وفاوض واذا ما فشلت في المفاوضات فعد وفاوض وفاوض وفاوض وفاوض، وهـذا               
  .االمر لم يدع االمور في حركة فتح تمر بسالسة وال بسالم

 انتخابيا قبـل    ايجب التوضيح بان المؤتمر العام السادس للحركة التي عقد في بيت لحم كان مؤتمر             وقال  
معركة انتخابية ضارية ولكن هذه المعركة االنتخابيـة قـد وضـعت االخ             ان يكون اي امر اخر وكانت       

ابومازن محمود عباس جانبا، حيث وصل موقع رئيس الحركة بالتصفيق وليس بالتصويت، واما اللجنـة               
وهذا امـر نـشر بتوقيعـاتهم       . المركزية فاالمر اختلف، فلم تكن نتائج فرز صناديق االقتراع كما ينبغي          

 لم يتعرضوا لالخ ابو مازن في اجراءات وصوله الى رئاسة الحركة بالتصفيق، وهـذا               ولمرتين، ولكنهم 
  .االمر وضع صيغة ليست الصيغة التي كنا نرغب بها في السابق

  :لالطالع على نص الحوار
htm.952qpt31\31-01\01\2012\data=arc&htm.952qpt31\today=fname?asp.index/uk.co.alquds.www://http  

  1/2/2012القدس العربي، لندن، 
 

  وقحة" هرتسيليا" العربية في مؤتمر المشاركة: عبد العالمروان  .16
مسؤولها في لبنان مروان عبد العال       وصف عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين          :غزة

، والمحاولة اليائسة الهادفة إلى اختـراق       "الوقحة"بـ  " هرتسليا"المشاركة العربية والفلسطينية في مؤتمر      
وتطبيع العقل العربي وبوسائل متعددة، واستهانة بعذابات وآالم الشعب الفلسطيني وقفز من فوق الحـق               

  .بيةالفلسطيني وعبث بكرامة الشعوب العر
فصل جديد من التطبيع السياسي المجاني وهذه المرة بأبعاد         ": "معا"وقال عبد العال في بيان وصل لوكالة        

ثقافية تتجسد فيه خطوة مهينة عبر الهرولة المشبوهة والمدانة لشخصيات سياسية عربية وفلسطينية، في              
ية إلسرائيل، وتحت شعور الخطر     السنوي الذي يعقد تحت عنوان المناعة القوم      " هرتسيليا"حضور مؤتمر   

  ".الوجودي على الكيان عندما هبت انتفاضة األقصى المباركة
إسـرائيل  : في عين العاصـفة   "أال يدري المشاركون بأن المؤتمر يعقد تحت عنوان         : "وتساءل عبد العال  
ات ؟، ماذا سيكون دورهم؟ تقديم النصيحة؟ أم طمأنة إسـرائيل مـن مـستقبل الثـور               "والشرق األوسط 

  .العربية؟
هل يجوز لدولة عربية وهي قطر المشاركة بدون رادع أو مانع أو إدانة؟ وهي تتصدر اليـوم               : "وأضاف

، "حاميها حراميهـا  : " لجنة المتابعة العربية في الجامعة العربية؟، مشيراً أنه ينطبق عليها القول المأثور           
 متساءالً أيضاً هل هي جهة مؤتمنة لذلك؟ وأين         فهي التي يؤول إليها اليوم حمل الملفات العربية الساخنة،        

موقف الجهات الفلسطينية الرسمية أوالً والعربية ثانياً من هذا التطبيع السافر؟، ما وظيفـة هـؤالء فـي                  
المؤتمر؟ المساهمة في العصف الذهني؟؟ ونحن نعلم أن وظيفة المؤتمر الذي ينظمـه معهـد الـسياسة                 

وأكـد عبـد     !!.ة الثري داني روتشلد لتوطيد الوجود االسرائيلي وحمايته       واالستراتيجية اإلسرائيلي بإدار  
  .العال أن الشعوب العربية لن ترحم هؤالء المشاركين، حيث ستحتفظ ذاكرتهم بأسمائهم ولن تنساهم

 1/2/2012وكالة معاً اإلخبارية، 
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  "اسرائيل" لحزب ليكود اليميني في رئيساعادة انتخاب نتنياهو إ .17
ز رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين نتنياهو بتفويض جديد لرئاسة حزب ليكود اليميني بعد أن              فا: القدس

  .هزم منافسا قوميا متطرفا يعارض أي اتفاق لالرض مقابل السالم مع الفلسطينيين
وأظهرت نتائج أولية نشرت في وقت مبكر من يوم االربعاء بعد اجراء االقتراع في اليـوم الـسابق ان                   

وستعلن النتائج الرسمية فـي وقـت       . من االصوات  % 40بعد فرز حوالي     % 80و حصل على    نتنياه
قال معلقون سياسيون انه قد يؤذن بانتخابات عامة مبكرة قبل انتخابـات الرئاسـة               و .الحق يوم االربعاء  
   .2013والموعد المقرر لالنتخابات العامة في اسرائيل هو اواخر  .االمريكية هذا العام

جيح استطالعات الرأي فوز الليكود فان اجراء االنتخابات قبل موعدها المقرر قد يضع نتنيـاهو               ومع تر 
في موقف أفضل للتعامل مع ضغوط يتوقعها كثيرون من االسرائيليين من باراك اوباما لتقديم تنـازالت                

واظهرت  .ن الثاني من أجل السالم اذا أعيد انتخاب الرئيس االمريكي لفترة رئاسية ثانية في نوفمبر تشري             
  .من االصوات % 20النتائج االولية أن فيجلين حصل على حوالي 

 1/2/2012وكالة رويترز لألنباء، 
 

  أراض مساوية في منطقة النقبب تبادل أراض الضفة الفلسطينييننتنياهو يعرض على  .18
ة الفلـسطينية   عرض رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على الـسلط        :  نظير مجلي  - تل أبيب 

تبادل أراض في إطار التسوية الدائمة للصراع، يتم فيه تنازل الفلسطينيين عن مناطق حيوية إلسـرائيل                
في الضفة الغربية وحصولهم بالمقابل على أراض مساوية في المساحة في منطقة النقب، جنوب الـضفة                

  .الغربية
، مجلي وهبي، عند عودتـه      )ان اإلسرائيلي البرلم(وكشف هذا األمر، أمس، النائب العربي في الكنيست         

  . من األردن حيث مثل إسرائيل في اجتماع رئاسة اتحاد البرلمانات العالمي
وقال وهبي إن الضغوط التي مورست على القيادة الفلسطينية بأال تقطع المفاوضات االستكـشافية فـي                

تعود إلى هذه المفاوضـات إلعطائهـا       والتقديرات تشير إلى أنها س    . العاصمة األردنية، بدأت تؤتي أكلها    
وأضاف أن الفلسطينيين   . المقبل كما تطالب إسرائيل   ) آذار(فرصة أخرى مدة شهرين، حتى نهاية مارس        

اقتنعوا بذلك بعد أن وعدهم األميركيون بأن تكون تلك مفاوضات ناجعة تسفر عن نتائج ملموسة في هذه                 
ن الطرفين حول حدود الدولة الفلسطينية في موعد أقـصاه          المرحلة، وأن تنتهي هذه المفاوضات باتفاق بي      

  .المقبل) كانون األول(ديسمبر 
 1/2/2012الشرق األوسط، لندن، 

 
   الجمعية األرثوذكسية السابق في يافا قتل خليفتهرئيس: النيابة اإلسرائيلية .19

جريمة اغتيال رئـيس    أعلنت النيابة العامة في وزارة القضاء اإلسرائيلية، أمس، عن حل لغز            : تل أبيب 
 متهمين،  3الجمعية العربية األرثوذكسية في مدينة يافا، غابي قديس، وأنها قررت تقديم لوائح اتهام ضد               
  .أحدهم كان رئيس هذه الجمعية قبل قديس، وهو الذي طلب من المتهمين اآلخرين تنفيذ الجريمة

، إذ تخفى القاتالن بلبـاس بابـا نويـل،          وكانت الجريمة قد ارتكبت خالل احتفاالت عيد الميالد في يافا         
   من المشتبه بهم، لكنها أفرجـت       5واعتقلت الشرطة   . وطعناه بالسكين خالل مسيرة شعبية بمناسبة العيد      
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 رهن االعتقال حالما يتم تقديم لوائح االتهام، وتسود توقعات شبه أكيدة بطلـب              3عن اثنين الحقا وإبقاء     
  .اءات القانونية ضدهمتمديد اعتقالهم حتى نهاية اإلجر

 1/2/2012الشرق األوسط، لندن، 
 

  يرانإ يعقد اجتماعات سرية في الواليات المتحدة بشان الموسادرئيس : "رتسآه" .20

) الموسـاد (االسرائيلية ان رئيس المخابرات االسـرائيلية       " هارتس"وذكرت صحيفة   : تل ابيب  -القدس  
والتي شارك فيها    .متحدة بشان التهديد النووي االيراني    تامير باردو عقد اجتماعات سرية في الواليات ال       

ديفيد بترايوس ومدير المخابرات الوطنية جيمس كالبر ورئيسة        " سي اي ايه    "مدير المخابرات االمريكية    
  . اللجنة ديان فينشتين رئيسةاللجنة

ف بترايوس انه   وقالت فينشتين انها اجتمعت مع باردو في وقت سابق االسبوع الحالي في واشنطن واضا             
وفـي سـياق     .التقى باردو واشار الى ماوصفه بقلق اسرائيل المتنامي ازاء الطموحات النووية االيرانية           

التقـدم  " االشارة الى التقدم الذي احرزته ايران في المجال النووي ، ابلغ كالبر لجنة مجلس الـشيوخ ان                
 يدعم تقييمنا بان ايران لـديها القـدرة         الفني الذي احرزته ايران وبصفة خاصة في تخصيب اليورانيوم        

العلمية والفنية والصناعية النتاج اسلحة نووية في نهاية المطاف وان القـضية الرئيـسية هـى االرادة                 
  ".السياسية للقيام بذلك

واضاف كالبر ان الواليات المتحدة ترى ان من المحتمل ان تختار ايران الصواريخ كوسيلة مفضلة لنقل                
  ".ى هدفهسالح نووي ال

 1/2/2012القدس، القدس، 
 

  االستخبارات العسكرية اإلسرائيلية تنشئ وحدة لمراقبة اإلعالم العربي: "هآرتس" .21

أن وحدة االستخبارات العسكرية فـي الجـيش        " هآرتس"كشفت صحيفة   :  حسن مواسي  -القدس المحتلة   
 المختلفـة، وذلـك بهـدف رصـد         قامت بإنشاء وحدة لمراقبة وسائل اإلعالم العربية      " آمان"اإلسرائيلي  

توجهات العالم العربي نحو إسرائيل في أعقاب الثورات التي يشهدها العالم العربـي، مـشيرة الـى أن                  
االستخبارات العسكرية أنشأت هذه الوحدة بالتعاون مع مصادر خارجية غير رسمية، وأطلقت عليها اسم              

الم العربية ومواقع التواصـل االجتمـاعي       حيث تختص الوحدة في مراقبة جميع وسائل اإلع       )MI(وحدة  
  ".المختلفة، لرصد ما تبثه هذه الوسائل من رسائل معادية إلسرائيل

وأشارت الصحيفة الى أن هذه الوحدة تعمل على جمع المواد اإلخبارية والتصريحات السياسية على مدار               
حات الشخـصية لمـسؤولين      ساعة في اليوم، كما تشمل متابعتها جميع المواقع الفلـسطينية والـصف            24

  .فلسطينيين وعرب على مواقع التواصل االجتماعي المختلفة
 1/2/2012المستقبل، بيروت، 

 
  مع سوريا حالة التأهب على الحدود يرفعالجيش اإلسرائيلي  .22

يواصل جيش االحتالل اإلسرائيلي تدريبات عسكرية واسعة تتـوج خطـة           : زهير أندراوس  -الناصرة  
اطر ناجمة عن الثورات العربية، وسط تكهنات بأن هذه التدريبات تمهـد لحـرب              خماسية ردا على مخ   

وقالت المصادر األمنية في تل أبيب إنّه وبسبب األحداث الجارية في سورية،             .جديدة محتملة في المنطقة   
قوط، ويأتي هذا التدريب على خلفية األنباء القائلة إن النظام السوري بات قاب قوسين أو أدنى مـن الـس                
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وأنّه من غير المستبعد، بحسب المصادر اإلسرائيلية، أن يقوم نظام الرئيس بشّار األسد، بمحاولة إشعال               
  .الجبهة الشمالية مع إسرائيل لصرف األنظار عما يجري داخل سورية

وأشار الناطق بلسان جيش االحتالل أفيحاي أدرعي إلى أن الجيش اإلسـرائيلي زاد حجـم التـدريبات                 
الماضي على خلفية الثورات العربية، مؤكدا أن إسرائيل ال يمكـن أن            ) سبتمبر(رية منذ مطلع أيلول     الجا

وعما إذا كانـت    . تبقى مكتوفة األيدي تجاه المخاطر الناجمة عن التطورات العاصفة في الشرق األوسط           
أشاروا إلـى احتمـال     هذه التدريبات تنذر بحرب محتملة جديدة ال سيما أن بعض المراقبين اإلسرائيليين             

شن حكومة إسرائيل حربا ضد إيران، قال أدرعي إن هناك تحديات متنوعة وإسرائيل محاطة بأعـداء،                
  .وهي ليست مقاطعة في سويسرا

 1/2/2012القدس العربي، لندن،
 

   تتصدر تقريراً لجاهزية التعامل مع الهجمات اإللكترونية"إسرائيل" :تقرير أمني .23

أمني جديد إن إسرائيل وفنلندا والسويد تصدرت استطالعاً يقـيس مـدى جاهزيـة              قال تقرير   : ديفيد لي 
  .األجهزة األمنية في العالم في التعامل مع التهديدات والهجمات اإللكترونية

ووضعت الدراسة، التي ُأجريت في مجال الحماية اإللكترونية برعاية شركة مكافي العاملـة فـي نفـس                 
ل والمكسيك ضمن قائمة أقل الدول في مجال الحمايـة األمنيـة ضـد              المجال، وضعت الصين والبرازي   

وقد تم هذا التصنيف وفقا آلراء عدد من خبراء مجال اآلمان اإللكترونـي علـى                .الهجمات اإللكترونية 
وجاءت كل من بريطانيا والواليات المتحدة وألمانيا وأسبانيا وفرنسا في مراكز متقدمة من              .مستوى العالم 
  .منيالتقرير األ

واستطاعت كل من السويد وفنلندا وإسرائيل إبهار خبراء التقرير، مع الوضع فـي االعتبـار تعـرض                 
  . هجوم إلكتروني كل دقيقة1,000إسرائيل ألكثر من 

: اسرائيل ، كبير مستشاري رئيس الوزراء اإلسرائيلي لشؤون األمن، قوله         -ونقل التقرير عن اسحاق بن    
، بشن كثير من الهجمات    " مجهول"روفة باسم أنونيموس ، وتعني باإلنجليزية       تقوم مجموعة الهاكرز المع   "

  ."إن التهديد الحقيقي هو من الدول ومنظمات الجريمة الكبيرة. ، لكنهم ال يسببون الكثير من الضرر
 31/1/2012، )بي بي سي(هيئة اإلذاعة البريطانية 

 
   الحدود اللبنانيةقرب" إسرائيلية"مناورة  .24

فّذت قوات االحتالل الصهيوني أمس مناورة بالذخيرة الحية مقابل بلدة ميس الجبل الحدودية في              ن: بيروت
” إسـرائيلية “ آليات   3حي كروم الشراقة، حيث سمع دوي ثالث قذائف مدفعية في المنطقة وسط تمركز              

 اليونيفيـل   مقابل البلدة وضمن أراض محتلة، بالتزامن مع  قيام دوريات تابعة للجيش اللبنـاني وقـوات               
من الجانب اللبناني، في وقت افيد عن سماع رشقات رشاشـة           ” اإلسرائيلية“بمراقبة المناورة والتحركات    

المقابل لبلدتي راميا ورميش على الحدود الجنوبية ومشاهدة تحركات معاديـة           ” اإلسرائيلي“داخل الجانب   
   .قبالة بوابة فاطمة وعلى طريق الغجر العياسية وفي رويسة العلم

 1/2/2012الخليج، الشارقة، 
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  "مشبوهاً"القنصلية اإلسرائيلية في شيكاغو تتلقّى طرداً  .25
أفادت مصادر إعالمية عبرية، بتلقّي القنصلية اإلسـرائيلية فـي واليـة شـيكاغو              ): فلسطين(الناصرة  

  ".غير معروف" أبيض يحوي مسحوقاً" مشبوهاً"، ظرفاً بريدياً )الثالثاء/االثنين(األمريكية، الليلة الماضية 
، أنه تم إخالء مقر القنصلية في ساعة متأخرة من الليلة           )31/1(وأوضحت اإلذاعة العبرية، اليوم الثالثاء      

لـم  "الماضية وإجالء كافّة العاملين فيها لمدة ساعتين، عقب تسلّمها طرداً بريدياً يحتوي على مادة بيضاء     
  .المستخدمة في إنتاج األسلحة البيولوجية" اإلنتراكس "ويعتقد بأنها مادة" تُعرف ماهيتها بعد

 31/1/2012قدس برس، 
 

  "ISRAELI SHEQEL" عملتها من شيكل جديد الى اسم ستغير "سرائيلإ" .26
والتي دخلت التداول عـام     " شيكل جديد   " ان العملة الحالية التي تحمل اسم        "اسرائيل"قرر بنك   :  القدس  
  .، وفقا لموقع صحيفة معاريف االلكتروني الناطق بالعبرية اصبحت قديمة يجب تغييرها1985

واضاف الموقع ان البنك وبناء على قرار مفوضه ستانلي فيشر قرر تغيير اسم العملة واختيار اسم جديد                 
شيكل " سيدخل حيز الوجود خالل هذا العام، وان البنك يبحث عن اسم جديد للعملة االسرائيلية من بينها                 

  ".اسرائيلي
مل قرار تغيير اسم العملة رغم انه تغييرا رمزيا لن يمس قيمة صرف العملة تأثيرات بعيدة المـدى                  ويح

اهمها الحاجة الستثمار عشرات ماليين الشواقل في تغيير النماذج الرسمية والعقود التجارية وعقود العمل              
سـكان وعقـود    وقاعدة معلومات الحواسيب وتغييرات اخرى مثل عقود القروض البنكية وقـروض اال           

  .التأمينات بما في ذلك التأمين على الحياة والشقق والتأمينات الصحية
وستجد البنوك نفسها مجبرة على تغيير العقود ووثائق التعامالت البنكية الداخلية والدولية منهـا وتغييـر                

  . )ISRAELI SHEQEL(اسم العملة الواردة في هذه العقود من شيكل جديد الى 
 1/2/2012، القدس، القدس

  
  إلنشاء مكبين للنفايات  دونماً في مدينة القدس650 لمصادرةمخططان إسرائيليان  .27

اإلسرائيلية، مخططان جديدان قبل أيام بـهدف " لجان التخطيط والبناء"ناقشت ما تسمى بـ: القدس
لى مساحة  دونما في القدس المحتلة، إلنشاء مكبين للنفايات، األول للنفايات الصلبة ع650مصادرة 

 دونما يقع 150 دونم، تقع ما بين بلدتي العيساوية وعناتا، والثاني على مساحة 500أرض تصل إلى 
  .بالقرب من بلدتي كفر عقب وبيرنباال

وقال الباحث المتخصص في شؤون االستيطان أحمد صب لبن، إنه حتى اآلن تم المصادقة على مخطط 
البناء، حيث صادقت اللجنة في جلستها التي عقدت في الثاني من واحد من قبل اللجنة اللوائية للتخطيط و

 والذي ينص على إنشاء مكب للنفايات الصلبة على مساحة 13900كانون الثاني، على المخطط الهيكلي 
 دونما من هذه األراضي ستكون بمثابة شبكة من 13 دونم تقع ما بين بلدتي العيساوية وعناتا، 500

لمكب، باإلضافة إلى تشييد شبكة كبيرة من البنية التحتية الخاصة بالمكب، من الطرق، لخدمة موقع ا
  .مكاتب ومواقع خاصة من أجل معالجة النفايات الصلبة
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وعن المخطط اآلخر إلنشاء مكب للنفايات بالقرب من بلدة كفر عقب وبيرنباال، أوضح صب لبن أنه تم 
دس جنوبي المنطقة الصناعية عطروت وبالقرب من  دونما شمالي مدينة الق150مناقشة مخطط لتحويل 

  .بلدتي كفر عقب وبيرنباال، التي فصلهما الجدار الفاصل عن مدينة القدس، لمكب للنفايات
وأضاف أن هذا المكب يعتبر بمثابة محطة سيتم تجميع النفايات فيها قبيل نقلها إلى المكبات الواقعة في 

يعود إلى النية لدى السلطات اإلسرائيلية بإغالق مكب النفايات الجنوب بالقرب من مدينة أشدود، وذلك 
، الموقع الذي قامت بلدية القدس خالل السنوات الماضية بالتخلص 2013في بلدة أبو ديس بحلول عام 

  . طنًا من النفايات يوميا1400من النفايات فيه، والتي تقدر بـ 
  1/2/2012، السبيل، عمان

  
  ط افرج عنه في صفقة شاليمحررا اسيرا ليعتقالجيش االسرائيلي  .28

 اعتقل جيش االحتالل األسير المحرر أيمن الشراونة الذي أطلق سراحه في تشرين : وكاالت–محافظات 
 مواطنين من محافظات 9واعتقل كذلك . االول ضمن تبادل اسرى بالجندي االسرائيلي غلعاد شاليط

من بلدة دورا قرب )  عاما36(لمحرر ايمن شراونة واوضحت مصادر أجهزة االمن ان االسير ا .الضفة
وأكدت متحدثة باسم الجيش االسرائيلي لوكالة فرانس برس . الخليل، تم توقيفه في وقت باكر صباح امس

، دون المزيد من »لالشتباه في القيام بأنشطة تهدد امن المنطقة«عملية االعتقال وقالت انها تمت 
  .التفاصيل

 1027 اسيرا فلسطينيا من اجمالي 477جموعة االولى المفرج عنها المكونة من وكان شراونة ضمن الم
اسيرا افرجت عنهم سلطات اسرائيل مقابل االفراج عن شاليط الذي ظل محتجزا الكثر من خمس سنوات 

  .لدى حركة حماس بقطاع غزة
  1/2/2012، الحياة الجديدة، رام اهللا

  
   عدنان عبر الوريد خضراألسير بتغذية توصيسرائيلية إلجنة  .29

اكدت مصلحة السجون االسرائيلية الثالثاء ان لجنة خارجية مختصة باالداب : القدس ـ ا ف ب
واالخالق سمحت لها باجراء تغذية قسرية عبر الوريد للقيادي المعتقل من حركة الجهاد االسالمي 

  .المضرب عن الطعام خضر عدنان
قررت اللجنة، ليل االثنين السماح الدارة 'يفان وايزمن وقالت الناطقة باسم ادارة مصلحة السجون س

. 'مصلحة السجون بتغذيته بسوائل وسكريات ومعادن عن طريق الوريد، بخالف رغبة خضر عدنان
  .'بدأ اضرابا عن شرب المياه' يوما، 44واضافت ان خضر عدنان المضرب عن الطعام منذ 
بان االسير خضر عدنان اعلن اضرابه 'لغت محاميته واكد نادي االسير الفلسطيني ان ادارة السجون ب

عن السوائل بعد ظهر االثنين احتجاجا على منعه من لقاء محاميته، وان حالته الصحية في تراجع وفي 
  .'حال انهيارها ستتخذ قرارا بادخال السوائل الزاماالى جسمه

 ايام من عدم تناول السوائل، 3اجمع االطباء بان االسير قد ينهار جسده بعد 'واوضح نادي االسير 
  .'وبالتالي فانهم لن يقوموا باالنتظار خوفا على سالمته حسب اقوالهم لمحامية النادي

  .'كافة المعنين بالتدخل الفوري من اجل إطالق سراحه وانقاذ حياته'وطالب نادي االسير 
  1/2/2012، القدس العربي، لندن



  

  

 
 

  

            19ص                                     2398:                العدد1/2/2012ء األربعا :التاريخ

  ت المسجد األقصى يقتحمون ساحااإلسرائيليون جنودالعشرات  .30
اقتحمت مجموعتان من جنود االحتالل اإلسرائيلي بلباسهما العسكري ودون سالح ساحات : القدس

  .المسجد األقصى المبارك بحراسة من الشرطة اإلسرائيلية
وأكد رئيس أكاديمية األقصى للعلوم والتراث ناجح بكيرات في تصريحات صحفية أن ضابطًا برتبة 

جنود الذين قاموا بجولة ميدانية في ساحات وأروقة المسجد األقصى وأن عدد عالية كان برفقة ال
  . جنديا28 جنديا في ما قدر عدد المجموعة الثانية بـ 40المجموعة االولى نحو 

  1/2/2012، السبيل، عمان
  

  ودباباته تتوغل شرق مخيم المغازي  شرق رفح جنوب القطاعفلسطينييناالحتالل يعتقل  .31
 توغلت دبابات االحتالل اإلسرائيلي مساء االثنين في شرق مخيم المغازي وسط :مل إبراهيم كا-القدس 

وقالت مصادر محلية إن عدة دبابات ترافقها . قطاع غزة، واعتقلت مواطنين شرق رفح جنوب القطاع
ل  متر شرق مخيم المغازي وسط قطاع غزة الليلة قبل الماضية ونفذت أعما400جرافتان توغلت قرابة 

تجريف وتسوية تخللها قصف عشوائي بنيران األسلحة الرشاشة وإطالق قنابل ضوئية، دون أن يبلغ عن 
  .إصابات

وقالت المصادر إن قوات عسكرية خاصة تسللت إلى األطراف الشرقية لرفح محيط معبر كرم ابو سالم، 
ـًا19( واختطفت المواطنين أحمد حسين أبو عاذرة  من الوطني ونجل ، وهو أحد عناصر األ) عام

ـًا17(مستشار وزير الداخلية، وكان برفقته الفتى حجاج الصوفى  ، عندما كانا يتواجدان في أرض ) عام
  .زراعية بالمنطقة وهو ما رفع عدد المعتقلين من غزة خالل الشهر الجاري إلى سبعة مواطنين
  1/2/2012، الرأي، عمان

  
    لمصالحة أطفال غزة يطالبون طرفي االنقسام بإنجاز ا .32

قال أطفال غزيون، إن أعدادا كبيرة من أطفال القطاع تركت مقاعد الدرس لتلتحق :  حامد جاد- غزة
  .بسوق العمل لتأمين احتياجات أسرهم

األطفال الغزيون الذين تحدثوا في مؤتمر صحفي في غزة، أمس، وجهوا رسالة الى حركتي فتح وحماس 
ن ويعملون بأجور ضئيلة ال تسمن وال تغني من جوع، علماً بأن األطفال في غزة يكدو"قالوا فيها، ان 

 ألف طفل 30العديد من االتفاقيات الدولية حرمت االستغالل االقتصادي لألطفال فهناك ما يقارب من 
  ". ألف طفل50عامل زاد عددهم بعد االنتفاضة والحصار اإلسرائيلي ليصل إلى 

،  %7.3وصلت "  ســـنة17 - 10"لة األطفال من سن وحسب ارقام رسمية فلسطينية فإن نسبة عما
 طفال كانوا ضحايا العمل 32لإلناث، بينم اظهرت احصائيات مستقلة ان  % 1للذكور، و % 6.3منهم 

  .في األنفاق
حماية األطفال وقت "وأوضح األطفال أنهم نتيجة لتزايد عمالة األطفال في غزة  قاموا ضمن مشروع 

عية الثقافة والفكر الحر من خالل مراكزها التربوية، وبتمويل من االتحاد الذي تنفذه جم" الصراع
االوروبى بتبني قضية عمالة األطفال والعمل للحد من هذه الظاهرة السلبية التي تنتهك جميع حقوقنا 

وطالب أطفال غزة حركتي فتح وحماس باإلسراع في تنفيذ اتفاق المصالحة مؤكدين في رسالة . كأطفال
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 لطرفي االنقسام، اعتزامهم تنظيم سلسلة من الفعاليات والمسيرات السلمية للضغط على طرفي وجهوها
  .االنقسام من أجل إنجاز المصالحة بأسرع وقت

  1/2/2012، الغد، عمان
  

   نتنياهو ضد الحاج أمين تحريضية وخبيثة وتغذي الكراهية وعليه سحبهاتفوهات: الحسينيعائلة  .33
سيني في فلسطين رسالة شديدة اللهجة إلى بنيامين نتنياهو رئيس وزراء اسرائيل  وجهت عائلة الح:القدس

ضد سماحة المفتي الراحل الحاج أمين الحسيني واالعتذار عنها » تفوهاته«دعته فيها إلى سحب 
  .واعتبروها اتهامات تحريضية غاية في الخطورة وتغذي الكراهية وتبث أجواء خبيثة

  1/2/2012، الحياة الجديدة، رام اهللا
  

  السلطة الفلسطينية بوقف استهدافهم العراق يناشدونون في فلسطينيالالجئون ال .34
ناشد الفلسطينيون المقيمون في العراق رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وأعضاء اللجنة التنفيذية 

والتعذيب لمنظمة التحرير والمجلس الوطني الفلسطيني والفصائل بوقف مسلسل استهدافهم بالقتل 
  . والتهجير

 نتعرض لسلسلة من االنتهاكات لشعبنا 2003ومنذ عام "وقال بيان صادر عن فلسطيني العراق، إنه 
أدت إلى تهجير الغالبية العظمى من أهلنا , ولحقوقنا المدنية والقانونية وألضرار في األرواح والممتلكات

  . "واللجوء إلى مخيمات جديدة داخل القطر العراقي وخارجه
من بقي من الالجئين الفلسطينيين في العراق يتعرضون لحملة جديدة ومنظمة من "وأكد البيان أن 

االعتقاالت والمداهمات والتنكيل وتلفيق التهم لمن يتم اعتقالهم وترويج اإلشاعات عن دور مزعوم ألهلنا 
  ". في مجمع البلديات

د حل للمشاكل القائمة على أن تكون المفوضية ودعا إلى فتح حوار مع الحكومة العراقية من أجل إيجا
السامية لشؤون الالجئين طرفاً في هذا الحل لضمان تنفيذه وااللتزام به لحين إيجاد حل نهائي كما تقرره 

  .بشكل دائم وليس مؤقت" األونروا"وتسجيلنا في , السلطة الوطنية واألعراف اإلنسانية
  31/1/2012، موقع فلسطين أون الين

  
   لقاء مون في غزة بسبب استبعاد ممثلي أهالي األسرى والشهداءترفض  فلسطينيةتشخصيا .35

ندد قياديون وشخصيات فلسطينية باألمين العام لألمم المتحدة بان كي مون نظراً :  فتحي صباح-غزة 
لعدم السماح لممثلين عن أهالي األسرى والشهداء وأصحاب المنازل المدمرة واألراضي المصادرة 

  .ارعين والمرضى من مقابلته أثناء زيارته قطاع غزة غداًوالمز
ودان أمين سر لجنة القوى الوطنية واإلسالمية لألسرى ومنسق نشاطاتها عطية البسيوني في حديث إلى 

عدم وجود أي ممثلين عن أهالي الشهداء واألسرى والمزارعين وغيرهم ضمن وفد الشخصيات » الحياة«
  .داً في مقر األمم المتحدة في غزةالغزية التي ستلتقي مون غ

بعدم «في الوفد، مطالباً الشخصيات المحلية » أسفه الشديد لعدم تمثيل كل القطاعات«وعبر البسيوني عن 
  .»عقد أي لقاء مع مون بسبب هذه المواقف
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 .ائهماألمر نفسه أكده ممثلون عن الالجئين الفلسطينيين والمزارعين وأهالي الشهداء فضلوا عدم نشر أسم
عصام يونس المشاركة في اللقاء مع بان كي مون نظراً » مركز الميزان لحقوق اإلنسان«ورفض مدير 

  .»لعدم التوازن في تركيبة الوفد وعدم التمثيل القطاعي في الوفد«
  1/2/2012، الحياة، لندن

  
   ورسمية فلسطينية تتعرض لهجوم الكتروني اوقفها عن العملاخباريةمواقع الكترونية  .36

أجبروا ) hackers( اكد مسؤولون في مواقع اخبارية ورسمية فلسطينية على ان مهاجمين :رام اهللا
  .مواقعم على التوقف اليوم الثالثاء بعد هجوم كثيف ومعقد استمر لساعات طويلة

وقد اوقف الهجوم، الجاري العمل على تحديد مصدره، الصفحات االلكترونية لوكالة االنباء الفلسطينية 
  ."معا"ووكالة االنباء المستقلة " فتح"وحركة التحرير الوطني الفلسطيني " فاو"

ويقول خبراء في هذه المواقع ان المهاجمين استخدموا تقنية متطورة ومجهولة تتسبب بضغط كبير على 
  .الموقع من خالل مئات االالف الزوار في نفس الوقت ما يؤدي الى توقفه عن العمل

ر الحديث عن هجوم متزامن من اماكن مختلفة في العالم ما جعل من الصعب جدا واشاروا الى انه يدو
  .تحديد موقع المهاجم او المهاجمين

  31/1/2012، القدس، القدس
  

  إجبار األسير عدنان على فك إضرابه قد يؤدي الستشهاده: "المركز الفلسطيني للدفاع عن األسرى" .37
سلطات االحتالل اإلسرائيلي المسؤولية الكاملة عن " عن األسرىالمركز الفلسطيني للدفاع "حمل : رام اهللا

حياة األسير خضر عدنان، القيادي في حركة الجهاد اإلسالمي، والذي يخوض إضرابا مفتوحا عن 
 يوماً بشكل متواصل، وذلك بعد أن سمحت لجنة إسرائيلية بتغذية األسير المضرب عن 46الطعام منذ 

  .الطعام باإلكراه
قد "نسخة عنه، أن استخدام هذه الطريقة لفك اإلضراب بالقوة " قدس برس"المركز في بيان تلقت وأوضح 

يؤدى إلى استشهاد األسير، حيث أن هذا األمر حدث مع الشهيدين راسم حالوة من مخيم جباليا في غزة 
  .وعلي الجعفري من مخيم الدهيشة في بيت لحم

الذي كسر عنجهية االحتالل بصبره "األسير عدنان، وحذر المركز الحقوقي من تكرار األمر مع 
ليس مستبعدا على "، مشيرا إلى أن هذا األمر " يوما46ًوصموده واستمرار إضرابه رغم التهديدات منذ 

رائم االحتالل، فقد قام على مدار تاريخ الحركة األسيرة بأكثر من ذلك، ونفذ بحق األسرى المئات من الج
  ".التي ترقى إلى جرائم الحرب

  31/1/2012قدس برس، 
  

  االحتالل يتواطؤ في إدخال مواد غذائية فاسدة للضفة وغزة .38
كشفت جهة رقابية فلسطينية النقاب عن تواطؤ سلطات االحتالل االسرائيلي، في إدخال مواد : رام اهللا

  . نيغذائية منتهية الصالحية عبر موانئها، باتجاه الجانب الفلسطي
، إلى أن االحتالل يتجاهل فحص مدة إنتهاء الصالحية، للمواد "حماية المستهلك"فقد أشارت جمعية 

  . الغذائية المستوردة لصالح تجار فلسطينيين، يجري عبورها من خالل الموانئ اإلسرائيلية
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لغذائية المستوردة  أن االحتالل يسعى لإلضرار بالفلسطينيين، لذلك يقوم بتسهيل دخول المواد اتواعتبر
  .وغير الصالحة لالستخدام اآلدمي، ويشترط فقط بيعها داخل أسواق الضفة الغربية وقطاع غزة

  31/1/2012قدس برس، 
  

   طاولة المفاوضات إلىتأمين عودة رسمية ل لعب دور فاعل األردن يدعو كي مون إلىعاهل  .39
 العام بان   أمينهالثاني األمم المتحدة، خالل لقاء       ا عبد اهللا  الملك   األردنيدعا العاهل    : نبيل غيشان  -عمان  

 جولة في عمان تقوده الى القدس المحتلة ورام اهللا، الى لعب دور فاعل لتـوفير                أمسكي مون الذي بدأ     
 وتأمين عودة رسمية الى طاولة المفاوضات       واإلسرائيليينعناصر النجاح للقاءات عمان بين الفلسطينيين       

المجتمع الدولي على   «، وأفاد بيان للديوان الملكي ان الملك حض         1967وحدود   الدولتينعلى قاعدة حل    
  . »تكثيف جهوده لدعم مساعي السالم وايجاد حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية

1/2/2012، الحياة، لندن  
 

  مستقلةال تهمتحقيق العدالة للفلسطينيين يتطلب حال شامال يضمن قيام دول: األردنعاهل  .40
 في كلمة له خالل رعايته حفل افتتاح المقـر الجديـد            عبد اهللا قال الملك   :  بترا - يق حجازين  فا -عمان  

 تحقيق العدالة للفلسطينيين يتطلب حال شامال يـضمن         ، أن  الثالثاء أمسلجمعية الشؤون الدولية في عمان      
  .قيام دوله فلسطينية مستقلة، وقابلة للحياة على التراب الوطني الفلسطيني

1/2/2012،  عمانالدستور،  
  

   يدعو األمم المتحدة لمواصلة إدانة المستوطنات األردنيرئيس الوزراء .41
 أن  ، األمين العام لألمم المتحدة بـان كـي مـون           خالل لقائه   أكد رئيس الوزراء عون الخصاونة     :عمان

داعيا األمم  المستوطنات اإلسرائيلية غير قانونية وغير شرعية، بحسب سائر القوانين واألعراف الدولية،            
  .بإيقافهاالمتحدة إلى االستمرار بإدانة المستوطنات، واتخاذ السبل الكفيلة 

 مـساندة   إلىكما دعا    ".إننا في األردن نشعر بضرورة وجود مفاوضات ذات مصداقية        "وقال الخصاونة   
  .الفلسطينيين في مسعاهم إلنشاء دولتهم المستقلة على التراب الوطني الفلسطيني

1/2/2012، نالغد، عما  
 

  يبحثان سبل دفع عملية السالم والتطورات في المنطقةوزير خارجية األردن وكي مون  .42
 ناصر جودة، خـالل مـؤتمر صـحفي          األردني وزير الخارجية قال  :  بترا –  نيفين عبد الهادي   -عمان  

 األمـين    المباحثات مـع   أن المتحدة بان كي مون عقب مباحثات مشتركة،         لألمم العام   األمينمشترك مع   
العام تناولت المفاوضات االستكشافية التي بدأت مطلع الشهر الحالي بين الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي             

وتناول جودة الحديث حول دور وكالة غوث        .وما تمر به من حالة تقييم ومراجعة خالل المرحلة الحالية         
ردن أكبر مستضيف لالجئين الفلسطينيين،     في المملكة، كون األ   » االونروا«وتشغيل الالجئين الفلسطينيين    

استقبل وزير الخارجية    إلى ذلك    .وما تقدمه مكاتب االمم المتحدة في المملكة من خدمات لصالح الالجئين          
 توني بلير وبحـث معـه آخـر         األوسطناصر جودة مساء أمس مبعوث اللجنة الرباعية الدولية للشرق          

  .ية السالمالمستجدات والجهود المبذولة على صعيد عمل
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 المعنية بما فيها الرباعية الدوليـة لمحاولـة      األطرافوأكدا أهمية بذل كافة الجهود الالزمة من قبل كافة          
  .االنتقال بالطرفين الفلسطيني واالسرائيلي الى مفاوضات مباشرة

1/2/2012، الدستور، عمان  
  

   يهاجم مشعل ويتهمه بالتبعية لقطراألسبق  األردنيوزير العدل .43
 ان وزير العدل االسبق حسين مجلي والحليف القوي في عمـان       األردن في   إسالميةقالت مصادر   : نعما

  . هاجم حركة حماس واتهم زعيمها خالد مشعل بالتبعية لقطراألسدللرئيس السوري بشار 
االلكترونية القريبة من التيار االسالمي عن ما يشبه مالسنة حصلت في منزل            ' البوصلة'وتحدثت صحيفة   

عزاء في العاصمة عمان بين الزعيم السياسي لحركة حماس خالد مشعل ووزير العـدل االسـبق فـي                  
  .الحكومة االردنية حسين مجلي

انكم تعملون تحت عباءة حمد، ويقصد الوزير االردني االسبق الدولة          : وتضمن هجوم مجلي قوله لمشعل    
  .القطرية
ة االسالمية االردنية اتصلت بمجلـي بعـد الحادثـة    بأن قيادات بارزة في الحرك    ' القدس العربي 'وعلمت  

مستوضحة عن اسباب هجومه وخلفياته ومعبرة عن استيائها الن كالم مجلي الحاد حصل بصورة علنية               
  .ووسط الناس وفي مناسبة اجتماعية وليست سياسية

 الراحل قبل ان     فقد ادلى مشعل بخطبة قصيرة امتدح فيها الفقيد        اإلسالميونوحسب المجريات التي كشفها     
ينقض عليه الوزير مجلي بصوت مرتفع ويتهمه ضمنيا بالتخاذل في نصرة سورية وبالتنسيق مع الدولة               

سامحك اهللا يا ابا شجاع وهذه المناسبة ليست مقاما لمثل هـذا            : القطرية، االمر الذي رد عليه مشعل قائال      
  .الكالم

1/2/2012، القدس العربي، لندن  
  

   الحملة اإلسرائيلية ضد مفتي القدسنتقدت يةجامعة الدول العرب .44
انتقدت جامعة الدول العربية، أمس، حملة االتهامات اإلسرائيلية الموجهة ضد مفتي القدس  :القاهرة

وقال األمين العام المساعد لشؤون فلسطين . والديار المقدسة وخطيب المسجد األقصى الشيخ محمد حسين
الشيخ محمد حسين عالم "امعة العربية السفير محمد صبيح أمس إن واألراضي العربية المحتلة في الج

ووصف الحملة بأنها مغرضة وموجهة ضد . "دين مناضل ووطني ومواقفه في الدفاع عن القدس معروفة
وتندرج ضمن مخططات إسرائيلية، بهذا الشكل البشع وغير "الشخصيات الوطنية والدينية في القدس، 

مارسات االبتزاز واإلرهاب الفكري التي تنتهجها إسرائيل ضمن مساعي األخالقي يقع في دائرة م
  ."من سكان المدينة% 12سلطات االحتالل لتهجير المقدسيين وجعل نسبتهم ال تتعدى 

  1/2/2012الخليج، الشارقة، 
  

   المسؤولية الكاملة عن حياة األسير خضر عدنان"إسرائيل "تحملجامعة الدول العربية  .45
حمل األمين العام المساعد لشؤون فلسطين واألراضي العربية المحتلة في الجامعة  :اد فتحيمر - القاهرة

 عن حياة األسير خضر عدنان ، المسؤولية الكاملة اإلسرائيليةالسفير محمد صبيح سلطات االحتالل
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 5 حوالي "إسرائيل" باعتقال القيادي في حركة الجهاد اإلسالمي الذي يواصل إضرابه عن الطعام، مذكراً
  .فلسطينياً  نائبا26ً طفل، و400آالف أسير، من ضمنهم حوالي 

  1/2/2012الشرق، الدوحة، 
    

   الصهيوني عاصمة للكيانالقدسالريجاني يدين إعالن  .46
تلقى رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، أمس، رسالة من رئيس مجلس الشورى اإليراني  :بيروت

، "بشدة مشروع الكنيست الصهيوني إعالن القدس عاصمة موحدة للكيان"علي الريجاني، أدان فيها  .د
برلمانات العالم والمجتمع الدولي باتخاذ اإلجراءات والتدابير الضرورية ضد تنفيذ مشروع تهويد " مطالباً

الهجمات المتواصلة للصهاينة ضد المواقع اإلسالمية والمسيحية "وجاء في البرقية بأن . "القدس الشريف
مقدسة العائدة للشعب الفلسطيني البريء وصمت األوساط الدولية والموالين الدوليين للكيان الصهيوني ال

  ."أسفرت عن تجرؤ الكنيست على تقديم مسودة مشروع إعالن القدس الشريف كعاصمة موحدة لليهود
  1/2/2012الخليج، الشارقة، 

  
   مليون دوالر42 بقيمة مشروعاً 19إلعادة إعمار غزة ينجز " الخليجي التعاون" برنامج  .47

 أعلن برنامج دول مجلس التعاون الخليجي إلعادة إعمار غزة، أن نسبة المشاريع المنتهية وشبة :غزة
من مشاريعه، أي بواقع % 52 جدة، تقدر بـ - المنتهية التي ينفذها بالتعاون مع البنك اإلسالمي للتنمية

  . مليون دوالر للحزمتين األولى والثانية80لي  مليون دوالر من إجما42 قيمتها  مشروعا19ً
 مليون دوالر، موزعة على أربع حزم 227.2وتبلغ قيمة محفظة المشاريع لبرنامج دول مجلس التعاون 

اإلسكان، التعليم، الزراعة، الصحة، البلديات واألشغال العامة، المياه والصرف (تغطي كافة القطاعات 
  ..).جتماعي والتنمية البشريةالصحي، الصناعة، الكهرباء، اال

  31/1/2012المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

  األونروا في لبنان برامجتركيا تتبرع بربع مليون دوالر لدعم  .48
 من تركيا مخصصة أميركي دوالر  ألف250 عن مساهمة جديدة بقيمة األونروا وكالة أعلنت: القضية

استعادة "، نداء 28/9/2011 قد أطلق في األونروا وكان مفوض عام ،"استعادة الكرامة"لنداء لبنان 
 .2016لفترة خمس سنوات، وحتى العام .. أميركي مليون دوالر 147 حواليالذي تبلغ قيمته " الكرامة

  . لبنانأنحاء عرضة للخطر في كافة األكثر والنهوض لالجئين اإلغاثة تغطية عمليات إلىيهدف النداء 
أود أن أشكر تركيا على مساهمتها : " سالفاتوري لومباردواألونروا في هذه المناسبة، قال مدير عام

إننا نثمن هذه المساهمة وهي تأتي في وقت يتراجع فيه .  في نهر البارداإلغاثةالكريمة والدائمة لبرنامج 
  ".اإلغاثةالتمويل لبرنامج 

  1/2/2012موقع الجئ نت، 
  

  ال أحد يمكنه إنقاذ مبارك: يوسي بيلين .49
 اإلسرائيلي، والوزير اليساري بيلين زعيم حزب ميرتس يوسي قال : ومحمد محمود،مال الدينإسالم ك

جاء ذلك في سياق تعليقه على  . المخلوع حسنى مباركالمصريالسابق، إنه ال أحد يمكنه إنقاذ الرئيس 
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لى العديد  عن توجيه سوزان مبارك رسائل استغاثة إ اإلسرائيلية،"يديعوت أحرنوت"صحيفة ذُكر في ما 
 مقاله نشرته صحيفة ياستبعد بيلين، ف و.ة زوجهاحثهم فيها على التدخل لوقف محاكمتمن القادة 

  .أن يتدخل هؤالء القادة إلنقاذه" يسرائيل هيوم"
  31/1/2012المصريون، القاهرة، 

  
  ضعيفةعلى القناة  اإلسرائيليحديد السكة ال تأثير خط احتماالت: هيئة قناة السويس .50

 المتوسط األبيض عن خطة إلنشاء خط سكة حديد يربط بين البحرين "إسرائيل"أعلنت : سينحياة ح
 نقلت الخبر أمس أن هذا المشروع التيوالبحر األحمر، كبديل لقناة السويس، واعتبرت وكاالت األنباء 

ة قناة  لهيئاالقتصاديالتواب حجاج المستشار   على القناة المصرية، إال أن عبدسلبيسيكون له أثر 
وقال حجاج إن  ."اإلسرائيلي بخط السكة الحديد عائدات القناة لن تتأثر سلباً" أن "الشروق"السويس، أكد لـ

 للقناة، أولها إن تكلفة النقل عبر السكة  حقيقياًهناك عدة أسباب تحول دون أن يكون هذا الخط منافساً"
 تفوق خط البحريطاقة االستيعابية للنقل وأضاف أن ال ."البحري ضعف النقل 3.4الحديد تزيد بمقدار 

 75 عربة، لن يستطيع حمل أكثر من 25 يتكون من الذيالسكة الحديد بنسبة كبيرة، فالقطار الواحد 
 آالف حاوية، مما يعنى أن نقل هذه الكمية سيحتاج من 10 حين أن السفينة تستطيع نقل فيحاوية، 

 حاوية، 100 أن القطار سيحمل هذا إذا افترضنا تجاوزاً" اليوم، في قطار 100 لتسيير نحو "إسرائيل"
 مليون حاوية تعبر قناة 32 إذا علمنا أن هناك الحديديولنا أن نتخيل حجم ما يمكن أن ينقله هذا الخط 

 150 اقتناص نحو ي قد ينجح فاإلسرائيلي لدراسة أجراها حجاج فإن خط السكة ووفقاً ."السويس سنوياً
 إذا قام القطار بالنقل من حيفا إلى إيالت وعاد مرة  سنوياً"السويس" تعبر التييات حاوية فقط من الحاو

 تعمل البحري ذلك بأن رحالت شركات النقل ، مبرراً"وهذا غير وارد" نفس اليوم، فيأخرى إلى حيفا 
  ."ضائع الباإلسرائيلي إنها لن تغير المواعيد حتى ينقل القطار أي"بمواعيد محددة ال يمكن تجاوزها، 

  31/1/2012الشروق، القاهرة، 
  

  الجديدة ضد مصر" ميد ريد"نتنياهو ومؤامرة خط السكك الحديدية  .51
/ كانون الثاني 29 يبدو أن توقيت إعالن رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو في :جهان مصطفى

د لنقل البضائع  بين مدينتي إيالت وأشدو،يناير عن اعتزام حكومته إنشاء خط سكك حديد متطور
اآلسيوية من البحر األحمر إلى البحر المتوسط ومنه إلى أوروبا، ال يخرج عن كونه مؤامرة جديدة 

 بعد يء ممر مواز لقناة السويس وعرقلة انتعاش االقتصاد المصري الذي بدأ يتعافي بعض الشإليجاد
نياهو هي مناورة مفضوحة  أن تصريحات نتبل وهناك من رجح أيضاً . يناير25مرور عام على ثورة 

، خاصة فيما يتعلق "إسرائيل"البتزاز مجلس الشعب المصري الجديد ومنعه من اتخاذ قرارات ضد 
  .بتصدير الغاز إليها ومراجعة اتفاقية كامب ديفيد

 يناير في 25 وبالتزامن مع إحياء الذكرى األولى لثورة ،يناير/ كانون الثاني 29وكان نتنياهو أعلن في 
أن الحكومة اإلسرائيلية بحثت خطة لبناء خط سكة حديد يربط بين البحرين األحمر والمتوسط،  ،مصر

فكرة "وأضاف في تصريحات لوسائل اإلعالم اإلسرائيلية  . للتجارة بين آسيا وأوروبا جديداًويوفر طريقاً
 من جديد، لقيت اًتفريغ حموالت السفن في ميناء ونقلها بالسكك الحديدية إلى ميناء آخر لنقلها بحري

الخط المقترح سيمتد على مسافة "وتابع نتنياهو  ". بين مصدرين كبار في الهند والصين كبيراًاهتماماً
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 على  كلم من إيالت على البحر األحمر إلى أسدود على البحر المتوسط، ولذا فإنه مهم استراتيجيا350ً
  ".المستويين المحلي والدولي

 عن احتمال إسناد  حيث كشف وزير النقل اإلسرائيلي يسرائيل كاتس أيضاًولم يقف األمر عند ما سبق،
القدرات المهنية للشركات الصينية في بناء أنظمة السكك " :إنجاز المشروع لشركات صينية، قائالً

 للقيام بتلك المهمة، التقيت نظيري الصيني الحديدية وشبكات النقل تجعلها من بين أفضل الشركات عالمياً
  ".سبتمبر الماضي وبحثت معه األمر/ يلولأفي 

 في تصريحات لوكالة رويترز أن خط السكك الحديدية الجديد الذي ول إسرائيلي أيضاًؤبل وكشف مس
، في إشارة إلى البحرين المتوسط واألحمر، سيستخدم كذلك لتصدير الغاز في "ميد ريد"أطلق عليه اسم 

 من حقول الغاز التي تطورها تل أبيب في البحر ، انطالقاًالمستقبل إلى الهند وربما إلى الصين أيضاً
 كلم 130 و80على بعد " تمار ولوثيان" حقلين ضخمين للغاز الطبيعي هما المتوسط بعد اكتشافها مؤخراً

 مليار متر 450 مليار متر مكعب والثاني بـ238شمال مدينة حيفا، حيث يقدر احتياطي األول بنحو 
 على صعود األحزاب ول السابق التعليق على ما إذا كان هذا الخط يأتي رداًؤوفيما رفض المس .مكعب

إن " : أبعاد المؤامرة الصهيونية الجديدة ضد أرض الكنانة، قائالًاإلسالمية في مصر، إال أنه كشف ضمنياً
خطة السكك الحديدية ضمان واق في حال عجز قناة السويس عن النهوض بعبء تزايد حركة التجارة 

 من الضغط على قناة السويس، والفكرة هنا هي إيجاد ضمان سيكون هناك كثيراً"وتابع  ".حرية العالميةالب
  ".في حال عجز القناة عن النهوض بحجم حركة التجارة المنقولة بحراً

ورغم أن البعض يشكك في جدوى المشروع اإلسرائيلي بالنظر إلى أنه لن يستطيع تحمل الحموالت 
 في تفريغ تلك الحموالت  طويالًقلها السفن عبر قناة السويس، كما أنه سيستغرق وقتاًالكبيرة التي تن

أن  لتحمل على القطار وإعادة شحنها من جديد بعد استقبالها بميناء الوصول، إال أن هذا ال ينفي
ي  لتهديد المالحة في قناة السويس التي تعتبر ثالث أكبر مصادر الدخل القومي ف"إسرائيل"مخططات 

قناة " مشروع إقامة  طرحت قبل سنوات أيضاً"إسرائيل"فمعروف أن  .مصر لن تتوقف عند حدود معينة
 كيلومتراً، من البحر األحمر إلى البحر الميت كمرحلة 180الذي يتضمن مد خط أنابيب بطول " البحرين

يجاد قناة تربط بين أولى، وبعد ذلك مد أنبوب من البحر المتوسط إلى البحر الميت لتحقيق حلمها في إ
  .البحرين األحمر والمتوسط وتكون بديلة لقناة السويس

ورغم أن تل أبيب فشلت في تنفيذ المشروع السابق بسبب تكلفته المالية الباهظة، إال أنها سارعت حينها 
  .لدعم عمليات القرصنة قرب السواحل الصومالية للتأثير على تدفق حركة السفن عبر قناة السويس

 "إسرائيل" أن األسوأ مازال باالنتظار في حال لم يلتزم المصريون الحذر واليقظة، خاصة أن ويبدو
  . يناير بصفة خاصة والربيع العربي بصفة عامة25تسعى بكل ما أوتيت من قوة إلجهاض ثورة 

  31/1/2012المصريون، القاهرة، 
  

  الحرية والعدالةب ين الفلسطينيحق ويدعم تجاه الفلسطينيين" بادرة "إلى" إسرائيل" يدعو كي مون .52
ألمـم  لالعـام    مـين ، ومن رام اهللا، أن األ      عمان  من نبيل غيشان ، عن   1/2/2012،  الحياة، لندن ذكرت  

تجاه الفلسطينيين لضمان استمرار جهـود      " بادرة حسن نية  "المتحدة بان كي مون، دعا اسرائيل الى ابداء         
 . من اجل القبول بشروط اللجنة الرباعية وحل الدولتين        احياء عملية السالم، وتعهد بالضغط على اسرائيل      

حـق الـشعب    "، دعمه    أمس في عمان   العاهل االردني الملك عبداهللا الثاني    الذي التقى   وجدد األمين العام    
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داعيا الطرفين الفلسطيني واالسرائيلي الى العودة إلى طاولة المفاوضـات   " الفلسطيني في الحرية والعدالة   
  ".م عادل في اطار حل الدولتينللوصول الى سال

سيتطلب بالطبع من   "كي تستمر المحادثات، مضيفاً ان ذلك       " بادرة حسن نية  "ودعا بان اسرائيل الى ابداء      
هذا ما سأبحث فيه مع القـادة االسـرائيليين         "واشار بان الى ان     ".الفلسطينيين المجيء الى طاولة الحوار    

  ".والسلطة الفلسطينية
 اجتماعه مع وزير الخارجية األردني ناصر جودة انه سيبحث خـالل زيارتـه الـى                وكان بان أكد بعد   

فلسطين واسرائيل إمكان استئناف المفاوضات، وسيطلب من االسرائيليين تقديم مبادرات طيبة فـي هـذا      
  .المجال

 إلى انه سيعمل كل ما يمكنه من اجـل رفـع             أشار  كي مون  ، أن 1/2/2012،  الدستور، عمان وأضافت  
عاناة التي يعيشها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مؤكدا ضرورة العمل النهاء هذه المعاناة ورفـع                الم

  .العقوبات المفروضة على القطاع والتي يدفع ثمنها المدنيون
  

  لمفاوضاتلللفلسطينيين لتشجيعهم على العودة " حوافز"تقديم " رائيلإس" تقترح على أوروبا .53
ـ  كشفت مصادر ديبلو  : رام اهللا  أن وزيرة خارجية االتحـاد االوروبـي كـاثرين         " الحياة"ماسية أوروبية ل

" حـوافز "توني بلير إقترحا على إسـرئيل تقـديم         " اللجنة الرباعية الدولية  "آشتون والمبعوث الخاص لـ     
  .للفلسطينيين للعودة الى المفاوضات لمدة شهرين إضافيين

محمود عباس في لقائهما األخير فـي عمـان،         وذكرت المصادر ان آشتون بحثت الموضوع مع الرئيس         
كما بحث بلير، الذي يزور القدس حالياً، االمر مع رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين نتانياهو وعدد مـن       

  .المسؤولين االسرائيليين
وتضمنت االقتراحات اطالق سراح معتقلين وتحويل مناطق جديدة فـي الـضفة الغربيـة مـن االدارة                 

  .ى إدارة السلطة الفلسطينيةاالسرائيلية ال
مثل عضو اللجنـة    " االسرى القادة "الذين سيطلق سراحهم، منها     " معايير االسرى "وتضمنت االقتراحات   

ـ    " فتح"المركزية لحركة    . أحمد سعدات " الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين   "مروان البرغوثي واألمين العام ل
، أو االسرى الـذين     123وعددهم  " اتفاق اوسلو "ا قبل   ومنها أيضا إطالق سراح االسرى المعتقلين منذ م       

  . أسير700تبقى على نهاية فترات حكمهم سبع سنوات فما دون وعددهم 
الخاضعة للـسيطرة   " ج"وشملت اإلقتراحات أيضاً السماح للسلطة الفلسطينية بحفر آبار مياه في المنطقة            

وتضمنت كذلك نقل أجزاء من     .  من مساحة الضفة    في المئة  60االمنية والمدنية االسرائيلية، والتي تشكل      
الخاضعة للـسلطة   " أ"الى المنطقة   " ب"الى السيطرة الفلسطينية، وأجزاء أخرى من المنطقة        " ج"المنطقة  

  .من الناحيتين االمنية والمدنية
  1/2/2012، الحياة، لندن

  
  "إسرائيل"وسطينية الفل إطالق مفاوضات مباشرة بين السلطة محاولةتؤكد دعمها " الرباعية" .54

 عن تقـدير    ،أعرب مبعوث اللجنة الرباعية الدولية للشرق االوسط توني بلير مساء أمس          :  بترا –عمان  
اللجنة الرباعية الدولية ودعمها للجهود االردنية بقيادة جاللة الملـك عبـداهللا الثـاني لتحقيـق االمـن                  
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 اجتماعات فلسطينية اسرائيلية في عمان لمحاولة       واالستقرار في المنطقة ال سيما المبادرة االردنية برعاية       
  .إعادة إطالق مفاوضات مباشرة بين الجانبين تؤدي بالنهاية الى تحقيق حل الدولتين

أهمية بذل كافـة    الذي التقاه في عمان أمس، على        ناصر جودة    خارجية األردن وزير  وبلير  وأكد كل من    
بما فيها الرباعية الدولية لمحاولـة االنتقـال بـالطرفين          الجهود الالزمة من قبل كافة االطراف المعنية        

الفلسطيني واالسرائيلي الى مفاوضات مباشرة تضمن الوصول الى الهدف المنشود المتمثل بحل الدولتين             
  . أيلول الماضي23استنادا الى الشرعية الدولية ومبادرة السالم العربية وبيان الرباعية الدولية في 

  1/2/2012، الحياة، لندن
  

   لألونروا  ماليةمساعدةالدانمارك تقدم  .55
مساهمة جديـدة بقيمـة     " األونروا"أعلنت وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين في الشرق األدنى           

، "استعادة الكرامـة  "من الدنمارك، مخصصة لنداء لبنان      )  ألف دوالر أميركي   173.762(مليون كورون   
 مليـون دوالر    147 أيلول الماضي، والذي تبلغ قيمتـه نحـو          28الة في   الذي أطلقه المفوض العام للوك    

تحتاج "إلى أن المؤسسة    " األونروا"وأشار بيان   . 2016أميركي تمنح خالل فترة خمس سنوات حتى عام         
، ولدعم الالجئين األكثر عرضة للخطـر،       2012 مليون دوالر أميركي لتمويل أنشطتها في عام         41إلى  

وقـد حـصلت    ".  مليون دوالر أميركي   15.7الدعم المطلوب لنهر البارد يصل إلى       ويتضمن هذا الرقم    
. 2012 مليون دوالر لتغطية ما ينقـصها لعـام          26الوكالة على بعض المساهمات وتحاول اليوم توفير        

  .وشكر المدير العام للوكالة سالفاتوري لومباردو الدنمارك على مساهمتها
 1/2/2012، االخبار، بيروت

  
  !"جزيرة العرب"ّل البشر من ك : الفرنسية"لوبوان"مجلة  .56

هذا هو االكتشاف الذي توصل إليه علماء الوراثة، وفق العدد األخير من مجلة ! كلنا عرب: بيروت
سواء أعجب ذلك مارين لوبن وكلود غيان أو ال، فكلنا، فرنسيين وأميركيين «و . الفرنسية» لوبوان«

، كما تورد »من أجداد مشتركين استقروا في شبه الجزيرة العربية، نتحدر ...وأسكيمويين وصينيين
إذ يشير المقال إلى أنه بعدما ولد اإلنسان في أفريقيا، حط رحاله في الجزيرة العربية عقب . المجلة

اجتياز البحر األحمر، في حين لطالما اعتقد الخبراء في الهجرة البشرية أن انقسام الجماعات حصل في 
  .سط أو في شمال أفريقياالشرق األو

وخلص علماء الوراثة القديمة في جامعتي ليدس وبورتو إلى هذه الفرضية بفضل مؤشر يختبئ في كل 
الذي يعمل كمحطة لتوليد الطاقة في خاليانا، وبوسعه التحول على » الميتوكوندريا«خلية من خاليانا، هو 
وجود التحول نفسه لدى شعوب مختلفة، بالتالي، حين يالحظ علماء الوراثة . غرار الكروموزوم

ومن خالل مقارنة الحمض النووي الميتوكوندري . يستنتجون أن هذه الشعوب تتقاسم ماضياً مشتركاً
المأخوذ من مئات األفراد، حول العالم وفي شبه الجزيرة العربية، توصل الباحثون إلى أن البشر كافة، ما 

  . آالف السنوات في شبه الجزيرة العربيةعدا األفارقة، استقروا بالتأكيد قبل
بعدما ظهر اإلنسان الحديث قبل : إعادة كتابة التاريخ البشري على النحو اآلتي» لوبوان«وتقترح مقالة 

كانت الحياة جميلة وكان .  ألف سنة في أفريقيا الشرقية، راح ينتشر في أنحاء أفريقيا وانقسم شعوبا200ً
 قررت قبيلة أن تذهب لترى ما إذا كانت الشمس تشرق في مكان آخر، الغذاء متوافراً بكثرة، حتى



  

  

 
 

  

            29ص                                     2398:                العدد1/2/2012ء األربعا :التاريخ

فاستفادت من انخفاض منسوب المياه وعبرت البحر األحمر لتصل إلى شبه الجزيرة العربية، حتى أنه 
والجدير ذكره أن مناخ شبه الجزيرة العربية كان . اكتُشف المكان الذي حطّ فيه الرحال في سلطنة عمان

واستمر . وبدالً من الصحراء، وجد الواصلون الجدد جنة على األرض ومروجاً واسعة. نهرطباً في حي
فسلك طريق جنوب . البقاء في هذه الجنة الجديدة ألفيات عدة، قبل أن يستكمل اإلنسان اكتشافه للعالم

لشمال شرقي آسيا، وصوالً إلى أستراليا، ومن ثم طريق الشرق وصوالً إلى اليابان، وأخيراً طريق ا
  . ألف سنة40باتجاه الشرق األوسط وأوروبا قبل حوالى 

وبفضل الدالئل التي بينها المؤشر الميتوكوندري، حدد باحثون من . وكانت أميركا آخر قارة تكتشف
، وهي »ألتاي«جامعة بنسلفانيا األرض التي يتحدر منها السكان األصليون في أميركا، وهم أتوا من 

  .قارة أوراسيا حيث تتالقى الصين ومنغوليا وروسيا وكازاخستانمنطقة جبلية في قلب 
  1/2/2012، الحياة، لندن

  
برنامج مقاومة شامل يـؤدي إلـى تفكيـك          حقّ العودة ال يمكن تحقيقه إال من خالل       : محسن صالح . د .57

  المشروع الصهيوني نفسه
فهذا بحد ذاته أمر مهم بحـد       أن تفتح نافذة على عالم الدراسات واألبحاث        :  حاوره سمير عطية   -بيروت  

ذاته، فكيف وأنت تحاور مدير أحد أهم هذه المراكز  الفلسطينية  مع الدكتور محسن صالح مـدير عـام                    
وضعنا أمامه ملفات شائكة، وقضايا كثيـرة، وكـان برؤيتـه           . مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات   

ء على الدور المنشود لهـذه المراكـز فـي    السليمه، وتجربته الثرية، خير من يجيب عن أسئلتنا، ويضي        
  .خدمة المشروع الوطني الفلسطيني وفي مقدمتها حق العودة

خالل سنوات مضت، استطاع مركز الزيتونة أن يثبت حضوره في هذا المضمار، ما هي أهـم                 :العودة
  عوامل نجاحكم؟

ية، وفي استقاللية المركز،    أهم عوامل نجاح مركز الزيتونة بعد فضل اهللا سبحانه، تكمن في وضوح الرؤ            
وفي وجود فريق عمل متفاهم متماسك مقبل على العمل بروح عالية، وفـي تطبيـق المركـز لمعـايير                   
الدراسات العليا في الجامعات، وفي انفتاح المركز على مختلف االتجاهات والتيـارات، وفـي اسـتفادة                

. ارجها، وفي عالمنا العربي واإلسـالمي     المركز من الكثير من الكفاءات والطاقات في داخل فلسطين وخ         
كذلك راعى المركز عناصر التدرج في النمو واالرتقاء، واستفاد من بيئة الحريات الواسعة المتاحة فـي                

  .لبنان
كيف تجدون حضور قضية العودة، وال سيما في مسيرة مركز الزيتونة؟ وما هي مشاريعكم فـي              : العودة

  هذا المجال؟
وتحظى قـضية العـودة     . اسات السياسية واالستراتيجية واالستشراف المستقبلي    يركز المركز على الدر   

وقـد أجـرى المركـز      . والالجئين بمكانتها ضمن منظومة القضايا الكبرى المتعلقة بالشأن الفلـسطيني         
كـذلك، أصـدر    . دراستين استطالعيتين ميدانيتين ألوضاع الالجئين في لبنان، وأصدر كتاباً خاصاً بهم          

عن الحقوق القانونية لالجئين الفلسطينيين، وأصدر أيضاً دراسـة         ) رسالة دكتوراه (اسة شاملة   المركز در 
وموضوع الالجئين وقضية العودة هما من القضايا الثابتـة فـي التقريـر             . أخرى عن مخيم نهر البارد    

  .االستراتيجي الفلسطيني السنوي
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أيـن تقيمـون هـذا      . كز آلخر فلسطينياً وعربياً   تتباين الجهود البحثية تجاه قضية العودة من مر       : العودة
  التباين؟ في التفصيل أم في الثابت؟

هناك ما يشبه اإلجماع فلسطينياً وعربياً وإسالمياً على الحقوق الثابتة لالجئين الفلسطينيين، غيـر أنهـا                
  .أحيان أخرىوال يخلو األمر من التكرار في . تتكامل في ما بينها في طَرق الموضوع من زوايا مختلفة

هل أنت راضٍ عن مستوى االهتمام بأبحاثكم لدى أصحاب صناعة القـرار فلـسطينياً، عربيـاً                : العودة
  ودولياً؟

. إلى حد ما، كثيراً ما تأتينا ردود أفعال طيبة من قيادات سياسية فلسطينية محسوبة على اتجاهات مختلفة                
تنا من سياسيين وقادة عرب، فضالً عن التـشجيع         وتأتينا كذلك ردود أفعال إيجابية على عدد من إصدارا        

  .والدعم الكبير الذي نلقاه من الكتَّاب والمفكرين والمتخصصين في الشأن الفلسطيني
متى يكون للمراكز البحثية واالستشارية القدرة في التأثير على من يرسمون السياسة في مكوناتها              : العودة

  الجغرافية المتعددة؟
فلسطينية، وال منطقتنا العربية بعد االستفادة المثالية من مراكز األبحاث والتفكير، ولـم             لم تتعود ساحتنا ال   

وهذا انعكاس لحالة التخلف التي يعانيهـا        . تأخذ هذه المراكز حتى اآلن مكانتها الالئقة في صناعة القرار         
ولعل الربيـع   . قود سابقة عالمنا العربي، وللعقليات الفردية والمستبدة التي حكمت عالمنا العربي طوال ع          

العربي يحدث ربيعاً جديداً في آليات صناعة القرار، فيكون لمراكز الدراسات دورها في التأثير المنهجي               
  .المثمر
   م؟2012 م؟ وما هي الرؤية المقترحة لتفعيل هذه القضية في 2011كيف تقرأ حصاد العودة في : العودة

غير أن محاوالت اختراق    . الثورات التي شغلت عالمنا العربي     بالتغيرات و  2011تأثر حصاد العودة سنة     
مايو الماضي في لبنان وسورية واألردن أعطت رسالة كبيرة للعالم، بأن قـضية             / الحدود في شهر أيار   

العودة انتقلت إلى الجيل الثالث بنحو أكثر قوة وحيوية، وأن أبناء فلسطين لن يعدموا الوسـائل المبدعـة                  
وأعطت أيضاً رسـالة  . غل العالم بقضيتهم، وتجعل العودة على رأس أجندته، وإن مؤقتاً     التي يمكن أن تش   

قوية لصانع القرار الفلسطيني باستحالة التنازل عن حقّ العودة، بينما جعلت صانع القـرار اإلسـرائيلي                
  .يقف مرتبكاً ومذهوالً من صالبة هذا الشعب وإرادته

  
قضية العودة ببرنامج المقاومة تفريغاً للقضية مـن مـضمونها          هناك من يرى أن في عدم ربط        : العودة
هل يمكن أن تتحقق العودة عبر برنامج التسوية؟ وهل برنامج المقاومة قادر على تحقيق العودة               . الحقيقي

  لالجئين الفلسطينيين؟
، وهـو  1948تنفيذ حقّ العودة يعني عملياً عودة أكثر من ستة ماليين فلسطيني إلى أرضهم المحتلة سنة               

ولعل الصهاينة، بكل ما فيهم من صـلف        . ما يعني عملياً إنهاء المشروع الصهيوني على أرض فلسطين        
، 1967وغرور وأطماع توسعية، يفضلون ألف مرة إعطاء دولة فلسطينية على األرض المحتلـة سـنة                

من خـالل برنـامج     لذلك، من البديهي أن حقّ العودة ال يمكن تحقيقه إال           . على أن يسمحوا بحق العودة    
  .مقاومة شامل يؤدي إلى تفكيك المشروع الصهيوني نفسه

  .تعددت االنطباعات الشعبية الفلسطينية بشأن قضية المصالحة بين حركتي فتح حماس وفتح: العودة
كيف يمكن أن نضع محددات النجاح ومعايير التوافق الحقيقي في ظل االختالف في البرنامج الـسياسي                

  لدى الحركتين؟
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تكمن معايير النجاح الحقيقي التفاقية المصالحة بين فتح وحماس، في توافق الطرفين على تحديد أولويات               
وتكمن فـي   . المشروع الوطني الفلسطيني، وحسم طريقة التعامل مع السلطة ومساري التسوية والمقاومة          

 والقبـول بالتـداول     ،)ف.ت.م(قدرة الطرفين على التعايش وإدارة الخالف تحت مظلة فلسطينية واحدة           
ومن ناحية ثالثة، من المهم قطع الطريق على التدخل الخارجي، وخصوصاً اإلسـرائيلي             . السلمي للسلطة 

وتكمن، من جهة رابعة، في إجراءات بناء الثقة علـى األرض           . واألميركي في صناعة القرار الفلسطيني    
عي، وإعطاء كل الحقـوق المرتبطـة       بين الطرفين، بما في ذلك فتح صفحة جديدة، وتحقيق سالم اجتما          

  .بالدماء وحقوق الناس التي تأثرت بسبب األحداث
إن احتمال انكفاء األنظمة العربية الجديدة على همومهـا المحليـة قـد         “: قلتم في مقال لكم أخيراً    : العودة

  كيف يمكن أن تكون قضية العودة حاضرة في برامجها؟. ”ينعكس سلباً على الموقف الفلسطيني
 يمكن قضية فلسطين أن تكون حاضرة في ثورات التغيير العربية، إال إذا كانت عملية التغيير تجـري                  ال

عند ذلك، تكون فلسطين فـي      . ضمن رؤية نهضوية حضارية وحدوية، تتجاوز اإلطار المحلي اإلقليمي        
وتخلفـه، وإن   قلب عملية التغيير؛ ألن قوة الكيان الصهيوني وبقاءه مرتبطان بضعف ما حوله وانقسامه              

دخول الفضاء االستراتيجي المحيط بفلسطين في عملية حضارية نهضوية وحدوية ال يمكن أن يـنجح أو                
يتحقق من دون إزالة العائق األكبر له في النهاية، أي المشروع الصهيوني الجاثم على قلب األمة العربية                 

  .واإلسالمية
ر في بلدانها يعطي مؤشرات إيجابيـة علـى أن          إن وجود الحركات اإلسالمية على رأس عمليات التغيي       

  .قضية فلسطين ستكون حاضرة في النظام السياسي العربي الجديد الذي هو تحت التشكُّل
؟ وهل ستكون قادرة على إحداث حراك إيجابي فـي          2012أين تسير اإلدارة األميركية في عام       : العودة

  القضية الفلسطينية؟
لكنها سرعان مـا    .  من االرتباك والقلق، نتيجة الثورات العربية      2011ة  عانت اإلدارة األميركية في بداي    

تكيفت مع األمر، وسعت إلى ركوب الموجة وتوجيه األحداث وفق مصلحتها، مستغلة مـا تملكـه مـن                  
لكن الثورات إذا مـا حافظـت علـى         . أدوات نفوذ هائلة سياسية واقتصادية وإعالمية وعسكرية وأمنية       

شعبية الواسعة، وتعاملت بحكمة وحزم مع احتماالت التدخل األجنبي، فإنها سـتتمكن            تماسكها وقاعدتها ال  
  .من قطع الطريق على األميركان والصهاينة وغيرهم

أما في الشأن الفلسطيني، فما زالت اإلدارة األميركية عاجزة وغير جادة في إحداث أي تغيير إيجابي في                 
ف اإلسرائيلي الغطاء الذي يحتـاج إليـه للتهـرب مـن            القضية الفلسطينية، وهي ما زالت تعطي الطر      

  .استحقاقات التسوية ولالستمرار في عمليات التهويد واالستيطان والحصار
كيف تقرأ الوضع السياسي الصهيوني في ظل االنشغال األميركي والمتغيرات اإلقليمية واستمرار            : العودة

  االنقسام الفلسطيني؟
ينياً، ويزداد سلوكاً يمينياً متطرفاً، وهو في الوقت نفسه يعاني من تغيـر             الوضع الصهيوني يزداد تشدداً د    

والمشروع . الفضاء االستراتيجي المحيط بفلسطين، من بيئة متخاذلة مطبعة إلى بيئة أكثر دعماً للمقاومة            
ملكـون  والـصهاينة ال ي . »السور والقلعة«الصهيوني يتجه نحو مزيد من االنعزال واالنكفاء وإلى عقلية  

مشروعاً حقيقياً للتسوية، وقد يلجأ الصهاينة إلى تطبيق فكرة الدولة المؤقتة في الضفة الغربية والقطـاع،                
أو االنسحاب األحادي الجانب من الضفة، لكنهم سيستمرون في بناء الحقائق على األرض مـن خـالل                 

  .توسيع عمليات االستيطان والتهويد، وخصوصاً في القدس
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  1/2/2012ندن، ، لمجلة العودة
  

  قراءات صهيونية ببدء العد التنازلي للضربة العسكرية على إيران حتى أوساط العام الحالي .58
رئيس لجنة الخارجية واألمـن     " شاؤول موفاز "قال  : ترجمة مركز دراسات وتحليل المعلومات الصحفية     

اني يجب أن يبقى المالذ     في الكنيست الصهيوني، إن العمل العسكري في التعامل مع الملف النووي اإلير           
من يجب أن تقوده، لكن عليها أن تكون جـاهزة ألي خيـار، وتـستعد ألي                " إسرائيل"األخير، وليست   

علـى  " سقف الضغط "احتمال، ومن يجب أن تقوده هي الواليات المتحدة مع دول الغرب، ومع ذلك فإن               
  .زناد السالح النووي سيكون منخفضاً جداً

حدد " بيني غانتس "ذكر أن رئيس األركان في الجيش الصهيوني        " اليكس فيشمان "لكن المراسل العسكري    
من ناحيته يتحدث   " إيهود باراك " كعام الحسم في المسألة النووية اإليرانية، فيما وزير الحرب           2012عام  

 5 عن أن نافذة الفرص العملياتية لمهاجمتها، آخذة باالنغالق، وهناك من يدعي أن وسع هذه النافذة هـو                
 شهرا، معتبراً أن العد العكسي قد بدأ، وخالل         18 أشهر، والحذرون يقولون     10أشهر، وهناك من يقول     

في : وأوضح أنه . من للهجوم، ومن المتصاص رد الفعل     :  ستكمل كل األطراف التحضيرات    2012العام  
لي فـإن زحمـة     الوقت الراهن نحن موجودون في خضم موجة خطابات تهديدية، اآلخذة بالتعاظم، وبالتا           

التصريحات تعني بأن الخيار العسكري موجود على الطاولة اليوم أكثر من الماضي، وإذا لـم يتوقـف                 
  "!المسدس محشو بالرصاص"التطوير النووي لالحتياجات العسكرية في إيران، فإن 

  المسدس المحشو بالرصاص
 الموقف الصهيوني المشير إلـى      بشكل علني اختارت الواليات المتحدة األمريكية االقتراب من       : وأضاف

أنه ال يكفي التهديد بالسالح السياسي االقتصادي، بل يجب التلويح بالخيار العسكري، ويرفق األمريكيون              
التصريحات ضد تسلح إيران بالسالح النووي، بخطوات عسكرية، مثل انتشار القـوات فـي الخلـيج،                

هل القنبلة المدمرة   : األخيرة هناك تقارير تتساءل   ومباحثات علنية بشأن تحضيرات وقدرات، وفي األيام        
 مترا من الباطون    70 طناً، قادرة على اختراق      15للتحصينات الجديدة التي يمتلكها سالح الجو التي تزن         

المسلح؟ حيث تقول التقارير أن الجيش األميركي، يريد اآلن تطوير قنبلة أكبر حجماً خوفاً  من أال تتمكن                  
عن ضباط كبـار    " فيشمان"ونقل  . ة النووية الجديدة لدى اإليرانيين في أعماق األرض       من اختراق المنشأ  

  :  مراحل أساسية3في هيئة األركان الصهيونية، أن القرار بمهاجمة إيران سيكون مركباً من 
  التي تُنفذ منذ سنوات طويلة، : التحضيرات للهجوم  •
، "مائير داغان"بحسب رئيس الموساد السابق ، بقي غامضاً، والعد العكسي لتنفيذ عملية حاسـمة    •

  فقد دخلنا ظاهريا مرحلة العد العكسي، أو على األقل اقتربنا منها،
، فإن هذه الخطوة تُتخذ فقط في وقت قريب جدا من التنفيذ، وعندما يقول              الضوء األخضر للتنفيذ    •
  يقصد؟ أنه لم يتخذ قرار حتى اآلن، فمن يستطيع أن يعرف أي مرحلة " باراك"

إلى ما قال إنه ثمة عنصر تضليل في الكالم الدائر حول ما إذا كان الهجـوم العـسكري                  " فيشمان"وألمح  
يمكنه أو ال يمكنه وقف النووي اإليراني، ذلك أن كبح المشروع النووي ال يفرض بالضرورة شن هجوم                 

  على عشرات المنشآت النووية اإليرانية، لماذا؟
 هي إال الساق األولى في محاولة إقناع النظام اإليراني بأنه من غير المجدي له               ألن العملية العسكرية ما   

تطوير سالح نووي، والهجوم العسكري المقنع ال يجب أن يكون موجهاً ضد منشآت نووية محصنة، بل                
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يمكن أن يكون مقنعا في حال مس بأهداف حساسة تابعة للسلطة، أو بأهداف تتعلق بالبنية التحتية، وعلى                 
  .قدر من األهمية، دون أن تكون لها صلة مباشرة بالمشروع النووي

الساق الثانية هي العقوبات االقتصادية الجوهرية، فالعالم سيدخل هذه السنة في جولة حاسمة مقابل إيران،               
وهي في طور التحول لقوة نووية، وإذا لم يكبح اإليرانيون أنفسهم، فستدخل المنطقة كلها مرحلـة العـد                  

ي، ومن المحتمل أال يتخذ في نهاية المطاف قرار مهاجمتها، وعندها سنجد أنفسنا في مسار مباشر                العكس
يقودنا لقدرة نووية عسكرية، وهناك احتمال بأنه نتيجة للضغط الفعال، سيتم فتح مسار حوار سري معها                

  .لمنحها خيار التراجع
  السالح المكافئ

أكـد أن التهديـد     " عوزي ديان "لس األمن القومي السابق،     لكن نائب رئيس األركان األسبق، ورئيس مج      
  :القومي، ألن الحديث يدور حول تهديد ثالثي" إسرائيل"اإليراني هو التحدي رقم واحد ألمن 

يجب أن نفهم بأننا هدف، ولذلك يجب أخذ األمور بجدية، نحن بالفعل لسنا عاجزين، بل أقوياء،                  •
  ة حساسة،لكننا دولة صغيرة، ولذلك نحن دول

الخشية أنّه في حال تحقّقت قدرة نووية إيرانية فهي ستتدفّق للمنظمات المعادية التي تُعتبر مواقع                 •
خارجية لصالح اإليرانيين، حزب اهللا في الشمال، وحماس في الجنوب، ويسهل فهم خطورة التهديد فـي                

  ووية،حال كانت لديهم القدرة على تشغيل العمل المسلح، وخلفهم مظلّة ن
ودول أخرى قد تسلك هذا المنحى بعد اإليـرانيين، والعـراق           " سالح مكافئ "الحديث يدور حول      •

مثال على ذلك، صحيح أال نزاع بيننا، لكنا كدولة ذات تاريخ من الحرب ضد إيران ستسلك هذا المسار،                  
  .وسيتحول المنتدى النووي إلى حشد نووي

ة األخيرة، وهذه المرحلة من العقوبات الكاملة يمكن أن تكون          نحن في سنة الحسم، وقبل الوسيل     : وأضاف
مفيدة، عقوبات تشمل الحظر على النفط والغاز اإليرانيين، ومقاطعة البنوك اإليرانية، وهي قـد تكـون                
حساسة جدا في هذه النقاط، ولذلك من شأن العقوبات أن تفي بالغرض، لكن يجب القول أنّه بدون مسدس                  

ديمة الفائدة، لذلك النقطة األساسية أنّه يجب تفعيل العقوبات الكاملة، وتصعيدها فـي             محشو فالعقوبات ع  
المقابل، لكي يكون التهديد فعاال، علماً بأن األمر ال يتعلق فقط بارتفاع سعر الـنفط، إنّمـا بالتـداعيات                   

، وإحداث مشاكل فـي     األمنية، ويتوقع أن يشغّل اإليرانيون تحصيناتهم الخارجية في غزة وجنوب لبنان          
  .مضيق هرمز، وبقدر ما ستكون العقوبات فعالة، سيكون ردهم ذو داللة أكثر

ـ         أنه إذا تقـرر مهاجمـة المنـشآت        " الكبيرة"وفي سياق متصل، أكدت أوساط أمنية صهيونية وصفت ب
ـ             ة حاليـا لنقـل     النووية اإليرانية، فيجب تنفيذها حتى أواسط العام الحالي بسبب مساعيها الحثيثة المبذول

األنشطة لتخصيب اليورانيوم لمنشآت تحت األرض، معتقدة بأن نافذة الفرص لتنفيذ هجـوم نـاجع فـي                 
تنفيذ الهجوم في هذه المرحلـة،      " إسرائيل"إيران سيغلق في الصيف القريب، ومع ذلك، فليس باستطاعة          

وبحسب خبراء صهاينة، فإن    . يألنه يجب إعطاء الفرصة للعقوبات الجديدة التي فرضها االتحاد األوروب         
تسديد ضربة عسكرية إليران لن يقضي على مشروعها النووي، بل سيؤدي لتأخيره عـامين أو ثالثـة،                 
لكونه في مرحلة متقدمة، والعديد من منشآتها متفرقة في أنحاء البالد، وبعضها محصنة أو مطمورة فـي                

  .باطن األرض
  المنتدى الصهيوني للمخابرات

  31/1/2012، مركز دراسات وتحليل المعلومات الصحفية، 2457برية الترجمات الع
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  صلح حقيقي بين فتح وحماس ينقذ القضية الفلسطينية .59

رغم أمواج التفاؤل التي شاعت في ضوء اللقاءات المتكررة التي جمعت بين الـرئيس              : جيهان الحسيني 
خالد مشعل، من الواضح    » حماس«ورئيس المكتب السياسي لحركة     ) أبو مازن (الفلسطيني محمود عباس    

. أن المصافحات الحميمة واالبتسامات العريضة التي تبادالها ما هي إال مظاهر شـكلية غيـر مبـشرة                
بل العكس صـحيح، فالمماحكـات      . فالمصالحة مازالت غائبة ولم تُجسد على األرض حتى هذه اللحظة         

ومالحقتهم لـم   » حماس«الت بحق عناصر    في الضفة الغربية االعتقا   . مازالت مستمرة من الجانبين معاً    
» حماس«تتوقف ومنع إصدار جوازات السفر لكوادر حماس من أبناء غزة مازال قائماً، أما في غزة فإن                 

من دخول القطاع، وكذلك فـإن اسـتدعاء        » فتح«منعت أخيراً وفداً من أعضاء اللجنة المركزية لحركة         
  .كوادر حركة فتح هناك مازال مستمراً

ل على أن عباس ومشعل معاً ال يملكان القدرة أو اإلرادة على إنهاء االنقسام من خالل تنفيذ ما تم                   هذا يدل 
  .توقيعه والتوافق عليه فلسطينياً في الورقة المصرية للمصالحة لتجسيدها على أرض الواقع

  مصالحة آنية
أبو (...) في حاجة إليها    بات جلياً أن ما يجري في أروقة المصالحة هو تحقيق لمصالحة آنية، كل طرف               

سواء في أروقة األمم المتحدة عندما ذهب إلى هناك فـي           ) المصالحة(مازن كان ومازال في حاجة إليها       
وكذلك هو معنـي    . الماضي وأراد أن يعزز مكانته بصفته رئيساً للشعب الفلسطيني كله         ) سبتمبر(أيلول  

آلن في معظم البلدان العربية بعد ثـورات الربيـع          تماماً بالتقرب من اإلسالميين الذين باتوا يسيطرون ا       
العربي، وبخاصة أن اإلدارة األميركية لم تعد تتحفظ عن التعامل معهم بل إنها دعـت إلـى ضـرورة                   

 - التي هو قطعاً في حاجـة إليهـا          -إعطائهم فرصة، لذلك فإن فرصة عباس في أن يجعل هذه الدول            
التي تمثل وجهاً آخر لإلسالم السياسي فـي فلـسطين          » اسحم«حلفاء له فيما هو على قطيعة مع حركة         

والمصالحة معها ولو شكلياً باعتبارها البوابـة       » حماس«صعب المنال، وبالتالي ال بد له من التقرب من          
  .والمدخل إلى دول الربيع العربي

سيطالبها بإنهاء  فإنها أرادت أن تظهر لإلسالميين أنها مع الوحدة، ألنها تدرك أن أي تغيير              » حماس«أما  
ترى أن بإمكانها الفوز مـرة      » حماس«االنقسام، ألن استمراره لن يمنحها الشرعية، خصوصاً أن حركة          

ولكن يبدو أن هذه    . أخرى في االنتخابات المقبلة وأنها ستكون حلقة متصلة مع حلقات دول الربيع العربي            
ادها، وهذا ما يعكسه الواقع وسلوكها علـى        ال يؤمن بها كثير من أفر     » حماس«الرؤية التي تملكها قيادة     

  .األرض في غزة
ال يمكن بالطبع أن نغفل الوضح الحالي في سورية وخسارة حماس حاضنة كبيرة لها وغير مسبوقة مثل                 

  .سورية، لذلك فإنها ستسعى للحصول على حاضنة أخرى، وذلك لن يكون متاحاً في ظل االنقسام
  تغيير القيادات

ر إلى أن هناك فراغاً سياسياً وأن الشعب الفلسطيني بات يفتقر إلى قيادة رشيدة قادرة               هذه المعطيات تؤش  
وأنه أصبح في حاجة ماسة إلى تغيير هذه القيادات وضـخ دمـاء             (...) على إخراجه من عنق الزجاجة      

 جديدة قادرة على فرض رؤيتها ولديها إرادة حقيقية في تحقيق أهدافها الوطنيـة وعلـى رأسـها إنهـاء            
االنقسام بخاصة في ظل التحديات غير المسبوقة والتي تهدد القضية الفلسطينية برمتها بعـد أن أصـبح                 
ضياع مدينة القدس بسبب إهمالها وعدم االلتفات إليها قاب قوسين، والصورة التي وزعتهـا الحاخاميـة                
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صخرة المشرفة تـدلل    العسكرية في الجيش اإلسرائيلي الشهر الماضي للحرم القدسي ال تظهر فيه قبة ال            
على الخطر الحقيقي الذي يدهم القدس، وكذلك القضايا المتفجرة األخرى والتي ال تقل خطـورة، وهـي                 

 في المئة من أراضي الضفة الغربية، ورغم ذلك ال تجد هناك من             75المستوطنات التي ابتلعت اكثر من      
  .ض فيها تجنباً لنكء الجراحناهيك بقضية الالجئين والتي من األفضل عدم الخو. يحرك ساكناً

ورغم كل هذا فإنه عند أول فرصة الحت للقيادة الفلسطينية اتخذت قراراً فورياً بـالعودة إلـى طاولـة                   
المفاوضات من دون مقدمات وبغض النظر عن موقف الشعب الفلسطيني، وكأن التوافق الـذي جـرى                

ر الموقت لها، تم استخدامه لـشرعنة هـذه         أخيراً في القاهرة على عنوان منظمة التحرير واجتماع اإلطا        
  .المفاوضات رغم إرادة الفلسطينيين الذين باتوا ال يثقون بهذه المفاوضات ويصفونها بالعبثية

السؤال الذي يفرض نفسه دائماً هو أين الشعب الفلسطيني من هذا كله؟ ولماذا يترك قيـادات فـصائلية                  
  فيه، فهل هو غائب أم مستنكف؟تحركها مصالحها الذاتية تقرر مصيره وتتحكم 

يبدو أن كال الحكومتين في الضفة وغزة نجحت في إبقاء الشعب الفلسطيني رهينة البحث عن لقمة العيش                 
  .إلشغاله عن قضايا أمته في البحث عن قوت يومه

 وهم  قد يكون األمر أفضل بالنسبة إلى فلسطينيي الشتات والذين يشكلون قوة ال يستهان بها عدداً وكفاءة،               
ممثلون في منظمة التحرير الفلسطينية الحاضنة الشرعية للشعب الفلسطيني، لكن عليهم أن يتخلوا عـن               
سلبيتهم وانشغالهم بأمورهم ليتحركوا مخلصين إلنقاذ قضيتهم، فليس من حق الفصائل التي ال تمثل فـي                

عليه، خـصوصاً أنهـا      في المئة من الشعب الفلسطيني أن تفرض أجندتها          25أحسن األحوال أكثر من     
  .خاسرة، ولم تثبت جدواها، سواء على الصعيد الداخلي أم الصعيد الدولي

  1/2/2012، الحياة، لندن
  

  عباس ومشعل .60
  محمد كريشان

صعب جدا أن يتعود المتابع للساحة الفلسطينية على خلوها المحتمل بعد أشهر قليلة ربما مـن رمـزين                  
محمود عباس ورئيس المكتب الـسياسي لحركـة        ' فتح'س وزعيم   الرئي: بارزين طوال السنوات الماضية   

مـايو  / األول أكد مرارا بأنه لن يترشح لالنتخابات الرئاسية المقررة مبدئيا في أيار           . خالد مشعل ' حماس'
المقبل والثاني أعلنت حركته مؤخرا أنه أعرب عن عدم اعتزامه تجديـد ترشـيحه لرئاسـة المكتـب                  

نسحاب الرجلين، فستكون النتيجة خسارة مزدوجة لطرفين شـاءت الـسياسة أن            وإذا ما تأكد ا   . السياسي
الالفت أن  . معسكر التسوية ومعسكر المقاومة   : يـصنفا على أنهما من معسكرين مختلفين بل ومتناقضين       

نعمل فيما اتفقنـا عليـه   'يحدث هذا في وقت اقترب فيه الرجالن مؤخرا من بعضهما البعض وفق قاعدة             
  .'ضنا بعضا فيما اختلفنا فيهوليعذر بع

عرف عن عباس عناده الشديد في بعض المواقف التي يتخذها فهو يظل متمسكا بها إلى اآلخر حتى لـو                   
ـُـرف بما يسمى الحرد     . ظن البعض أنه قد يغيرها في آخر لحظة        في عالقتـه   ) الغضب واالعتكاف (ع

عبـاس  . ه بإخراج يناسب موقعه الجديد    مع رفيق دربه ياسر عرفات وهو مستمر عليه إلى اآلن مع غير           
' فتح'حركته  ' ابتزته'حتى عندما   . أكد عشرات المرات أنه لن يترشح لالنتخابات الرئاسية المقبلة وسيفعلها         

لقد تحمل عباس من أصدقائه     . بالقول إنها ال تملك غيره مرشحا قال إذن على غيرها أن يرشح من يراه             
جميعا على مـا    ' قرفهم'وواضح اآلن أنه لم يعد قادرا على المزيد فقد          وحلفائه أكثر مما تحمل من أعدائه       
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في طبيعة التسوية التي يمكن أن يقبل       ' أبو عمار 'وإن كان ال يختلف مع الزعيم الراحل        ' أبو مازن '. يبدو
ـ                   ـّع عليها إال أنه مختلف عنه بالتأكيد في القدرة على تحمل األذى بل واالستمتاع به أحيان ا بها أو يوقـ

ومثلمـا خـسرت    . بطائر الفينيق الناهض دوما من رماده     ' الختيار'كتحد من الرائع كسبه، حتى وصف       
الواليات المتحدة والغرب عموما وإسرائيل طبعا فرصة الراحل عرفات إلبرام تسوية عادلـة، بمعـايير               

ر أبدا وسيندمون   القانون الدولي وليس الحق التاريخي، فسيخسرون بذهاب عباس فرصة ثانية قد ال تتكر            
  .عليها أشد الندم

المقاومـة  ' عقلنة'أما مشعل فسيكون ذهابه خسارة كبرى لمعسكر المقاومة وبالتحديد لكل من راهن على              
وإخراجها من استمرائها الكالم اإلنشائي المنمق في الحديث عن المقاومة مع فعـل ميـداني غائـب أو                  

لحركات المؤدلجة، من الصعب أن تجد فيها من القـادة          ، ككل ا  'حماس'حركة  . محدود أو كارثي النتائج   
من يفتح قلبه العتراف صريح صادق ال يستنكف من االعتراف باألخطاء أو التقصير هنا وهنـاك وقـد                  

وقد ال يقوله أبدا أن أمله خاب كثيرا في البعض من           ' أبو الوليد 'ما لم يقله    . شرع مشعل في شيء من هذا     
وطهران وبيروت بعد أن استمر نزيف القمع في سورية فقد قاوم الرجـل             حركته وفي حلفائه في دمشق      

بالتأكيد لم يتحمل الرجل أيـضا ذلـك        . محاوالت جره الصطفاف غير مقنع وال أخالقي مع نظام األسد         
الغمز أو التسفيه أو المزايدات القادم من إخوانه في غزة بعد اقترابه األخير من محمود عباس وحرصـه                  

ما تكرهون في االجتماع خير     'لم يراعوا هؤالء حتى ما جاء في األثر بأن          . مام المصالحة الشديد على إت  
وال عن تفهمه لما صارحه بـه محمـود         ' المقاومة الشعبية 'لم يعجبهم حديثه عن     . 'مما تحبون في الفرقة   

 ربيعا انتشى هؤالء بفوز االسالميين في انتخابات تونس ومصر وغيرها وظنوه         . عباس في جلسات مغلقة   
لم يروا أن سياسة الوفاق والبحث عن القواسم التي انتهجها مشعل مع عباس             . إسالميا مع أنه ليس كذلك    

هي الطريق األمثل فكثير منهم يفضل على ما يبدو مواصلة إتعاب الحناجر بالشعارات، ربمـا ألنـه ال                  
  .يجيد شيئا آخر

. ما في واقع الحال يكمـل كل منهما اآلخـر        رغم أن محمود عباس وخالد مشعل يبدوان كنقيضين إال أنه         
ذهابهما ضربة قاسية من ناحية لكل من راهن أن التسوية العادلة ممكنة مع اإلسرائيليين، ومـن ناحيـة                  

  .إلى جانب العضالت.. أخرى لكل من تمنى أن يكون للمقاومة عقل كذلك
  1/2/2012، القدس العربي، لندن

  
   العربي في أجواء الربيعفلسطينيةتحركات  .61

  ماجد أبو دياك
تشهد الساحة الفلسطينية في ظل أجواء الربيع العربي هذه األيام تحركات سياسية ودبلوماسـية، األولـى                
تقودها السلطة الفلسطينية في محاولة لطرق أبواب التسوية من جديد علها تتمكن مـن انتـزاع موقـف                  

الحل النهائي، والثانية تقوم بهـا حمـاس        إسرائيلي يسوغ استئناف المفاوضات والتوصل لتفاهمات على        
إلعادة صياغة وجودها السياسي في الشتات الفلسطيني وتأمين الدعم لصمود قطاع غزة في وقت يبـدو                

  .فيه أن حاضن الممانعة بدأ يخرب بيته بيده مع استمرار القتل في الشام
الموقف اإلسرائيلي الذي كان آخـر      وفيما يبدو أن الفشل هو الحصيلة المتوقعة لمسعى الفلسطينية بسبب           

تجلياته عرض دويلة ممزقة يحدها الجدار العازل على الفلسطينيين ورفض وقف االستيطان في القـدس               
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والضفة، فإن حماس تتحرك في أجواء تبدو واعدة لمشروع المقاومة في ظل تقدم التيارات اإلسالمية في                
  .دول الربيع العربي

ة رئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل إلى األردن في محاولة لتعزيز            وفي هذا اإلطار جاءت زيار    
عالقات الحركة والتواصل مع الشتات الفلسطيني ودعم حقه في العودة ورفـض التـوطين واسـتكمال                

  .المواجهة السياسية مع العدو جنبا إلى جنب مع استمراراها بكل األشكال المتاحة في الداخل الفلسطيني
ر فيه حماس الساحة السورية التي كانت المحضن األكبر لها، والتـي جعلـت للممانعـة                وفي وقت تخس  

تعبيرا حقيقيا ال شكليا فقط، فإنّها تحاول اآلن إعادة تموضع قياداتها باالستفادة من التغيير اإليجابي الذي                
أو تلـك التـي     أحدثته الثورات العربية على صعيد األنظمة العربية، سواء تلك التي أزيحت بـالثورات              

  .تتحسب لنفسها من هكذا تغيير في قابل األيام وتحاول إيجاد أجواء أفضل للديمقراطية في بلدانها
وفي هذا الوقت يقوم رئيس الوزراء إسماعيل هنية بجولة بدأها بقطـر لتـشمل دوال خليجيـة أخـرى،                   

غير أنّها تركّـز علـى      باإلضافة إلى إيران، وهي تصب في ذات االتجاه الذي تصب فيه زيارة مشعل،              
تعزيز صمود غزة في وجه التهديدات اإلسرائيلية، والنهوض بأعباء إعادة إعمار مـا دمرتـه الحـرب                 

  .2009 ومطلع 2008اإلسرائيلية على غزة نهاية 
وال شك أن التحرك الذي تقوم به حماس، مستفيدة من أجواء المصالحة الفلسطينية، تكتنفه تحديات أهمها                

 الثوابت الفلسطينية والتمسك بحق المقاومة بصرف النظر عن العالقات التي تقيمها الحركـة              الحفاظ على 
ويبدو أن حماس بهذا التحرك تسير وسط حقل من األشواك حينما تحاول الحفـاظ              .  مع األنظمة العربية  

ة، كمـا   على عالقات مع إيران التي باتت مبغوضة في العالم العربي بسبب موقفها من الثورة الـسوري               
أو حتى تقيم عالقات دبلوماسية مع      » معتدلة«تحاول في نفس الوقت الحفاظ مع عالقاتها مع دول عربية           

  .، وهي عالقات مرفوضة ومدانة في طول العالم العربي وعرضه»إسرائيل«
المطلوب من حماس في ظل هذا التحرك المشروع أن تضع أمام أعينهـا مـصلحة القـضية والـشعب                   

ل اعتبار مع عدم تقديم تنازالت في صلب برنامج المقاومة الذي رفعها لمستوى تمثيـل               وتضعهما فوق ك  
أما المطلوب من القيادة الفلسطينية، التي اتخذت المصالحة ممرا للعودة للمفاوضات، فهو الكـف              . الشعب

ـ         » إسرائيل«عن محاولة استدرار التنازالت من       ع وأن تتوجه جديا وبصدق نحو المصالحة والـشراكة م
المقاومة، وهذه أمنية يبدو أنّها غير قابلة للتحقق مع هكذا سلطة وهكذا قيادة قررت أن تـضع مـصالح                   

  .الشعب في سلة الواليات المتحدة وأميركا
  1/2/2012، السبيل، عمان

  
  !في المخيمات  ديناربربعحبة المخدرات  .62

  ماهر ابو طير 
 في بعض المدارس داخل المخيمات فـي االردن،        ،تباع حبة المخدرات من االنواع الرخيصة بربع دينار       

بثمن بخس البنـاء    " السطالن"التي توفر   " الكريمة"والتعرف من هذه العصابات      وداخل ذات المخيمات،  
  !.تحديداً؟ المخيمات،

عن اكتشاف تهريبـات كبيـرة ومتوسـطة مـن           واذ نسمع يومياً،   ملف كبير،  ملف المخدرات في البلد،   
  !.وتتسرب الى االسواق اال اننا النسمع عن الكميات التي تمر بهدوء، المخدرات والحشيش،
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وماحولهـا وفـي بعـض       وفي مناطق خارج عمـان،     مناطق فقيرة في المملكة مصابة بداء المخدرات،      
ومن يتوسـط    ويجدون من يدافع عنهم،    ويعيش التجار بأمن وسالم،    ايضاً، المحافظات تنتشر المخدرات،  

  .ولدينا اسماء لكثيرين في هذا الصدد لهم للحصول على عفو،
ومن عنـوان وطنـي      حساسية المخيمات تتعلق بكونها بؤراً اجتماعية تعاني في االغلب من فقر شديد،           

ومقابل كل هـذا     وحق العودة الى فلسطين،    وسياسي فوق رؤوس الناس يتعلق بالنكبة والنكسة والهجرة،       
  .جتماعيةنجد منُ يركز على المخيمات لتدمير بناها اال

لكننا نتساءل بخـوف كبيـر       فهم من امة واحدة،    وليسوا احسن من غيرهم،    المخيمات ليست فوق البشر،   
 عن سر التركيز على المخيمات لجعل المخدرات منخفضة السعر ومنتشرة بين ايدي النـاس والطلبـة،               

  !.ولماذا يريد البعض هتك بنية المخيمات االجتماعية؟
وتركز اسرائيل عبر هـذه العـصابات        ولية ترتبط بأنظمة سياسية وامنية،    في االغلب هناك عصابات د    

لنخرهـا   من العالم العربي الى امريكا الجنوبيـة،       على اماكن تجمع الفلسطينيين في العالم،      والواجهات،
  .لتتحول الى مجموعات التقف على قدميها بوسائل عدة،

والنفهم سر بيع حبة المخدرات لطلبة المـدارس بربـع    يراد تدمير هذه التجمعات اخالقياً بوسائل كثيرة، 
الخراجهـا عـن قلـب       نشر الخراب االجتماعي واالخالقي في هذه التجمعات،       اال لهدف واحد،   دينار،

  .بأتجاه اخر تماماً قضيتها،
 ان بعض هذه المخيمات وبعد منتصف الليل يتحول الى شكل آخر،           يروي اصدقاء في بعض المخيمات،    

  .الى آخر هذه القصص المؤسفة والمحزنة وي اناساً صرعى الدمانهم مرمين في االزقة،اذ يرى الرا
هذه صيحة تحذير الى الجهات الرسمية والى الفعاليات االجتماعية والدينية لتنبيه الناس في المخيمات مما               

يجري ايضا  وهي صيحة تحذير لما      وكل هذه البالءات،   الن طبيعة التجمعات قابلة لنقل العدوى،      يجري،
  .في بقية مناطق المملكة

موزعـو   تجـاره،  هي قصة ملف المخـدرات برمتـه،       فقط، التبقى القصة قصة مخيمات في االردن،     
مما يوجـب    وانتشار المخدرات في اماكن اخرى بأسعار زهيدة،       اماكن نفوذهم في كل البلد،     المخدرات،

  .فتح الملف بكل تجلياته
مستعد ان يرتكب جرائم اكبـر اذا ارتفـع          خدرات بربع دينار اليوم،   طالب االعدادية اذ يحصل على الم     

  .ويتحول تدريجياً من ضحية الى مجرم وهكذا يتصل الخطر، من اجل الحصول على ذات الحبة، السعر،
وفي السجن يتعرف على مـدمنين       المعالجة السطحية للمدمن تأخذه الى السجن لمعاقبته بدال من معالجته،         

  .ويتم تأهيله ليصبح عنصراً رسمياً في عالم المخدرات س العصابات،وعلى رؤو آخرين،
وكأننا نعالج الخطأ بأغراق الـضحية    كأننا نوفر شبكات اتصال اجتماعي لكل عنصر بكلف على حسابنا،         

  .في شباك الصيادين
النهـا   بدال من قصص شعارات مسيرات الجمعة التي هلكونا بـه،          ملف نريد ان نسمع الصوت حوله،     

  .اي ملف االصالح االخالقي واالجتماعي في البلد بأستثناء االهم، حدث عن كل شيء،تت
  !!.لعل هناك من يسمع

  1/2/2012، الدستور، عمان
  

  الربيع العربي يطرق باب عبداهللا .63
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  تسفي برئيل
 في يوم االثنين القريب سيحتفل عبداهللا ملك االردن بيوم ميالده الخمسين، وفي الـشهر القـادم سـيحتفل         

لم يعد محتاجا الى اللحية الصغيرة التي زينـت         . تمر اوقات المتعة سريعا   .  سنة على مروره   13بمرور  
بدأ الشيب يخط رأسه وتحسنت     . وجهه في سني واليته االولى حينما كان يبدو ال صغير السن جدا للملكية            

الولى، وتحـسنت معهـا     العربية التي يتحدثها والتي كانت تسمع ملتوية كحصى مدقوق في فترة واليته ا            
  . ايضا معرفته بان ملكية البيت الهاشمي ربما ال تثبت الى االبد

كان شيء قليل من المظـاهرات واالنتقـاد        .  لم تضرب عاصفة الثورات في العالم العربي المملكة بقوة        
ظـام  العلني الضعيف نسبيا؛ وال يدعو أحد في الشوارع حتى االن الى تنحية الملك أو تغييـر طريقـة ن                  

لكنه تزداد تحت السطح بل فوقه اشارات الى ان الملك لم يعد يستطيع االكتفاء بالصيانة فقط كما                 . حكمه
  . فسيضطر الى البدء في ادارة شؤون الدولة وبتصميم. فعل حتى االن

واعترف في مقابلـة    . في االسبوع الماضي زار عبداهللا واشنطن والتقى الرئيس اوباما لقاءا مخيبا لالمال           
لم يحن البعد لتدخل امريكي في المسيرة السياسية النه يجـب           "بانه  " واشنطن بوست "صحفية مع صحيفة    

وتنقل مصادر دبلوماسية ان الملك فهـم     ". قبل ذلك ان توجد رزمة اكثر تبلورا بين اسرائيل والفلسطينيين         
ة، وان مبادرة استضافة اللقاء     من اوباما ان ادارته ال تنوي التدخل في المسيرة السياسية في الفترة القريب            

  .  الفلسطيني ليست في نظر اوباما اكثر من نفخ في جمر خامد–االسرائيلي 
فقد بين له اوباما    . ولم تنجح ايضا محاولة عبداهللا اغراء الرئيس بالمبادرة الى العمل على مواجهة سوريا            

ر تأييد دولي وان هذا التأييد لـن        بصراحة ان الواليات المتحدة لن تتدخل في ما يجري في سوريا من غي            
وعبداهللا الذي كان أول زعيم عربي دعا رئيس سـوريا الـى       . يحرز من غير توجه الى الجامعة العربية      

، كان ايضا الزعيم العربي الوحيد الـذي طلـب االعفـاء مـن              )وصحح الصيغة سريعا جدا   (االستقالة  
  . االقتصادية الباهظة التي ستسبب لبلده جراءهاالعقوبات االقتصادية العربية على سوريا بسبب االضرار

 وهذا مبلغ عظيم    – مليون دوالر كل سنة      550ان مقدار التجارة بين سوريا واالردن يقف على نحو من           
.  مليـارات دوالر 4االهمية بالنسبة لالردن التي تدفع عن النفط والغاز وحدهما اللذين تشتريهما نحو من        

 مليون دوالر من البنك الدولي للتغلـب        250ي على قرض آخر مقداره      وقد حصلت في االسبوع الماض    
  . على الصعاب االقتصادية الكبيرة التي تراكمت على بابها على اثر الثورات حولها

 تنضاف هذه الصعاب الى هرب اموال ضخمة تقدر بمليار دوالر الى جيوب مقـربين وساسـة كبـار                  
رئيس االستخبارات السابق نادر الـذهبي ويخـضع آخـرون          ويحاكم بعضهم مثل    . متهمين بالفساد االن  

  .للتحقيق مثل رئيس ديوان الملك السابق باسم عباس عوض اهللا
ان محاربة الفساد واالنتخابات الحرة النزيهة واالصالح االقتصادي هي الموضوعات التـي تمـأل االن               

 بدأ االحتجاج في مـصر قبـل        مواقع المعارضة على االنترنت والمدونات في االردن؛ ومن يتذكر كيف         
في رسم كاريكاتيري نشر في موقع معـارض        . ست سنين او سبع ال يمكن ان يمتنع عن اجراء مقارنات          

اخي : "وتقترح الكتابة . على االنترنت رسم شاب اردني في يده صفيحة وقود وهو يوشك أن يحرق نفسه             
  ". ادبدل هذا ستتمتع بحرارة رائحة الفس. المواطن ال تفكر في هذا

فقد نشر عضو مجلس الـشعب الـسابق        . لكن االنتقاد ال يظهر في مواقع المعارضة على االنترنت فقط         
، رسالة مفتوحة الى الملك     ) علم اسرائيل في مبنى مجلس الشعب االردني       2008احرق في   (خليل عطية   

لمعـضلة والـى    نحن في الطريق الى ا    : "يقول فيها انه لم يعد من الممكن وصف الوضع على أنه أزمة           
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في يوم الجمعة خرجت من مسجد الحسين في عمان         ". الطريق المسدود امام وجود حلول او ايجاد أدوية       
فتح ملفات الفساد والتحقيـق     " شخص قادها االخوان المسلمون االردنيون طالبين        1.500مظاهرة شملت   

وهم ال يكتفـون بنقـل      . هرون، هتف المتظا  "عندنا مليون سؤال؛ الى اين ذهبت كل هذه االموال        ". "فيها
التحقيق في الفساد الى سلطة مكافحة الفساد الن هذه في رأيهم طريقة اخرى لدفن التحقيق بـل يطلبـون                  

  .تحقيقا جنائيا
وقد تحدث في واقع االمر طوال سني       .  يريد الملك ايضا مكافحة الفساد ويريد ايضا اصالحات اقتصادية        

صادية وسياسية وتربوية لكنه نجح في ان يحقق القليل جـدا فـي             اقت: واليته عن اصالحات من نوع ما     
فالبيروقراطية غير منظمة وضرورة ارضاء وجهاء القبائل ومقربين آخرين، ونقص مزمن من            . الحقيقة

المال في االساس خلفت وراءها الكثير من اوراق العمل وتصريحات آسرة للقلوب والقليـل جـدا مـن                  
  . التغيير

 دواءا قديما آخر هو انتخابات لمجلس النواب في نهاية العام ستكون هذه المـرة حـرة                 يقترح الملك االن  
لكن هذا االختراع   . ونقية مع قانون انتخابات جديد يحركها قدما ويمنح جميع اجزاء المجتمع تمثيال مالئما            

ا شباب مـن    التي اعضاؤه " االردن بيتنا "ان حركة   . اصبح االردنيون يعرفونه وما عادوا يعتمدون عليه      
مدينة الكرك الجنوبية ويوجد من يقارنونها بحركة السادس من ابريل في مصر، نشرت في يوم الخميس                
دعوة طلب فيها من الملك ان يجري حوارا وطنيا مع جميع الحركات واالحزاب، والتوصل الى اتفـاق                 

رض كل تغيير لمكانته    وهي حركة تؤيد الملك وتعا    . على شكل قانون االنتخابات واالصالحات المطلوبة     
  . ، كما تقول متحدثة الحركة، منتهى المجالي"اردن نقية اليدين وتمثيلية"لكنها تريد في الوقت نفسه 

حركات ذرعا بعدم وجود االفق االقتصادي والديمقراطيـة غيـر          لضاق االردنيون من جميع التيارات وا     
 االف الجيء عراقـي يرفعـون       700 الواضحة وضاقوا ذرعا بانه يجب عليهم ان يستضيفوا نحوا من         

عند الملك االن مشكلة حقيقية وهو ال يستطيع أن يرضي محبيه بمجلس نواب آخر وبدعم               . أسعار الشقق 
  . اقتصادي آخر

  31/1/2012هآرتس 
  31/1/2012، وكالة سما اإلخبارية
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