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ن المقاومة والجهاد هي الخيار األنجـع لتحريـر االرض واسـتعادة            أفاشلة رسخت   الالخيارات  : هنية .1

   الحقوق
قف دولة قطر تجاه أشاد إسماعيل هنية رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة بموا :قنا - طه حسين - الدوحة

دعم الشعب الفلسطيني، منوها باللقاء الذي جمعه بحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني 
  .أمير البالد أمس األول، وبلقائه أمس مع سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي العهد

ه وجد في اللقاءين ذات وقال هنية خالل لقاء بمقر االتحاد العالمي لعلماء المسلمين بالدوحة أمس إن
الروح واالستعداد واالحتضان للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني من قبل القيادة القطرية، ونوه رئيس 
الحكومة الفلسطينية المقالة بانه قدم الشكر للقيادة القطرية باسم الشعب الفلسطيني على دعمها وموقفها 

ار الذي فرضه االحتالل تجاه على القطاع والدعوة الشجاع والتاريخي ابان الحرب على غزة والحص
للقمة العربية الطارئة من اجل غزة في قطر، مؤكداً ان التاريخ أثبت ان من غاب عن القمة غاب عن 

  .شعبه في اشارة الى االنظمة الراحلة
صار وأضاف هنية انه جرى خالل اللقاءين كذلك بحث مواضيع متعددة تهم القضية الفلسطينية مثل الح

وغزة والقدس واالعمار والبيوت الفقيرة، ومجمل األوضاع الماساوية في القطاع والظروف القاهرة 
  .والصعبة، مؤكداً نتائج زيارته لقطر ستظهر نتائجها على االرض قريبا

ونوه بأنه نقل إلى سمو األمير جزءا من تراب القدس الشريف كان قد نقل إليه من أبناء بيت المقدس 
  .ن الشعب الفلسطيني لمواقف سمو األميرتقديرا م

ويزور رئيس الحكومة الفلسطينية قطر برفقة وفد من قيادات حركة حماس منهم الدكتور يوسف رزق 
المستشار السياسي لرئيس الحكومة المقالة وطاهر النونو المتحدث باسم الحكومة ويوسف المنسي وزير 

ازي حمد وكيل وزارة الخارجية وبعض اسرى الحركة االسكان ووالد احد شهداء حرب غزة والدكتور غ
  .المحررين في صفقة التبادل االخيرة مع اسرائيل

وأكد هنية انه ال توجد نية لحركة حماس في فتح مكتب لها في الدوحة، معتبرا ان الدوحة كلها مكتب 
ه، حيث لم تبخل للحركة، بفضل الحب واالحتضان الذي تبديه القيادة في قطر للشعب الفلسطيني وقضيت

  .يوما في تقديم االسناد للشعب الفلسطيني
  األردن وحماس

وبخصوص العالقات مع االردن، قال هنية ان العالقات مع االردن طيبة وجيدة، بفعل عاملي الجوار 
والتاريخ المشترك مع الشعب االردني، وقال انه بعد زيارة خالد مشعل الى االردن قبل ايام، جرى 

لمسؤولين االردنيين وتصحيح الخلل الذي كان يشوش على العالقات مع االردن، االمر الذي التباحث مع ا
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دلت عليه االجواء االيجابية التي جرى فيها اللقاء، كما وقف الجانبان الفلسطيني واالردني على بناء 
 كل عالقات تخدم الصمود والوقوف ضد المشاريع التي تستهدف االردن، حيث تم تجديد الوقوف ضد

المشاريع التي تستهدف االردن ورفض الوطن البديل والمشاريع التي يمكن ان تكون على حساب 
  .االردن

ونفى هنية التباحث بخصوص فتح مكتب لحركة حماس في االردن، معتبرا ان المباحثات هدفت الى بث 
  .لغرضالدفء في العالقات، بفضل الجهود المباركة التي تبذلها قطر من اجل تحقيق هذا ا

وحول موقف الحركة من التطورات في سورية قال هنية ان دماء الشعب السوري غالية، والجميع يسعى 
من اجل حل سلمي وتعزيز االصالح والديمقراطية، معتبرا ان هناك سيناريوهات يجب تفاديها مثل 

  .ب حدوثهالتدخل الخارجي، او اندالع اقتتال داخلي، او حرب داخلية، الن هذا امر صعب ال يج
واضاف ان الدماء السورية غالية والبد من انجاح الحوار والحل السلمي في االطار العربي، مشيرا 
بالمقابل الى ان سورية وقفت دائما مع الشعب الفلسطيني واستضافت القيادة الفلسطينية، ويقيم على 

ه الى تمكين الشعب  الف فلسطيني، وهو بلد عزيز وغاٍل، داعيا في الوقت نفس400أرضها حوالي 
  .السوري من الحقوق التي خرج من اجلها، والتي بحاجة ان يستمع اليها

وتوجه الى  .كان رئيس الحكومة المقالة بدأ اللقاء بالحديث عن الواقع الفلسطيني، مؤكدا جملة من الثوابت
ه المجاهدون في العلماء الحاضرين بالتقدير النهم حملوا مشعل الجهاد والكلمة، وهذا خلق تربى علي

فلسطين والعلماء في فلسطين الذين جاهدوا في سبيل اهللا، ناقال تحية اهل فلسطين من بيت المقدس 
واكناف بيت المقدس الى الشيوخ في اتحاد العلماء المسلمين، معتبرا ان تحرير القدس بات قريبا بفضل 

  .صحوة االمة
  فلسطين وقف إسالمي

 والحكومة الفلسطينية المقالة وقال ان هناك مؤامرات ومشاريع وتحدث هنية عن ثوابت حركة حماس
لتصفية القضية الفلسطينية واضاف اننا نرى في قضية فلسطين وارض فلسطين انها ارض وقف اسالمي 
ال يجوز ألحد ان يتنازل عن شبر واحد منها بحدودها التاريخية المعروفة ومساحتها الجغرافية المعلنة 

ربع من راس الناقورة الى رفح وام الرشراش وهي ارض اسالمية ورثها  الف كيلو متر م27
  .الفلسطينيون عن آبائهم وأجدادهم

وتساءل هنية كيف نستطيع تحرير هذه االرض؟ قائال اننا ماضون في الطريق فقد حررنا غزة وهي اول 
  .خطوات التحرير لبقية االرض الفلسطينية وسنمضي لتحرير البقية

 وعاصمتها القدس كنقطة التقاء في برنامج سياسي بين الفصائل 67ل ان هناك دولة وقال ان ما يقا
الفلسطينية وان حماس ترفع ذلك في اطار المرحلية للتحرير فان الموقف لدى حماس بهذا المعنى مشترط 
بشرطين، االول عدم التنازل عن بقية االرض والثاني عدم االعتراف باالحتالل على اي جزء من 

  .ن التاريخيةفلسطي
  خيار استراتيجي

 ان المقاومة والجهاد الشامل هو الطريق والخيار االستراتيجي للتحرير والستعادة الحقوق هنيةواضاف 
الفلسطينية وقد جرب الشعب الفلسطيني خيار المفاوضات ومضى اكثر من عشرين سنة على هذه 

ائال ان النتيجة ال شيء واكد هنية ان المفاوضات وآخرها ما جرى في عمان من مباحثات استكشافية ق
هذه الخيارات فاشلة رسخت لدى حماس ان المقاومة والجهاد هي الخيار األنجع لتحرير االرض 
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واستعادة الحقوق وعودة القدس رغم الثمن الكبير والباهظ للجهاد وهو طريق العزة لكن الجهاد له ثمن 
كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى ( وكما قال تعالى وهو الجهاد الشامل لتعزيز ثقافة الجهاد الواسع

  ).ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم
وقال اسماعيل هنية ان الصراع مع المحتل طويل وان المقاومة تمتاز بطول النفس والبصر والبصيرة 

صالح العباد واالدارة الواعية لهذه المقاومة على مبدأ التمسك بالمقاومة وتطويرها وادارتها بما تقتضيه م
  .والبالد

  مصالحة على أسس
وحول موضوع المصالحة قال هنية نحن كحركة وحكومة نؤمن بوحدة الشعب الفلسطيني ونعمل من 
اجل هذه الوحدة في وجه االحتالل كصف واحد وكلمة واحدة وقيادة واحدة ومرجعية ناظمة على اسس 

  .صحيحة
 واختالف قاس وفي بعض مراحله صراع كانت له واضاف نحن ما لجأنا الى ما لجأنا اليه من خالف

جراحات اال مضطرين لذلك الن حماس دخلت االنتخابات ولم يعترفوا بالنتائج وتآمروا علينا السقاط 
الحكومة والمشروع االسالمي على ارض فلسطين فاضطررنا الى ضبط هذه الحالة وحسم التدخل 

  . االنقسام الفلسطيني استثنائيا وليس االصلوالنكوص عن احترام ارادة الشعب الفلسطيني فكان
واكد هنية ان حماس حريصة على استعادة الوحدة وعلى تحقيق المصالحة ولكن المصالحة، التي تحمي 
الحقوق والثوابت، والتي تحترم خيار وارادة الشعب الفلسطيني وهي لن تكون على حساب الحقوق 

  .والثوابت أو خيار المقاومة والصمود
نية رفض حماس للمقولة التي رفعها بعض الحكام، والتي تقول اننا نقبل ما يقبل به الفلسطينيون، واكد ه

حيث يقصد بالفلسطينيين المفاوضين الذين قد يقبلون دولة في غزة او نصف الضفة، واعتبر ان ذلك نوع 
لضروري أن من التخلي عن الدور وقال ان فلسطين موروث أمة وليست موروث شعب، ولهذا كان من ا

تستعيد القضية بعده العربي واالنساني واإلسالمي، مؤكدا ان هذا األمر بات واقعا وسيتعمق مع هذا 
  .الشتاء االسالمي وليس فقط الربيع العربي مما سيعمق ما معنى فلسطين لالمة وما معنى االمة لفلسطين

  ال تنازل
يني، واولها حق العودة النه حق مقدس وال وجدد هنية انه ال تنازل عن اي حق من حقوق الشعب الفلسط

تنازل عنه وال تفريط فيه، وال يحق لحكومة وال رئيس وال اي واحد التنازل عن هذا الحق باعتبار ان 
  .هذا جزء اصيل من قضية فلسطين ومن الشعب الفلسطيني ونسيجه

 االقصى ورئيس رابطة وقال ان القدس اليوم في خطر، منوها بان الشيخ حامد البيتاوي خطيب المسجد
 واكد هنية ان القدس امانة في اعناق علماء االمة وبين ايدي ..علماء فلسطين حذر مرارا من هذا

الجميع، وان هذا يقتضي ان يعملوا على تحشيد طاقات االمة من اجل تحرير القدس واالقصى على كل 
حتلت فلسطين اال وحررت من الخارج، الثغور التي يقفون عليها، وقال انه على امتداد التاريخ، كلما ا

معتبرا ان من نتائج الربيع العربي، الذي يسميه الشتاء االسالمي سقوط حكام االستبداد وصعود التيار 
االسالمي، الن قضية فلسطين هي قضية الجميع وليس قضية وطن وتراب وطين بل هي قضية عقيدة 

  .ودين
يعلو صوته العلماء ويقود العلماء االمراء ليأخذوا دورهم في وقال انه آن االوان ليصعد العالم المنبر و

  .حشد طاقات االمة من اجل استعادة هذا الحق المسلوب والمغتصب
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وقال ان هذا يحتاج الى دعم واسناد واستعادة القضية الى مركزيتها ومحوريتها ألنها ليست قضية 
  .هامشية

 االرض ولكن التحرير الشامل للقدس ولفلسطين يحتاج واكد ان شعلة المقاومة والتمسك والثبات في داخل
الى جميع طاقات االمة وان تنطلق من موقع المتفاعل مع الحدث الى موقع صناعة االحداث، مستثمرين 
هذا التحول الكبير، الذي جرى في واقع االمة، وقال ان من هم نتائج الربيع العرب سقوط حكام االستبداد 

يار االسالمي وان قضية فلسطين اصبحت قضية الشعار فبعد ان كانت الشعوب وانظمة الظلم وصعود الت
وهو حس يمتد الى كل " الشعب يريد تحرير فلسطين"بدأنا نسمع " الشعب يريد اسقاط النظام"تردد 

  .مكونات االمة الخيرة وبقي ان يقوم العلماء بدورهم من اجل حشد هذه الطاقات لتحقيق هذا الهدف
المة الشيخ يوسف القرضاوي، الذي غاب عن االجتماع لوجوده خارج قطر، قائال ان ونوه بدور الع

خطبه وكتبه لها دور كبير في حشد االمة من اجل قضية فلسطين والقدس واالقصى وان لكالمه تأثيرا 
  .عميقا في ثبات الشعب واصرار االمة على تحرير فلسطين والمقدسات وانهاء االحتالل

رى بمقر االتحاد استهله الدكتور علي محيي الدين القره داغي نائب رئيس االتحاد كان اللقاء الذي ج
العالمي لعلماء المسلمين منوها بدور اسماعيل هنية في قيادة الشعب الفلسطيني في السياسة وفي المسجد، 

وقال  .قدسحيث يخطب الجمعة في مساجد غزة كعالم قائد وقائد عالم يعد امتدادا للعلماء الذين حرروا ال
القره داغي ان الربيع العربي قّرب المسافة بيننا وبين تحرير االقصى وفلسطين وان الجميع اصبحوا 

  .جنودا لهذه القضية
  2/2/2012الشرق، الدوحة، 

  
  واألغوار المحتلة بما فيها القدس األراضيأساس الحل إنهاء الوجود اإلسرائيلي في  : عباس .2

فرض حقائق على األرض "أكد الرئيس محمود عباس إن مواصلة إسرائيل : ، وكاالت"األيام "-رام اهللا 
بمزيد من االستيطان واالستيالء على األراضي في القدس والضفة أمر مرفوض، ولن نقبله اليوم ولن 

  ".نقبله غداً
 في مؤتمر صحافي مشترك مع بان كي مون األمين العام لألمم المتحدة، بمقر الرئاسة بعد عباسوقال 

لسة محادثات مساء أمس، نحن نسعى لسالم شامل وعادل ينهي االحتالل ويقيم السالم واألمن للدولتين، ج
  .السالم المبني على أساس القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وميثاق األمم المتحدة

ميع  وينهي الوجود اإلسرائيلي على ج1967حل الدولتين الذي يجب أن يكون أساسه حدود "وأكد 
  ".األرض المحتلة بما في ذلك غور األردن، والقدس الشرقية تكون عاصمة لدولة فلسطين

نحن مؤمنون تماماً بأن الطريق إلى سالم مع الجانب اإلسرائيلي يجب أن تتم عبر المفاوضات، "وقال ، 
 فإننا بحاجة وحتى عندما ذهبنا إلى األمم المتحدة وطلبنا العضوية، ولو حصلنا على العضوية الكاملة،

دائماً إلى العودة إلى المفاوضات لنناقش القضايا التي نسميها قضايا المرحلة النهائية وهي الحدود، 
  ".واألمن، والقدس، والالجئون وغيرها

لذلك نحن ال نحبذ مقولة إغالق باب المفاوضات، نحن نسعى دائماً إلى هذه المفاوضات، ربما "وأضاف، 
ت مشجعة في الجوالت األخيرة التي جرت في عمان من أجل المضي في هذه إسرائيل لم تقدم مقترحا

المفاوضات، ولكنها في الوقت الذي تأتي بشيء مشجع مفيد يمكن أن يبنى عليه بال شك سنكون 
  ".حاضرين للعودة إلى المفاوضات، إال أنه إلى اآلن لم يقدموا شيئاً، ونحن باالنتظار
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األمن زرت العالم كله من أجل الحصول على تسعة أصوات أعضاء قبل أن نذهب إلى مجلس "وتابع، 
لكن مع األسف لم نحقق ) الفيتو(في مجلس األمن، وإن كنت أعرف في النهاية أن األمر قد يخضع إلى 

هدفنا بالحصول على األصوات التسعة، الطلب ما زال موجوداً أمام مجلس األمن، ونحن في وقت ما 
قوم بها في المستقبل القريب ومنها هذه المسألة، وسنرى هل نقدم هذا سندرس كل األمور التي سن
اآلن أم بعد وقت، ال أدري هذا كله خاضع للمناقشات في ) Blue print(المشروع في الورقة الزرقاء 

القيادة الفلسطينية، كذلك هناك خيارات كثيرة سنتبعها فيما بعد لكن نحتاج قبل هذا أن نلتقي بلجنة المتابعة 
العربية لنشرح لهم كل شيء ونتفق على الخطوات المقبلة سواء في األمم المتحدة أو هنا في األرض 

  ".الفلسطينية أو في أي مكان آخر
 عن شكره لـ كي مون على مواقفه اإليجابية تجاه القضية الفلسطينية، وكذلك الجهد عباسوأعرب 

  .طواقمها في مساندة الشعب الفلسطينيالكبير الذي تقوم به منظمة األمم المتحدة وهيئاتها و
وقال، أطلعنا األمين العام على آخر المستجدات بخصوص المصالحة الفلسطينية، والتي نحن ماضون 
فيها ومصرون على تحقيقها، وفي صورة الجهود المتواصلة التي تبذلها السلطة الوطنية الفلسطينية في 

تحديات التي تواجهنا، خاصة في القدس الشرقية بإصرار بناء مؤسسات الدولة المستقلة، والصعوبات وال
  .غير عادي على تطبيق مخطط تهويد القدس

أشرنا لخطورة الممارسات العدوانية، التي يقوم بها المستوطنون ضد المدنيين العزل، والتي "وأضاف، 
  ".طالت دور العبادة واألشجار والبشر واإلنسان

سرائيلية للنواب والمواطنين، وإطالق سراح جميع أسرى الحرية وشدد على ضرورة وقف االعتقاالت اإل
  .في السجون اإلسرائيلية

  2/2/2012األيام، رام اهللا، 
  

  "االتحاد العالمي لعلماء المسلمين"منح هنية عضوية  .3
اد العالمي لعلماء المسلمين، العضوية لرئيس الوزراء الفلسطيني منح االتح:  الرسالة نت–الدوحة 

نية، خالل زيارة األخير لالتحاد، وقد كان في استقباله األمين العام فضيلة الشيخ علي محي إسماعيل ه
  .الدين القره داغي، ولفيف من العلماء

يوسف القرضاوي، . وعبر هنية عن سعادته بزيارة االتحاد ولقاءه العلماء، على رأسهم فضيلة الشيخ د
  .مشيداً بموقفهم من القضية الفلسطينية

المقاومة الطريق والخيار االستراتيجي : "يس الوزراء تمسكه بالثوابت والحقوق الفلسطينية، قائالًوأكد رئ
لتحرير فلسطين واستعادة األرض، فقد جرب الشعب المفاوضات ولم تحقق شيئاً، األمر الذي رسخ لدينا 

  ".قناعة بأن الجهاد هو الطريق األنجع للتحرر
ي محي الدين القره داغي عن سعادته بلقاء رئيس الوزراء والوفد من ناحيته؛ عبر فضيلة الشيخ عل

يوسف القرضاوي، مؤكداً أن االتحاد لن يألوا . المرافق ونقل تحيات رئيس االتحاد فضيلة الشيخ اإلمام د
  .جهداً في خدمة القضية الفلسطينية، مشيداً بجهاد الشعب الفلسطيني وبقيادة حركة حماس للمقاومة

  1/2/2012سطين، الرسالة، فل
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  بل هي انجاز للشعب الفلسطيني   اي انسانمن السلطة ليست هدية :فياض .4
 رئيس الوزراء سالم فياض شدد على ضرورة ، أنرام اهللا من 1/2/2012القدس، القدس،  نشرت

اإلطالق الفوري لسراح جميع األسرى في السجون اإلسرائيلية، وخاصة األسرى القدامى المعتقلين منذ 
  .، واألسرى المرضى، وأعضاء المجلس التشريعي1993قبل عام ما 

خالل من رام اهللا نقال عن وكالة ا ف ب، أن فياض قال  2/2/2012الحياة الجديدة، رام اهللا، وذكرت 
السلطة الوطنية هي مرحلة من مراحل نضالنا «لقائه صحفيين فلسطينيين وتشيكيين في مكتبه برام اهللا 

وردا على سؤال حول ما اذا كان حل السلطة احد . » يمكن الغاء هذه المرحلةالمتواصل للحرية وال
السلطة الوطنية «الخيارات التي من الممكن ان تلجأ اليها السلطة بعد تعثر المفاوضات قال فياض 

من الممكن حل «وتابع فياض . »الفلسطينية ليست هدية من اي انسان، بل هي انجاز للشعب الفلسطيني
كن حينما يتم انشاء الدولة الفلسطينية، ألن السلطة الوطنية هي اداة من ادوات بناء هذه السلطة ول

  .»الدولة
، في مكتبه بمدينة رام اهللا، مساء امس، رئيس مجموعة البنك الدولي روبرت زوليك، فياضواستقبل 

 المتحدة بان كي وشدد فياض، خالل استقباله االمين العام لالمم .بحضور وزير التخطيط علي الجرباوي
مون على ضرورة اإلطالق الفوري لسراح جميع األسرى في السجون اإلسرائيلية، وخاصة األسرى 

  .، واألسرى المرضى، وأعضاء المجلس التشريعي1993القدامى المعتقلين منذ ما قبل عام 
  

   المتحدة اثر فشل المفاوضاتاألممطلب عضوية في منظمات السلطة الفلسطينية تنوي  .5
ينوي الفلسطينيون التوجه خالل االيام المقبلة لتفعيل طلب عضوية دولة فلسطين في :  ا ف ب-م اهللا را

االمم المتحدة وتقديم طلبات انضمام الى المنظمات الدولية التابعة لها وذلك بعد فشل لقاءات عمان 
 للعمل بالبدائل وقال عدة مسؤولين فلسطينيين االربعاء ان القرار اتخذ .التفاوضية مع اسرائيل

  .االستراتيجية للمفاوضات والتوجه للمجتمع الدولي
لقد قررت 'وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل ابو يوسف لوكالة فرانس برس 

اللجنة التنفيذية وقف لقاءات عمان واي شكل من المفاوضات حتى توقف اسرائيل االستيطان وتعترف 
  .' اساسا لحل الدولتين1967 العام بمرجعية حدود

، 'ولذلك قررنا بدء العمل بالبدائل االستراتيجية للمفاوضات والتوجه للمجتمع الدولي لتنفيذها'واضاف 
سنتوجه الى االشقاء العرب من خالل لجنة المتابعة العربية التخاذ موقف فلسطيني عربي 'موضحا 

ة دولة فلسطين الكاملة في االمم المتحدة من خالل تفعيل مشترك بالذهاب الى االمم المتحدة لنيل عضوي
وكذلك التوجه الى جميع المنظمات الدولية المنبثقة عن االمم المتحدة 'وتابع  .'طلبنا في مجلس االمن

  .'والوكاالت التابعة لها لنيل عضوية دولة فلسطين فيها
مم المتحدة ومنها محكمة العدل الدولية ومن ضمن ما سنتوجه اليه المحاكم الدولية التابعة لال'وتابع 

سنتوجه الى مجلس االمن لطلب وقف االستيطان من قبل مجلس 'وقال  .'والجنايات الدولية وهذا حقنا
  .'االمن

لطلب عضوية دولة فلسطين 'من جهته اكد مسؤول فلسطيني لوكالة فرانس برس التوجه في االيام المقبلة 
 بعد فشل لقاءات عمان التفاوضية وكذلك التوجه خالل االيام القادمة في عدد اخر من المنظمات الدولية

  .'الى تفعيل عضوية دولة فلسطين في االمم المتحدة من خالل مجلس االمن
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القيادة الفلسطينية بحثت استراتيجية 'من جانبه اكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح جمال محيسن ان 
بر مزيد من التحرك السياسي والدبلوماسي في المؤسسات الدولية جديدة للتحرك في المرحلة المقبلة ع

  .'وتوسيع نطاق المقاومة الشعبية وتعزيزها
من حقنا محاكمة اسرائيل، بما في 'من جهتها قالت حنان عشراوي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير 

، 'ومحاكمة اسرائيل على افعالهاذلك اللجوء للمحاكم الدولية، وان من حق القيادة الفلسطينية محاسبة 
الى العمل على ذلك من خالل اللجوء إلى مختلف العناوين الكفيلة بذلك خاصة محكمة العدل 'داعية 

  .'والمحكمة الجنائية الدوليتين
نظام االحتالل يمنعنا 'ورأت عشراوي في بيان وصل الى كالة فرانس برس عقب لقائها وفدا اوروبيا ان 

ؤسساتنا والسيطرة على مقدراتنا، يجب ان نكون احرارا ومعترفا بنا ولذلك توجهنا الى من تطوير بناء م
االمم المتحدة لنستفيد من تطبيق القانون الدولي، والحصول على عضوية دولة فلسطين ومحاسبة 

  .'ومساءلة اسرائيل في المحاكم الدولية
فلسطين في االمم المتحدة في جنيف ممثلية 'من جانبه كشف مسؤول فلسطيني لوكالة فرانس برس ان 

تعد دراسة للقيادة الفلسطينية حول التوجه الى كافة المنظمات الدولية البالغ عددها في جنيف ست عشرة 
وقال ان الجانب الفلسطيني بدأ اتصاالت مع سويسرا، الدولة الحاضنة التفاقية جنيف الرابعة،  .'منظمة

وانطباقها على الشعب الفلسطيني الواقع تحت االحتالل 'التفاقية لعقد اجتماع للدول الموقعة على هذه ا
  .'االسرائيلي

  2/2/2012القدس العربي، لندن، 
  

  " ثقة إسرائيليةإجراءات" ترفض التفاوض مع  الفلسطينيةالسلطة .6
رفضت القيادة الفلسطينية أمس مقترح اللجنة الدولية الرباعية لتمديد لقاءات : نادية سعدالدين –عمان 

المقبل، مقابل اجراءات إسرائيلية لبناء الثقة، تمهيداً إلستئناف مفاوضات ) مارس(عمان حتى آذار 
  .السالم

وطرحت المبادرة خالل زيارة األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون الحالية لألراضي المحتلة، التي 
ث الرباعية توني بلير مع الجانبين تزامنت مع لقاءات المبعوث األميركي لعملية السالم ديفيد هيل ومبعو

  .الفلسطيني واإلسرائيلي
من قيام االحتالل باجراءات حسن نية لتعزيز الثقة بين الجانبين، مثل إزالة " المبادرة"وتكونت مفاصل 

 حاجز في الضفة الغربية المحتلة، وتخفيف 600بضعة سواتر وحواجز عسكرية، يزيد عددها حالياً عن 
الخاضعة " ج"ضييق والسماح بحركة محدودة للبضائع، وتمكين السلطة في مناطق حّدة اجراءات الت

  ).1993(لسيطرة االحتالل الكاملة وفق اتفاق أوسلو 
، "الجانب الفلسطيني لن يرضخ ألية ضغوط"وأكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام األحمد بأن 

بعدما بات واضحاً بأن الجانب اإلسرائيلي هو التحركات الراهنة تسعى للبحث عن حلول، "مبيناً بأن 
  ".المعطل ألية جهود من أجل استئناف المفاوضات

ما تقدم من اقتراحات يكرس الموقف "من األراضي المحتلة، أن " الغد"واعتبر، في حديثه إلى 
 تدور اإلسرائيلي، ويدور حول قضايا صغيرة تافهة ال يمكن أن تدخل في باب ما يسمى بناء الثقة، حيث

  ".رفع بضع حواجز وبراكسات وتمرير محدود لبضائع، إلى غير ذلك من األمور"حول 
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الموقف الفلسطيني الثابت من رفض المزيد من الجوالت "واستبعد األحمد نجاح تلك الضغوط، مؤكداً 
العقول وال الطرح اإلسرائيلي استخفافاً ب"، حيث جاء "بالفاشلة وال فائدة منها"االستطالعية، التي وصفها 

  ".جدوى منه
ال يمكن العودة للمفاوضات إال عند االلتزام اإلسرائيلي بأسس عملية السالم، ووقف االستيطان "وقال 

 وحل 1967بشكل كامل، في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، وبمرجعية عملية السالم وفق حدود 
  ".الدولتين
الت االستكشافية حرصا على عملية السالم واحتراماً للجهود لقد وافق الجانب الفلسطيني بالجو"وأردف 

  ".األردنية التي تصب في صالح القضية الفلسطينية، ولكن حكومة بنيامين نتنياهو تنفذ الذي تريده فقط
التوجه "، مبيناً أن "إنهاء دور وعمل الرباعية وعودة األمور إلى نصابها ضمن األمم المتحدة"ودعا إلى 

  ".لجنة المتابعة العربية، األسبوع المقبل، لتوحيد الموقف الفلسطيني العربيإلى اجتماع 
  2/2/2012الغد، عمان، 

  
  رفض مشاركة حماس في أجهزة األمنالضميري ي .7

 رفض المفوض السياسي العام في السلطة الوطنية الفلسطينية والمتحدث الرسمي باسم :)االتحاد(رام اهللا 
ن الضميري أمس أي محاصصة في أجهزة األمن لدى تطبيق اتفاق مؤسستها األمنية اللواء عدنا

، معتبراً أن األمن وأجهزته وكينونته ليس ”حماس”و” فتح“المصالحة الوطنية الفلسطينية بين حركتي 
  .خاضعا للمحاصصة مع أي فصيل فلسطيني

 الميليشيا إن المحاصصة الفصائلية في األمن تعني“وقال الضميري في تصريح صحفي في رام اهللا 
واالنقالب والحرب االهلية والتآمر والتقوقع ولن نسمح بأي حال من االحوال بإخضاع األمن لها ألنه 
يحكمه قانون واضح وصريح ينص على أن من يتجند يخضع لقوانينها وانظمتها بغض النظر عن 

  .”انتمائه
ا الفلسطيني المرابط والصامد المصالحة الفلسطينية هي مصلحة الجميع وعلى الرأس منهم شعبن“وأضاف 

على أرض وطنه منذ عقود الزمان الطويلة، وهي تقلل اخطار التهديد الداخلي واالحتقان، والقوى األمنية 
لها مصلحتان في المصالحة وطنية ومهنية بامتياز ويجب علينا جميعاً أال نناقش أمور المصالحة وإنهاء 

  .”اعدة وطنية عامة لما هو مصلحة البلد بشكل عاماالنقسام على قاعدة انتقامية وانما على ق
إننا في السلطة الفلسطينية سعداء جداً ألن حركة حماس جاءت الى المصالحة وقدمت “وقال الضميري 

 واعتماد نهج 1967التنازالت على قواعد عدة من بينها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة في حدود عام 
) الفلسطيني(القبول بمبدأ حكومة واحدة، وقد رفعت أيديها بشأن مكانة الرئيس المقاومة الشعبية السلمية و

المصالحة على المستوى “وأضاف . ”محمود عباس حيث اقرت بأنه المرشح الوحيد المناسب للرئاسة
السياسي تحقق تقدماً ولكن المصالحة الميدانية تواجه اإلشكاليات على األرض فحينما ندخل في التفاصيل 

  .”الشيطان هناك ولهذا البد من ان نتحلى بطول نفس وصبر ورباطة جأش حتى تحقيق المصالحةنجد 
إن حماس تعاني “وقال . يناهض المصالحة ويسعى إلحباطها” حماس“ورأى الضميري أن هناك تياراً في 

) مشقرئيس المكتب السياسي للحركة في د(من تباين واضح في تيارين مختلفين يقود األول خالد مشعل 
فيعمل بكل قوة على تعطيل ) قطاع غزة(أما التيار الثاني وهو في الداخل . وهو التيار األقرب للمصالحة
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) بين مصر وغزة(المصالحة ألنه يريد أن يحافظ على المصالح الضيقة التي حاز عليها، فتجارة األنفاق 
  ."والسيارات والحياة المرفهة يمكن ان يخسرها إذا تحققت المصالحة

  2/2/2012التحاد، أبو ظبي، ا
  

  الفلسطينيةنواب من فتح يوجهون انتقادات حادة ألمن السلطة  .8
 وّجه ثالثة نواب من حركة فتح انتقادات حادة لألجهزة األمنية في الضفة الغربية : رام اهللا-سما 

ة بعد واتهموها بشن حملة مضايقات ومالحقة ضد كوادر الحركة من سكان غزة الذين لجأوا إلى الضف
  . 2007سيطرة حماس على قطاع غزة منتصف 

وطالب النواب نعيمة الشيخ علي وماجد أبو شمالة وعالء ياغي، وهم من سكان غزة ويقيمون في 
  ".بلطجة بعض أجهزة األمن في رام اهللا بحق أبناء فتح بغزة قبل فوات األوان"الضفة، بوقف 

ألجهزة األمنية بحق أبناء غزة من مراقبات ومالحقات البلطجة التي تمارسها بعض ا" واعتبر النواب أن 
واعتداءات أمر مستهجن وغير مقبول والتي كان آخرها اختطاف مدير مكتبنا في رام اهللا األخ حازم 

  ". التتر من قبل سيارتين تحمل لوحات تسجيل إسرائيلية
حيث حضرت قوة منهم "تتر وذكر النواب أنه تبين أن جهاز االستخبارات العسكرية، هو الذي اختطف ال

كان من الممكن أن يؤدي االختطاف لنتائج وخيمة لوال عناية "وقالوا " لتفتيش منزل المذكور ظهر اليوم
  ". اهللا وحسن تدبيره

لم يكن بمعزل عما يجري من مالحقات واعتقاالت خارجة عن القانون كان "وقال النواب أن هذا الحادث 
 من القانون 53د أبو شمالة في مس واضح لحصانته وتجاوز للمادة آخرها تفتيش سيارة النائب ماج

في إشارة للموالين للقيادي المفصول من فتح محمد "تهمة الدحالنية "وأشار النواب إلى أن ". األساسي
 عليها قانون العقوبات أصبحت جاهزة ألبناء غزة جميعا رغم أن هذه التهمة لم ينص" دحالن

  ..الفلسطيني
وأضاف ". قريب اختلف عامل في شركة طباعة مع مديره فطرده واتهمه المدير بأنه دحالني وباألمس ال

أمام هذا الواقع المرير وحتى ال يحدث ما ال يحمد عقباه ناشد النواب الرئيس بحل مشكلة أبناء "النواب 
عن المصالحة غزة في رام اهللا مع حماس رسميا وإعادتهم جماعيا وبضمانات إلى غزة طالما أننا نتحدث 
أو " b"أو " c"أو إبالغ أبناء غزة بأنهم غير مرغوب فيهم في رام اهللا وحينها يمكنهم السكن في مناطق 

  ".اللجوء إلى إحدى دول الجوار أسوة بأبناء الشعب السوري العظيم
  1/2/2012وكالة سما اإلخبارية، 

  
  اإلسرائيلي سياسة اإلرهاب المالكي يناشد المجتمع الدولي التحرك إلنقاذ الفلسطينيين من .9

 ناشد وزير الشؤون الخارجية المقرر الخاص لألمم المتحدة المعني بالحق في السكن الالئق :رام اهللا
راكيل رولينك في المجتمع الدولي إلنقاذ الفلسطينيين من سياسة اإلرهاب اإلسرائيلي المستمرة لعقود 

  .مضت
وزارة في رام اهللا ، حيث اطلع الوزير رولينك على جاء ذلك خالل اجتماعه صباح امس، في مقر ال

معاناة الفلسطينيين في القدس الشرقية فيما يخص السكن المالئم مشيرا الى سياسة االحتالل بأخالء القدس 
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من سكانها عن طريق سياسة هدم المنازل وتحميل تكاليف الهدم لصاحبها وعدم منح تصاريح بناء لهم 
  .بهدف تهويد القدس

بالضفة ومحاولة عزلهم من قبل الحكومة اإلسرائيلية،  “ c“ طرق المالكي الى معاناة سكان المنطقة كما ت
 ألف فلسطيني ممنوعون من البناء و الترميم، ومحرومون من الخدمات 100حيث يوجد ما يقارب 

نعهم من إضافة الى ذلك م.الرئيسية من عيادات ومدارس تساعد الفلسطينيين على الصمود في أراضيهم 
الوصول الى أراضيهم الزراعية وتوفير المياه الالزمة مؤكد أن الزراعة المصدر الرئيسي والوحيد 

  .للدخل في تلك المناطق
  2/2/2012الحياة الجديدة، رام اهللا، 

  
  "األقصى" سياحي إسرائيلي قرب مشروع يحذر من الرويضي .10

احمد الرويضي من خطورة مشروع سيعرض حذر مستشار ديوان رئاسة السلطة الفلسطينية : رام اهللا
، إلقامة مبنى سياحي قرب المسجد "اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء في القدس"قريًبا على ما يسمى  

  .االقصى
 متر جنوب المسجد 5420وأوضح الرويضي أن القرار يقضي بإقامة مبنى سياحي على أرض مساحتها 

هوائي فقط في حي وادي حلوه في سلوان، في األراضي التي  متر 30االقصى المبارك مباشرة على بعد 
االستيطانية ويقابل " العاد"، وسيتبع المبنى، وفقًا للمخطط، لجمعية "موقف جفعاتي"تعرف اليوم باسم 

  .مباشرة مدخل باب المغاربة ووادي حلوه في سلوان
 اليد على العقارات من قبل استكمال لمصادرة المنازل ووضع"وأشار الرويضي في أن هدا المشروع هو 

المدعومة من قبل الحكومة االسرائيلية في حي وادي حلوه وباب المغاربة في سلوان، حيث " العاد"جمعية 
كانت محاوالت قبل اشهر قليلة للسيطرة على عقار مقابل لألرض المنوي أقامة المبنى السياحي عليها 

  .عائد لعائلة سمرين
  1/2/2012قدس برس، 

  
  بالكشف عن الطرف المعطل للمصلحة" الحرياتلجنة "نية تطالب حكومة ه .11

، المنبثقة عن حوارات القاهرة، بالكشف "لجنة الحريات العامة"طالبت الحكومة الفلسطينية في غزة : غزة
  .عن الجهة المعطلة لتنفيذ بنود المصالحة الفلسطينية

لفلسطينية بغزة، في تصريح نشره موقع وقال إيهاب الغصين، المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية ا
إن لجنة الحريات مطالبة بضرورة الحديث علناً عن الطرف الذي يعيق تنفيذ بنود "وزارة الداخلية 

إن البقاء بهذه الطريقة بدون تقديم الطرف الذي يعيق تطبيق بنود المصالحة : "وأضاف". المصالحة
  ".سيحبط أبناء شعبنا الفلسطيني

ال بد "إلى التحرك الفوري إلنقاذ المصالحة بكل الطرق، مستطرداً بالقول " حريات العامةلجنة ال" ودعا
  ".من الضغط بالكشف عن الجهة المعطلة للمصالحة
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للعمل وعقد اجتماعاتها في قطاع غزة ولجنة الحريات تعلم " فتح"أعطينا الحرية الكاملة لحركة : "وأضاف
ية إلى أن الجهات المعنية في قطاع غزة قدمت الكثير بهدف إنجاح وأشار المتحدث باسم الداخل". بذلك

  .المصالحة دون تقديم الضفة أي مقابل، على حد تعبيره
  1/2/2012قدس برس، 

  
  على التجمعات اإلسالمية  اتهام البعثة الفلسطينية في فرنسا بالتجسس": الغد" .12

الدبلوماسية الفلسطينية في فرنسا ممثلة كشفت مصادر فلسطينية أن البعثة :  يوسف الشايب–رام اهللا 
بالسفير الفلسطيني في باريس، هايل الفاهوم، ونائبه، صفوت ابراغيت، وبالتعاون مع رئيس الصندوق 
القومي الفلسطيني، رمزي خوري، ووزير الخارجية في حكومة رام اهللا، رياض المالكي، ومفوض 

مهام أمنية عبر الضغط على الطلبة الفلسطينيين ، نبيل شعث، يقومون ب"فتح"العالقات الدولية في 
وتوريطهم لتقديم خدمات استخبارية حول نشاطات بعض الجمعيات والتجمعات اإلسالمية في فرنسا، 

وذكّرت المصادر بأّن ابراغيت، هو صهر . وفي دول عربية لصالح أجهزة أمنية أجنبية وفلسطينية
، 2006لسطينية، جهاد تايه، الذي كشف اغتياله بغزة عام مسؤول العالقات الخارجية في المخابرات الف

  :للمزيد.. ".الموساد"إسقاط عشرات الطلبة الفلسطينيين بالخارج، بتنسيق مباشر مع جهاز "عن تورطه بـ
html.703452/article/php.index/com.alghad.www://http  

  30/1/2012الغد، عمان، 
  

  "تجسس" كشف تورط سفارة السلطة في باريس بقضايا صحفيالتحقيق مع : رام اهللا .13
قامت أجهزة األمن التابعة للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، بالتحقيق مع صحفي فلسطيني : رام اهللا

 اتهم فيه سفارة السلطة الفلسطينية في فرنسا أقدمت قواتها باألمس على اعتقاله، على خلفية تقريره الذي
  ".التجّسس لصالح أجهزة مخابرات عربية وأجنبية"والمسؤولين فيها بـ 

األردنية، يوم أمس الثالثاء " الغد"الفلسطينية و" األيام"وتعّرض الصحفي يوسف الشايب، مراسل صحيفتي 
أقل من أربع وعشرين ساعة على نشر ، لالعتقال من قبل قوات أمن السلطة، وذلك بعد مضي )31/1(

البعثة الدبلوماسية التابعة للسلطة في رام اهللا بباريس متورطة في أعمال تجسس "تقريره الذي جاء فيه أن 
  ".وعربدة، ولها ارتباطات أمنية مع جهات مخابراتية عربية وأجنبية، تقوم بالتجسس لصالحها

  1/2/2012قدس برس، 
  

   مشعل-اس تأجيل لقاء عب: نصرمحمد  .14
إن » الحياة«محمد نصر لـ » حماس«قال عضو المكتب السياسي لحركة :  جيهان الحسيني–القاهرة 

خالد مشعل أرجئ بناء » حماس«ورئيس المكتب السياسي لحركة ) أبو مازن(لقاء الرئيس محمود عباس 
استكماالً للقاء األخير على طلب الرئيس الفلسطيني إلى موعد آخر لم يحدد بعد، موضحاً أن اللقاء يعد 

أجندة اللقاء ستتناول الوضع الفلسطيني ككل، «وقال نصر إن . الذي عقد بينهما نهايه العام الماضي
  وعلى رأسه القضايا المتعلقة بالمصالحة، خصوصاً ملف الحكومة، والذي كان من المفترض إنجازه 
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 من المفترض أن يعقَد اليوم في القاهرة، يذكر أن اللقاء بين مشعل وعباس كان. »أواخر الشهر الماضي
  .لكن تم تأجيله مرات

  2/2/2012الحياة، لندن، 
 

  ان في عم لحركة حماس طلبا لفتح مكتب إعالمييرفضاألردن ": الشرق األوسط" .15
قال مصدر مطلع في عمان، إن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل             : محمد الدعمة : عمان

دنيين خالل زيارته الحالية، وبحث معهم ترتيب العالقـات المـستقبلية بـين حمـاس               التقى مسؤولين أر  
واألردن، إضافة إلى بحث آلية لتأمين الحماية لقادة حماس لدى دخولهم األردن، خاصة بعد أن تعـرض                 

  .1997عام ) تشرين األول( أكتوبر 25مشعل لمحاولة اغتيال على يد الموساد اإلسرائيلي في 
ر أن قادة حماس طلبوا تسهيالت لوجستية لفتح مكتب إعالمي للحركة في األردن، إال أن               وأضاف المصد 

هذا الطلب قوبل بالرفض، لكن األردن وافق على إصدار الحركة بيانات صحافية لتغطية نشاطات زيارة               
  .أي من مسؤوليها إلى األردن وذلك على غرار ما يتعامل به األردن مع جميع الفصائل الفلسطينية

 1/2/2012الشرق األوسط، لندن، 
 

   واألردنحماس في تحقيق التقارب بين قطرحماس تشيد بدور  .16
بجهود دولة قطر الرائدة فـي تحقيـق      " حماس"أشاد إسماعيل رضوان المتحدث باسم حركة        :قنا-الدوحة

جهـود  التقارب بين حماس واألردن بعد فترة طويلة من القطيعة بين الجانبين، مشددا علـى أن هـذه ال                 
  .أسست لمرحلة جديدة في العالقات العربية للحركة

 حمـد بـن      للـشيخ    أمس األربعاء الشكر  / قنا/ووجه رضوان في تصريح خاص لوكالة األنباء القطرية         
خليفة آل ثاني وسمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي العهد وإلى الحكومة والـشعب القطـري علـى                    

نية وبذل كل الجهود من أجل إنجاح التقارب بـين حمـاس واألردن،             الرعاية واالهتمام بالقضية الفلسطي   
نحن في حماس نلمس االهتمام القطري المباشر بالمصالح والقضية الفلسطينية وبما يعزز الوحـدة              "قائال  
  ".العربية

ووصف المتحدث باسم حماس اللقاء الذي عقد بين الشيخ تميم بن حمد والعاهل األردني الملك عبـد اهللا                  
اني والسيد خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحماس بأنه كان إيجابيا وأدى إلى فتح صفحة جديدة في                 الث

العالقات بين الحركة واألردن، مشيراً إلى أن اللقاء يدل على رغبة صادقة في تطوير العالقـات بـين                  
  الجانبين، 

من دمشق في ظل األزمـة      ورفض رضوان التعليق على األنباء التي تحدثت عن نقل مقر حركة حماس             
السورية الحالية وتردي الوضع األمني في البالد مجددا التأكيد على رفض حماس سياسـة التـوطين أو                 
الوطن البديل للفلسطينيين في األردن وكل ما يتم تداوله في هذا الشأن، مشيراً إلى أن الهـدف األسـاس                   

  . المحتلة من قبل إسرائيللحركة حماس هو إقامة الدولة الفلسطينية على كامل األرض
وبشأن المصالحة الفلسطينية وكيفية انتقالها من مسار االجتماعات إلى مسار التطبيـق الفعلـي، أعـرب                

موقـف  "رضوان عن أسفه لبطء خطوات المصالحة الفلسطينية بين حركتي فتح وحماس، مشيراً إلى أن               
 ".صالحة الموجودة لدى حركة حماسحركة فتح يدل على أنه ليس لديها نفس الرغبة في تحقيق الم

  2/2/2012الشرق، الدوحة، 
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   من عواقب وفاة القيادي المعتقل خضر عدنان"إسرائيل" تحذر اإلسالميالجهاد  .17
حذرت حركة الجهاد االسالمي االربعاء من عواقب وفاة القيادي المعتقل خضر عدنان، : غزة ـ ا ف ب

  .، على سير التهدئة مع اسرائيلالذي ينفذ اضرابا مفتوحا عن الطعام والماء
على االطراف المعنية باستمرار التهدئة 'وقال داوود شهاب المتحدث باسم الحركة لوكالة فرانس برس 

ال احد يعلم 'وتابع  .'ان تضغط على االحتالل النهاء معاناة االسير خضر عدنان واطالق سراحة الفوري
ون االحتالل، االحتالل وحده سيتحمل عواقب ذلك على ما ستؤول اليه االمور في حال استشهاده في سج

  .'التهدئة
ما يجري بحقه اعتداء 'معتبرا ان ' المسؤولية الكاملة عن تدهور حالته الصحية'وحمل شهاب اسرائيل 

اسرائيلي عنيف وانتهاك كبير، فهو معتقل اداريا بدون اي تهمة ونحن في الجهاد االسالمي نرفض هذه 
  .'سلوبالسياسة وهذا اال

  2/2/2012القدس العربي، لندن، 
  

  "رؤية استعمارية" قدمت في لقاءات عمان "إسرائيل"شعث يؤكد أن  .18
أعلن الدكتور نبيل شعث مفوض العالقات الدولية في حركة فتح يوم أمس أن  : أشرف الهور-غزة 

لحدود، في وقت دعا ، لحل ملفي األمن وا'رؤية استعمار'إسرائيل قدمت خالل لقاءات عمان االستكشافية 
فيه مسؤول رفيع في منظمة التحرير الفلسطينية إلى اإلعداد لخطوات مدروسة تفضي إلى فك االرتباط 

وقال شعث خالل لقاء عقده مع سفير روسيا لدى السلطة . 'عصيان وطني'بإسرائيل، والدخول في 
 الجانب اإلسرائيلي الذي قدم لم تسفر عن شيء بسبب تعنت'الفلسطينية ان مباحثات عمان االستكشافية 

  .'رؤية استعمارية
وأشار إلى أن عملية استئناف المفاوضات مع إسرائيل ستكون صعبة في ظل استمرار حكومة االحتالل 

  . كمرجعية للمفاوضات67بأنشطتها االستيطانية وعدم اعترافها بحدود 
  2/2/2012القدس العربي، لندن، 

  
  مون الى غزة تتطلب لقاء ممثلي اسر األسرى والشهداء كي زيارةنجاح : الجبهة الشعبية .19

اعتبر عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين رباح مهنا، أن نجاح :  حامد جاد-غزة 
زيارة األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون الى غزة تتطلب اللقاء مع القوى السياسية والمجتمعية 

اء والالجئين لإلطالع على حقيقة األوضاع والظروف اإلنسانية التي يعيشها وممثلي أسر األسرى والشهد
واعتبر مهنا أن رفض  بان كي مون . اهالي غزة جراء ما ألحقه االحتالل من دمار شامل في قطاع غزة

مقابلة ممثلين عن كل هؤالء يعني أن الزيارة ال تعدو عن كونها زيارة شكلية ولذر الرماد في العيون، 
صا وأن األمم المتحدة لم تقم بدورها الذي يفرضه عليها ميثاق األمم المتحدة وقراراتها في إنهاء خصو

االحتالل اإلسرائيلي لألراضي الفلسطينية، بصفته السبب المباشر في معاناة الشعب الفلسطيني منذ النكبة 
  .حتى اآلن

منسق نشاطات األمم المتحدة وكشفت الجبهة الشعبية في بيان اصدرته أمس النقاب عن أن مكتب 
في كل من غزة والضفة وجه دعوات لعدد محدود من الشخصيات لمقابلته والحديث إليه، دون " أونسكو"
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أن يراعي التوزيع الجغرافي والقطاعي، خاصة تلك القطاعات التي تمثل الالجئين وذوي األسرى 
  .وضحايا جرائم االحتالل وممثلي قطاعات المجتمع المدني

برت الجبهة أن هذه الزيارة ال تعبر عن خطوة جادة نحو اإلطالع الدقيق على معاناة الفلسطينيين في واعت
غزة  وتأتي في سياق تجاهل األمم المتحدة لمسئولياتها تجاه حقوق ومعاناة شعبنا كما انها تتجاهل لجان 

  ".الالجئين وذوي األسرى ومتضرري الحصار بشكل مباشر
العوض عضو المكتب السياسي لحزب الشعب أن التحضيرات واالتصاالت التي من جهته اعتبر وليد 

يجريها مكتب األمم المتحدة في قطاع غزة مع عدد من الشخصيات لم تراع التوازن الجغرافي 
واالجتماعي ألهالي غزة داعيا الجهات المسؤولة في مكتب األمم المتحدة إلعادة النظر في اتصاالتها 

  .فد للقاء بان كي مونالخاصة بتشكيل الو
  2/2/2012، الغد، عمان

   
  والمضي في المصالحة" لقاءات عمان"عباس بعدم العودة إلى  الجبهة الشعبية تطالب .20

أكد عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين مروان عبد العال أن عودة السلطة : بيروت
من قبل برفضها العودة الى المفاوضات ما لم تلتزم الى المفاوضات يمثل كسًرا لموقفها الذي أعلنته 

  .اسرائيل بوقف االستيطان في وقت فشلت الواليات المتحدة بالزام االحتالل بذلك
وحذر . إن لقاءات عمان ليست استكشافية بل هي عودة الى المفاوضات وتحريك لعملية التسوية"وقال 

  ".يرة وتوجه رسالة خاطئة لالحتاللمن انها تضر بالمصالحة ومسيرتها، وتمثل خطيئة كب
وأشار إلى أن االعتقاالت في الضفة والضغوط األمريكية من بعض األنظمة العربية وإسرائيل لبدء 

ضرورة أن  ، مؤكًدا على"المفاوضات، هي عبارة عن معوقات توضع في درب المصالحة الفلسطينية
  .تكون هناك مقاومة سياسية من قبل السلطة الفلسطينية

  1/2/2012دس برس، ق
  

  "الليكود" بعد فوزه مجددا برئاسة باالستيطاننتنياهو يؤكد التزامه  .21
الحـاكم، بفـوز رئـيس      " الليكود"انتهت الليلة الماضية، االنتخابات الداخلية لحزب       : )فلسطين(الناصرة  

  .حزبالوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو وحصوله على نسبة كبيرة جداً من أصوات أعضاء ال
ملتزم باالستيطان في جميع أنحاء البالد باعتباره عنصراً أساسيا         "وصّرح نتنياهو عقب إعالن فوزه، بأنه       

  .، كما قال"لمستقبل الدولة
من شانها أن تؤدي    " متطرفة"يواصل انتهاج سياسة    " الليكود"المعارض أن   " كاديما"من جانبه؛ رأى حزب     

  .اً، حسب تقديرهإلى عزل تل أبيب وتدهور مكانتها دولي
  1/2/2012، قدس برس

 
  تبكير االنتخابات العامةنيته  أوساط قريبة من نتنياهو تنفي ":يديعوت" .22

نفت أوساط قريبة من رئيس الحكومة اإلسـرائيلية بنيـامين نتنيـاهو تقـارير              :  أسعد تلحمي  –الناصرة  
ررة أواخر العام المقبل وإجراءهـا      صحافية أمس أفادت بأنه يعتزم تقديم موعد االنتخابات البرلمانية المق         

» ليكود«من العام الحالي العتقاده بأن فوزه الكبير مجدداً بكرسي زعيم حزب            ) اكتوبر(في تشرين األول    
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الحاكم وعدم جاهزية األحزاب المنافسة النتخابات مبكرة، يضمنان تحقيق مكسب كبير له ولحزبـه فـي                
  .انتخابات مبكرة
تقـديرهم بـأن عـدم     » ليكود«عن وزراء كبار من     » معاريف«و  » ونوتيديعوت أحر «ونقلت صحيفتا   

في األحزاب األخرى، درس إمكان تقديم االنتخابات العامة المقبلة للكنيـست           نتنياهو  وجود منافس قوي ل   
  .المقبل) أكتوبر(إلى تشرين األول 

ي الماضي إمكـان    عن قريبين من نتنياهو قولهم إن األخير سبق أن درس ف          » يديعوت احرونوت «ونقلت  
تبكير االنتخابات بعام واحد ليتفادى ضغوطاً متوقعة من شركائه في االئتالف مع بدء مناقشة الموازنـة                

نتنياهو غداة االنتخابـات الداخليـة      «وقال أحد المقربين للصحيفة إن      . العامة للعام المقبل الصيف المقبل    
ات فحسب، إنما أيضاً داخـل الحـزب، وهـذا          سيكون قوياً، ليس في االستطالع    ... سيكون نتنياهو آخر  

سينعكس في خطواته السياسية واالقتصادية التي سيرغب بدفعها، كذلك في قدرته علـى تبكيـر موعـد                 
لم يعد لدى نتنياهو ما يخشاه من أحد، وسيسحب من الدرج خطة تقديم موعـد               «: وأضاف. »االنتخابات

اؤه في االئتالف الحكومي ابتزاز الحكومة أو عرض        االنتخابات إلى الخريف المقبل في حال حاول شرك       
  .»عضالته في مناقشات الموازنة

وعددت أوساط نتنياهو أسباباً أخرى من شأنها أن تدفع األخير إلى تقديم موعد االنتخابات، في مقدمها أن                 
ومتـه  متينة أكثر من أي وقت مضى، وحك      «مكانة نتنياهو داخل حزبه وفي المجتمع اإلسرائيلي عموماً         

  .، بينما أحزاب المعارضة عاجزة عن توحيد صفوفها وعن مقارعة الحكومة»سجلت إنجازات كثيرة
 2/2/2012الحياة، لندن، 

 
  إيران" إسرائيل" دولية تُقرر متى ستُهاجم شرعية على والحصولقدرة الجيش : باراك .23

إلسرائيلي، إيهود باراك،    وزير األمن ا   بأنالعبرية  ' هآرتس'صحيفة   ذكرت   :زهير أندراوس  -الناصرة  
كشف خالل زيارته األخيرة إلى واشنطن عن األسئلة الثالثة التي قد تُقرر متى وكيف سـتُهاجم الدولـة                  

قدرة الجيش اإلسرائيلي على تنفيذ المهمة، الحصول علـى شـرعية           : العبرية البرنامج النووي اإليراني   
  .ية في إخراج الضربة إلى حيز الوجوددولية تؤيد الضربة العسكرية إليران ووجود حاجة حقيق

  2/2/2012القدس العربي، لندن، 
 

   الوحيدة التي تواجه تهديدا بمحوها عن الوجودالدولة هي "سرائيلإ": نتساغ .24

التـي  " عمليـات التعطيـل   "دعا رئيس األركان االسرائيلي بيني غانتس، الى مواصـلة          : القدس المحتلة 
من قبل  " عملية مصممة "جها النووي، مشيرا الى ان ما وصفها ب       تستهدف إعاقة ايران عن تطوير برنام     

  . المجتمع الدولي ستقنع الجمهورية االسالمية بوقف برنامجها النووي
غانتس الذي تحدث االربعاء في مؤتمر هرتسليا قال، في مداخلته ان دول الخليج لديها تخوفات ال تقـل                  

، اذ ان ايران تسعى الى مد نفوذها علـى المنطقـة            عن تخوفات اسرائيل من المشروع النووي االيراني      
  .وتعميق مصالحها في الدول المختلفة

واضاف الجنرال االسرائيلي، ان اسرائيل هي الدولة الوحيدة في العالم التي تواجه تهديدا بمحوهـا عـن                 
  .الوجود بل ويترافق هذا التهديد بمحاولة امتالك الوسائل لتحقيق ذلك

زة بانهما محزني السالح االكبر حيث يتم تعزيزهما من ايران وسوريا وروسيا            ووصف غانتس لبنان وغ   
  .التي تواصل تسليح سوريا دون ان تعرف من سيحكمها في المستقبل
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واشار غانتس الى اعالن الرئيس االيراني محمود احمدي نجاد زيادة الميزانيـة العـسكرية لـبالده ب                 
  . مليار دوالر415حيث ستصل الى % 127

 1/2/2012لة سما اإلخبارية، وكا
  

  "إسرائيل" في مصلحة يصبما يحدث في سورية : يدلين .25
قال رئيس شعبة االستخبارات العسكرية السابق، الجنرال فـي االحتيـاط،   : الناصرة ـ زهير أندراوس 

عاموس يدلين، إنه في الماضي أوصى الجيش بإبرام اتفاق سالم مع سورية مقابل ثمن بـاهظ، وذلـك                   
راجها من المحور الراديكالي، اليوم بإمكاننا أن نفعل ذلك مقابل ثمن بخس، وشدد على أن مـا                 بهدف إخ 

  .يجري في سورية اليوم هو بمثابة تغيير إستراتيجي إيجابي جًدا للدولة العبرية
وزاد قائالً في الماضي عندما أوصينا المستوى السياسي بعقد اتفاق سالم مع سورية مقابل ثمـن بـاهظ                  

 في إعادة هضبة الجوالن، اعتبرنا أن الثمن باهظ، ولكن ذلك برأينا كان إيجابيـا إلسـرائيل، ألن                  يتمثل
التوقيع على السالم مع سورية، كان سيؤمن لنا خروجها من المحور الراديكالي وقطع عالقاتها مع إيران                

 في سورية، فإنـه مـن       وحزب اهللا والتنظيمات الفلسطينية، وزاد قائالً إنه بغض النظر عما يجري اليوم           
الممكن التوصل إلى سالم مع دمشق، وكان الجنرال يدلين يتحدث في معهد األمن القـومي اإلسـرائيلي                 
بمناسبة مرور عامٍ على اندالع االحتجاجات في العالم العربي، وقال إن االقتصاد السوري سينهار، ذلـك         

دانة بمبالغ كبيرة من المال، وهذا األمر يدل        أن المستثمرين هربوا من سورية، السياحة توقفت، والدولة م        
على حالة من عدم االستقرار، وما يمكن أن ينقذ سورية من هذا الوضع هو الدعم المالي اإليراني، إذ أن                   
سورية بحاجة اليوم إلى مبلغ يتراوح ما بين ثالثة إلى خمسة مليارات دوالر، وإذا دفعـت إيـران هـذا                    

سيبقى في السلطة مدة أطول، ولكن سورية لن تعود إلى ما كانـت عليـه فـي                 المبلغ فإن الرئيس األسد     
  .السابق، حتى إذا بقي األسد في الحكم

وعبر الجنرال يدلين عن أمله في أن تكون االحتجاجات العربية بمثابة الوكيل الثانوي لتحقيق األهـداف                
 العربي يثير الكثير من الخشية فـي الدولـة          اإلسرائيلية أيًضا على الجبهة اإليرانية، الفتًا إلى أن الربيع        

العبرية، ولكننا على استعداد لتحمل المخاطر مقابل األمل في تحقيق المكاسب، وقال إنه في حال وصول                
الثورة إلى إيران، وإسقاط نظام الرئيس أحمدي نجاد، فإن األمر سيكون إيجابًيا جًدا لتل أبيـب، إذ أنـه                   

  .بة العسكرية للمنشآت النووية اإليرانية أو ال، على حد قولهسيحل المشكلة في توجيه الضر
  2/2/2012القدس العربي، لندن، 

 
  لحرب في الصيف...  إيرانية هدفاً" نوويةمنشأة 27"تحدد " إسرائيل" .26

عرض جنراالت إسرائيليون مخاطر االمتنـاع عـن        :  رويترز، أ ف ب    - آمال شحادة    -القدس المحتلة   
ـ   حسم الملف النووي اإل     منشأة نووية إيرانية، تضعها تل أبيب فـي الئحـة           27يراني، ونشروا خريطة ل

ويحدد الجنراالت الصيف المقبل، موعداً لهجوم عسكري على إيـران، معتبـرين أن اغتيـال               . أهدافها
علمائها النوويين ومحاوالت تخريب منشآتها الذرية، لم تجد نفعاً، بل ينهض اإليرانيون مجدداً بنـشاطات         

  .يعة ومذهلة، خصوصاً في منشأة فردو المحصنة لتخصيب اليورانيوم قرب مدينة قمسر
ورأى مسؤول عسكري إسرائيلي إن جيشه قادر على توجيه ضربة واسعة للمنشآت اإليرانية، لكنه شدد                
على أن ذلك ما زال قيد نقاش داخلي، بسبب معارضة جهات مسؤولة، مشيراً إلى أن القيادتين الـسياسية          
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إذا كانت الضربة ستحقق هـدفها بإلحـاق الـضرر المطلـوب     : عسكرية ما زالتا تبحثان في مسألتين     وال
  .بالبرنامج النووي اإليراني، والثمن الذي ستدفعه إسرائيل، إذا شنّت هجوماً

 2/2/2012الحياة، لندن، 
 

  ناة السويسبدالً من ق إلى إيالت  نقل بضائع عبر ميناء العقبةتتفقان على" إسرائيل"األردن و .27

قالت إذاعة صوت إسرائيل األربعاء إن الجانبين األردني واإلسرائيلي اتفقا على التعاون بنقل بضائع إلى               
  .إسرائيل عبر ميناء العقبة إلى إيالت، بدالً من قناة السويس المصرية

ئيلي، فـي   وأوضحت أن الجانبين توصال إلى اتفاق للتعاون بين مينائي العقبة األردني وإيـالت اإلسـرا              
  .عملية نقل البضائع القادمة من إفريقيا والشرق األقصى إلى إسرائيل

خالل الزيارة التي قام بها وفد عن شركات الموانئ االسـرائيلية           " وقالت إن هذا االتفاق تم التوصل إليه        
  .الثالثاء" واتحاد ارباب الصناعة للعقبة

 بدال من قناة السويس سيؤدي الى خفض النفقـات          نقل البضائع عن طريق ميناء ايالت     " وأشارت إلى أن    
  ".بصورة ملحوظة

 1/2/2012السبيل، عمان، 
 

  تطرد مواطني جنوب السودان بعد إعالنهم عن دولة مستقلة لهم" إسرائيل": "هآرتس" .28
كشفت صحيفة هآرتس أنه من المتوقع أن تعلن إسرائيل نهاية الحماية التي تـم منحهـا                : القدس المحتلة 

 1000 جنوب السودان بعد إعالنهم عن دولة مستقلة لهم في تموز الماضي والذين يبلغ عددهم                لمواطني
ونقلت الصحيفة عن وزارة الداخلية تأكيدها أن السودانيين لن يغادروا طواعية خـالل نيـسان               . سوداني

 دوالر 1300 القادم بل سيتم ترحيلهم عنوة، مشيرة إلى أن سلطة الهجرة قد قررت دفع منحة مالية قدرها         
  .لمن يستجيب من مواطني جنوب السودان

 2/2/2012الدستور، عمان، 
  

  2011كثف عملياته السرية خالل االسرائيلي  جيشال: "الجيروزاليم بوست" .29
تقارير أجنبية أفادت أن جيش االحـتالل الـصهيوني زاد          الى أن   " الجيروزاليم بوست "وأشارت صحيفة   

لتي أجريت خالل العام الماضي في ظل تزايد التهديدات التي تواجههـا            بشكل كبير من عملياته السرية ا     
  . مثل السودان ولبنان وإيران،دولة الكيان في المنطقة

وذكرت الصحيفة عدداً من تلك العمليات التي قامت بها دولة الكيان، مشيرة إلى أن إحدى العمليات التي                 
التـي  " فيكتوريـا "النخبة بنقل سفينة الـشحن      م التي قام كوماندوز من أسطول       2011أجريت في مارس    

 طناً من األسلحة بمـا      50أبحرت في البحر المتوسط من تركيا في طريقها إلى مصر والتي كانت تحمل              
في ذلك عدد من الصواريخ المتطورة المضادة للسفن الموجهة بالرادار والتي كانت فـي طريقهـا إلـى                  

  .حركة حماس في قطاع غزة على حد تعبيرها
أضافت الصحيفة أن سالح الجو الصهيوني قصف أيضاً قافلتين في شهر ديسمبر الماضي والتي كانت               و

في طريقها من السودان إلى قطاع غزة حيث شوهدت طائرة هليوكبتير صهيونية على جزيرة بـالقرب                
 من السودان وتم الكشف في الوقت ذاته عن غواصة في المنطقة، في حين قصف سالح الجو في ابريـل                  
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الماضي سيارة بالقرب من بور سودان والتي كانت تحمل أشخاصاً متهمون بتهريب األسلحة إلى قطـاع                
  .غزة

وأكدت الصحيفة أن شعوراً داخل األركان العامة منذ حرب لبنان الثانية بأنه يمكن للوحـدات أن تفعـل                  
  .بين فروعها المختلفةأكثر من ذلك إذا كانوا يعملون معاً وبشكل وثيق وإذا كان هناك تنسيق أفضل 

قرر في ديسمبر الماضـي تـشكيل وحـدة         " بيني غانتس "ويشار إلى أن رئيس أركان الجيش الصهيوني        
وكان على رأس تلك الوحـدة اللـواء        " فيلق العمق "جديدة تشرف على عمليات أكثر عمقاً وسرية أسماها         

خبرته العميقة في العمليـات الـسرية،       وهو القائد السابق لوحدة استطالع األركان العامة ل       " شاي أفيتال "
مشيرة إلى أن الغرض من هذه الوحدة هو تمكين الوحدات الخاصة والبقاء على قـدراتها الفريـدة مـن                   

  .نوعها وخلق تنسيق بشكل أفضل فيما بينهم
 1/2/2012موقع المجد االمني، 

  
  ت من غزةطلقأ التأهب بعد سقوط سبعة صواريخ بالنقب حالةالجيش االسرائيلي يرفع  .30

نقلت اذاعة جيش االحتالل عن مصادر عسكرية قولها ان تل ابيب تنظر بخطورة             : سما/ القدس المحتلة   
وقالت المصادر ان جـيش     . الى عمليات اطالق الصواريخ االخيرة من قطاع غزة على جنوب اسرائيل          

ياة مليون اسـرائيلي  االحتالل ينظر في خطوات رد قاسية بغزة لضمان عدم تكرار التصعيد الذي يهدد ح        
واوضحت المصادر ان الفلسطينيين يحاولون استغالل زيارة بانكي مون الـى           . في جنوب الدولة العبرية   

  .غزة  زاعمة ان جيش االحتالل يمارس ضبط النفس
وكانت سبعة صواريخ سقطت الليلة الماضية في مناطق مفتوحة بالنقب الغربي جنوب الدولـة العبريـة                

وأعلنت سلطات االحتالل اإلسرائيلي حالة التأهب في البلدات المحاذيـة          .  أو أضرار  دون وقوع إصابات  
  .لقطاع غزة في أعقاب سقوط الصواريخ خشية هجمات جديدة

ونقلت صحيفة يديعوت عن مسؤولين أمنيين إسرائيليين تقديرهم بأن مطلقي الصواريخ من قطاع غـزة               
  .ماستغلوا األحوال الجوية العاصفة خالل هجماته

 2/2/2012وكالة سما اإلخبارية، 
  

  " توراتيةحدائق  "تسعةقصى ب تطوق المسجد األ"إسرائيل": "مؤسسة األقصى" .31
إن االحتالل االسرائيلي يخطط إلقامة تسع حدائق " قالت مؤسسة األقصى للوقف والتراث :القدس

 3000ساحة تصل الى نحو توراتية، تمتد من بلدة سلوان جنوباً وتنهتي الى بلدة العيسوية شماال، بم
الحديقة الوطنية المالصقة ألسوار القدس :"هذه الحدائق كما يسميها االحتالل هي" واضافت ."دونما
 دونما حول المسجد االقصى والقدس القديمة من جهاتها االربع، ثالث حدائق 1110بمساحة نحو " القديمة

 –" حديقة جبل الزيتون"نما للحديقة الواحدة،  دو50-20 بمساحة ما بين –"حدائق الملك داوود"تحت اسم 
 165بمساحة " حديقة وادي الصوانة" دونما، 40بمساحة " حديقة باب الساهرة" دونم، 467بمساحة 
" حديقة منحدرات جبل المشارف" دونما، 120بمساحة "  الصديق شمعون–حديقة وادي الجوز "دونما، 

  ". دونما750نحو مقامة على اراضي بلدة العيسوية على مساحة 
ان السلطات االسرائيلية بدأت في األيام األخيرة بتنفيذ أعمال بناء واستحداث مدرجات حجرية "واضافت 

باألسلوب التقليدي القديم، ووضع األتربة بين هذه المدرجات، باإلضافة الى استجالب أشجار الزيتون 
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، كما وتقوم ايضا بشق طرق "حدائق توراتية"والتين وغيرها وزرعها في المواقع التي يطلق عليها اسم 
  . "مسارات توراتية"وبناء أرصفة تربط بين قطع األراضي يطلق عليها اسم 

  1/2/2012، القدس، القدس
  

   في رام اهللا مواقع التواصل االجتماعي إلى مظاهرات ضد الغالءعلى  يدعون  فلسطينيونناشطون .32
 إلى مظاهرات، بعد غد، في رام اهللا "تويتر" و"فيس بوك"دعا ناشطون على :  كفاح زبون-رام اهللا

  .، احتجاجا على الغالء الكبير في األسعار"مظاهرات كسر الصمت"ونابلس والخليل تحت عنوان 
وتشهد مواقع التواصل االجتماعي نقاشا واسعا حول الغالء، ودعوات للغضب والتظاهر بشكل جماعي 

ندعو المتحاورين إلى اتخاذ قرار بإلغاء قانون «ورفع الضرائب وقال بيان لحملة ضد الغالء . ومنفرد
الضرائب الجديد وليس تجميده وحسب، ألنه قانون ظالم مجحف بحق أبناء شعبنا ويعزز من األزمة 
المعيشية التي يمر بها المواطن وندعوهم للبحث عن مصادر أخرى لسد عجز ميزانية الحكومة، غير 

مناجم ذهب، كما ندعو الحكومة الفلسطينية واإلخوة المتحاورين معها إلى جيوب المواطنين، فهي ليست 
اتخاذ إجراءات سريعة وعاجلة ملموسة على األرض لتخفيض األسعار ودعم السلع األساسية التي تعتمد 

نؤكد أن الشعب الفلسطيني سينتظر «وأضاف البيان . »حياة المواطن الفلسطيني عليها اعتمادا أساسيا
ا سيتمخض عنه هذا الحوار وأنه يتوقع أن تتم االستجابة لمطالبه وفي حال لم تتم االستجابة ويراقب م

لهذه المطالب المحقة والعادلة، فإننا كمواطنين وشباب فلسطيني وحراك شبابي سنستمر بفعالياتنا السلمية 
  .»ناالحضارية التي كفلها لنا القانون الفلسطيني إلى أن يتم االستجابة لكامل مطالب

  2/2/2012، الشرق األوسط، لندن
  

   نصف الشباب يؤيد المقاومة السلمية كأفضل خيار النهاء االحتالل":أوراد "استطالع .33
 أظهرت نتائج استطالع الرأي العام المتخصص بفئة الشباب الفلسطيني نفذه معهد :نائل موسى –رام اهللا 

، أمس، تمتع الرئيس محمود عباس وحركة فتح ، ونشر نتائجه»أوراد«العالم العربي للبحوث والتنمية 
بثقة الشباب الفلسطيني وحصولهما على أعلى األصوات وبفارق كبير في حال أجريت االنتخابات العامة 

  .الرئاسية والتشريعية اليوم
 شخصية عندما اختاره نحو ربع الشباب المستطلعة آراؤهم كمرشحهم 15وتصدر ابو مازن قائمة من 

تعيين سالم فياض لمنصب رئيس الوزراء، متقدما على اقرب منافسيه %) 32(ة، واختار األول للرئاس
من الشباب بأنهم غير مسجلين ضمن قوائم لجنة %) 37(فيما قال . اسماعيل هنية بعشر نقاط مئوية

  .االنتخابات المركزية وخمسهم ال ينوون التسجيل
نفذه )  عاما30-18(لسطيني ضمن الفئة العمرية وجاءت هذه النتائج خالل استطالع استهدف الشباب الف

 وضمن عينة عشوائية 2012 كانون الثاني17-15 بين ،تحت إشراف الدكتور نادر سعيد» أوراد«معهد 
من الشباب فيه % 87وقال %. 3+ من الشباب من الضفة والقطاع، وضمن نسبة خطأ 1200مكونة من 

ال يثقون بقدراتهم % 57لفلسطينية في المستقبل المنظور، مقابل ان لديهم الثقة بقدراتهم على قيادة الدولة ا
  .الشخصية على التأثير
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من % 72، وقال 1967عن تأييدهم لحل الدولتين على أساس حدود الرابع من حزيران عام % 52وعبر 
وأيد نصف الشباب المقاومة . الشباب انهم مستعدون للمشاركة في تظاهرات ضد االحتالل اإلسرائيلي

  .لوسائل السلمية كأفضل خيار إلنهاء االحتاللا
فيما حل إيجاد وظيفة أولويات . من الشباب ان المجتمع الفلسطيني يسير في االتجاه الخاطئ% 54واعتقد 

% 20وقال . الشباب تالها تغطية مصاريف التعليم، الحريات الشخصية، ومحاربة الفساد على التوالي
  .لم يشاركوا بأي عمل تطوعي % 48اك الشبابي وفقط انهم شاركوا في نشاطات الحر

  2/2/2012،  الحياة الجديدة، رام اهللا
  

   راسم عبيدات خريطة تحدد مسار حركته داخل القدسالمقدسيسلّم الصحافي ياالحتالل  .34
امس، اإلقامة الجبرية على الصحافي المقدسي راسم عبيدات لستة  فرضت سلطات االحتالل، :فلسطين

  .يه دخول الضفة الغربية ومغادرة مدينة القدس إال بتصريح من االحتاللأشهر وحظرت عل
  .وقامت شرطة االحتالل بتسليم عبيدات خريطة تحدد مسار حركته داخل مدينته القدس

وكانت شرطة االحتالل قد استدعت أول أمس الصحافي عبيدات إلى مقرها في القدس، وسلمته أمراً يمنع 
  . أشهر6ربية بموجبه من دخول الضفة الغ

ودانت نقابة الصحافيين هذا االنتهاك لحرية العمل والحركة بحق عبيدات المندرج في سياق تصاعد 
االعتداءات االسرائيلية على الصحافيين ووسائل اإلعالم الفلسطينية والتي تكثفت في األشهر األخيرة 

  . خاص في القدسبهدف كتم الصوت الفلسطيني وطمس الحقائق حول جرائم االحتالل وبشكل
  2/2/2012، الخليج، الشارقة

  
   تسفر عن إصابة مقدسيين وجنديين إسرائيليين وسط القدس العيسويةبلدة مواجهات عنيفة في .35

، مواجهات عنيفة بين المواطنين )1/2(اندلعت في ساعة مبكرة من فجر اليوم األربعاء : القدس
لّة، وقوات االحتالل التي اقتحمت البلدة وقامت بدهم الفلسطينيين سكّان بلدة العيسوية وسط القدس المحت

  .منازلها
وأفاد شهود عيان فلسطينيين، بأن المواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الشرطة اإلسرائيلية لبلدة 
العيسوية في محاولة العتقال أحد شّبانها، بحّجة قيامه بإلقاء الحجارة على قوات شرطة االحتالل، وهو 

وع عّدة إصابات بينها إصابة خطيرة بالرأس تعّرض لها أحد المواطنين المقدسيين، ما أسفر عن وق
  .وإصابة جنديين من قوات االحتالل اإلسرائيلي

أن شرطة وجيش االحتالل سارعت إلى تعزيز انتشار قواتها في " قدس برس"وأضاف شهود العيان لـ 
بئر "ة إسرائيلية أخرى على اقتحام منطقة العيسوية خشية تجدد المواجهات، في حين أقدمت قوة عسكري

  .في بلدة سلوان شرقي القدس لتسليم إخطارات بهدم عدد من منازل المنطقة" أيوب
  1/2/2012قدس برس، 
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  يناير/ شهر كانون ثانيفي  فلسطينيا 320 االحتالل يعتقل :رياض األشقر .36
ل اإلسرائيلي اعتقلت خالل ذكر باحث فلسطيني مختص بشؤون األسرى، أن سلطات االحتال: غزة

الشهر الماضي ما يزيد عن ثالثمائة وعشرين مواطناً فلسطينياً من أنحاء مختلفة في الضفة الغربية 
  .1948وقطاع غزة والقدس واألراضي المحتلّة عام 

، أن من بين المعتقلين خالل )1/2(وأوضح الباحث رياض األشقر، في بيان صدر عنه اليوم األربعاء 
الماضي، أربعة نواب في المجلس التشريعي الفلسطيني وثالثة وخمسين طفالً ) يناير(انون ثاني شهر ك

  .، وثماني نساء وأسير محّرر ضمن صفقة التبادل األخيرة) أعوام6(أصغرهم المقدسي علي الدرباس 
خمسين أسير وبّين األشقر، أن المحاكم اإلسرائيلية فرضت وجّددت حكم االعتقال اإلداري بحق أكثر من 

  .فلسطيني خالل الشهر الماضي
  1/2/2012قدس برس، 

  
   دونم من أراضيهم431 نحالين بمصادرة  بلدة أهالييخطراالحتالل : بيت لحم .37

، أهالي بلدة نحالين غرب مدينة )1/2(أخطرت سلطات االحتالل اإلسرائيلي، اليوم األربعاء : بيت لحم
 دونم من أراضيهم الزراعية، في حين أقدم 431، بمصادرة )جنوب الضفة الغربية(بيت لحم 

  .المستوطنون اليهود على فتح المياه العادمة على هذه األراضي
إن سلطات االحتالل وما يسمى " قدس برس"وأوضح أسامة شكارنة، رئيس مجلس قروي نحالين لمراسل 

 دونم من 431رات بهدم ، التابعة للجيش اإلسرائيلي، سلمت أهالي البلدة إخطا"اإلدارة المدنية"بـ 
غرب البلدة، والمحاذية لمستوطنة " الكبارات"أراضيهم المزروعة باللوزيات والزيتون والعنب في منطقة 

  .المقامة على اراضي نحالين والمزروعة"  نتسار عليت"
ياه وأكد شكارنة أن بعد تسلم أهالي البلدة لهذه اإلخطارات؛ أقدم المستوطنون مساء اليوم على فتح الم

  .العادمة على هذه األراضي، فيما يبدو محاولة مبكرة للسيطرة على األرض وتمدير مزروعاتها
  1/2/2012قدس برس، 

  
  تستهجن صمت المؤسسات الحقوقية الدولية تجاه حالة األسير عدنان" واعد" .38

متحدة لألسرى والمحررين موقف لجنة حقوق اإلنسان في هيئة األمم ال" واعد"استهجنت جمعية : غزة
 45ومكتب فلسطين ومنظمة الصليب األحمر إزاء قضية األسير خضر عدنان، المضرب عن الطعام منذ 

أيامه باتت معدودة في ظل اإلجرام الصهيوني الذي تمارسه قوات مصالح "يوًما، حيث بينت الجمعية أن 
   ".ئلالسجون بحقه، وبعد أن قرر أيضا قبل ساعات اإلضراب عن تناول أي نوع من السوا

إن عملية اعتقال جميع األسرى في سجون االحتالل غير جائزة قانونًا لالحتالل :"وقالت جمعية
الصهيوني، فكيف باالعتقال اإلداري الذي يقوم به االحتالل ومحاكمه الصورية التي تسن قوانين ألجل 

ن فلسطيني ومحاكمته مواكبة نظرية األمن الصهيونية القائمة على أنه يجوز للصهاينة اعتقال كل مواط
صمود الشيخ خضر عدنان وانتصاره بإرادته وحيًدا "وحيت المنظمة الحقوقية  ".دون حتى إبداء األسباب

على الصلف واإلجرام الصهيوني، ليدشن بذلك مرحلة فارقة وجديدة في تاريخ الحركة الوطنية األسيرة 
  ".اتتتمثل في رفض الظلم والغطرسة الصهيونية مهما بلغت التضحي

  1/2/2012قدس برس، 
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  في غزة" أفراح رغم الحصار" تطلق مشروع العالمية" فور شباب"منظمة  .39

، "أفراح رغم الحصار"العالمية عن إطالق مشروعها األول في فلسطين " فور شباب"أعلنت منظمة : غزة
يني قطاع للتيسير والذي يهدف إلى تيسير زواج مئات شباب فلسط" أكورد"وذلك بالتعاون مع مؤسسة 

ويهدف المشروع، بحسب المنظمة، إلى تخفيض تكاليف مستلزمات الزواج في ظل حالة البطالة  .غزة
  .المتفشية بين الشباب والضائقة المالية التي يعانون منها، نتيجة تواصل الحصار اإلسرائيلية على القطاع

  1/2/2012قدس برس، 
  

   يناير/ شهر كانون ثاني فيالخليلب فلسطينيا 85االحتالل اعتقل ": نادي األسير" .40
أفاد نادي األسير الفلسطيني بأن قوات االحتالل اإلسرائيلي اعتقلت، خالل شهر كانون ثاني : الخليل

  .الماضي، خمسة وثمانين مواطنًا فلسطينًيا، من كافة أنحاء المحافظة) يناير(
ساليب التي استخدمتها قوات عددا من األ النادي في مدينة الخليل، أمجد النجاررئيس واستعرض 

اقتحام معظم البيوت في ساعات متأخرة من الليل، واستخدام : االحتالل أثناء عمليات االعتقال من بينها
الكالب في جميع عمليات االعتقال، وطرد جميع من في المنزل تحت البرد والمطر دون مراعاة األطفال 

زازي، وتقييد األسرى وتعصيب أعينهم ووضعهم الصغار والمرضى، وتحطيم أثاث البيوت بشكل استف
تحت البرد الشديد، واالعتداء على األسير أمام ذويه إثناء عمليه االعتقال، وترك المعتقلين الجدد تحت 
المطر والبرد لساعات قبل إدخالهم الى مراكز التوقيف، وعدم مراعاة ظروف المعتقلين المرضى وعدم 

  ". وإجبار بعض األسرى على خلع مالبسهم والبقاء في البردالسماح لهم بأخذ أدويتهم معهم،
  1/2/2012قدس برس، 

  
   السالمإلىاألمن المعتمد على األسلحة والترسانات ال يؤدي : هرتزيليا مؤتمرل الحسن بن طالل .41

 أمس األول الثالثاء، إلى االنتقال من تعريـف         "إسرائيل"دعا سمو األمير الحسن بن طالل       :  بترا –عمان  
 والحقـوق الـسياسية للـشعب    اإلنسانمن بمفهومه العسكري إلى الشمولية القائمة على احترام كرامة         األ

وفي كلمة متلفـزة     .الفلسطيني وصوال إلى بناء السالم وإنهاء االحتالل اإلسرائيلي لألراضي الفلسطينية         
األسـلحة،  «عتمد علـى    أمام مؤتمر دولي عقد في هيرتزيليا، شّدد سمو األمير الحسن على أن األمن الم             

األمن الحقيقي لن يتأتى اال عن طريق الـسالم         «، مذكّرا بأن    »والترسانات ال يمكن أن يؤدي الى السالم      
تحقيق األمن  « دقيقة أن    30وأكد األمير الحسن في خطابه الذي دام حوالي          .»القائم على العدالة والمساواة   

  .»ألحد األطراف ال يجب أن يكون على حساب طرف آخر
تقوم به اسرائيل في األراضي المحتلة واإلجراءات التي تتخذها حكومتها خـالل            «وأعرب عن أسفه لما     

ال يمكن لالسـرائيليين    «وأكد االمير الحسن أنه     . ، مع السلطة الفلسطينية   »المفاوضات المنعقدة في عمان   
سطينية والدول العربيـة    التذمر من الحرب الناعمة ضدها فيما يستمرون في رفضهم لشرعية الدولة الفل           

  .»بشّدة أكثر من ذي قبل
2/2/2012، الدستور، عمان  
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   الجادة والفاعلة السبيل األمثل للوصول إلى حل الدولتينالمفاوضات: األردنوزير خارجية  .42
 الخاص لعمليـة    األميركيالمبعوث  خالل لقائه    ،ناصر جودة األردني   وزير الخارجية    أكد:  بترا –عمان  

 أن المفاوضات الجادة والفاعلة هي الـسبيل االمثـل    األربعاء، ديفيد هيل أمس     األوسطالشرق  السالم في   
للوصول الى حل الدولتين ومعالجة مختلف قضايا الحل النهائي التي ترتبط جميعها بمصالح اردنية عليـا       

  .خاصة قضيتي القدس والالجئين
2/2/2012، الدستور، عمان  

  
  حب بزيارة مشعل  اإلخوان في األردن ترجماعة .43

 رحب الناطق باسم جماعة اإلخوان المسلمين في األردن جميل أبو بكر بزيـارة              : محمد الدعمة  - عمان
رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل إلى األردن، متمنيا أن تكون هناك زيارات متتالية وأن                

وقال أبو بكر إن وفدا مـن       . لسطينتكون هناك عالقات مع األردن متوازنة تخدم األردن وكذلك تخدم ف          
قيادة الجماعة برئاسة المراقب العام لإلخوان المسلمين همام سعيد قد زار مشعل والوفد المرافق له الذي                

ـ      .ضم عددا من قادة حماس     جرى في اللقاء تبادل    «: »الشرق األوسط «وأضاف أبو بكر في تصريحات ل
 واألوضاع السياسية في المنطقة العربية وما يجري على         اآلراء ووجهات النظر حيال القضية الفلسطينية     

  .»الساحة الداخلية في عدد من الدول العربية، خاصة فلسطين
2/2/2012، الشرق األوسط، لندن  

  
   اللبناني يعاين مأساة الالجئين في مخيم برج البراجنةاالجتماعيةوزير الشؤون  .44

 إلى مخـيم     على زيارته   وائل أبو فاعور    اللبناني علق وزير الشؤون االجتماعية   : نقوال طعمة  -بيروت  
المشاهد في المخيم مخجلة لنا ولزعمـاء العـالم الـذين يتحـدثون             "برج البراجنة األسبوع الفائت بقوله      

بالديمقراطية وبالتغيير والثورات فيما هم يستقبلون قادة إسرائيليين على اعتبار أنهم رجال دولة وليـسوا               
  ".تناسى أن دولة إسرائيل قامت على أنقاض شعبقتلة ومجرمين، والكل ي

ففي برج البراجنة، مشهد قلما تكرر ربما في دول العالم جمعاء، بيوت متزاحمة بعضها مهدد باالنهيـار                 
لشدة ميالن السقف، وبنى تحتية غائبة وسيول متواصلة على الطرق دون انقطـاع وشـبكات الكهربـاء                 

 يـؤثر ع التعليمي يعانى من قلة الصفوف وزيادة عدد الطلبة، مما           القطا و .مهددة باالشتعال في كل لحظة    
  .على المستوى التعليمي

2/2/2012، موقع الجزيرة نت، الدوحة  
  

  "إسرائيل"طالب بحشد دولي لردع ت  الفلسطينيينشؤون الالجئين  علىةالدول العربية المشرف .45
عربية إلى ضرورة حشد الجهود الدولية دعا مؤتمر المشرفين على شؤون الالجئين في الدول ال :القاهرة

وأكد األمين العام المساعد للجامعة العربية .  وتعرية جرائمها تجاه الفلسطينيين"إسرائيل"القانونية لردع 
لشؤون فلسطين واألراضي المحتلة، محمد صبيح، في ختام أعمال المؤتمر، أمس، بمقر الجامعة العربية 

   الدولي بفاعلية وجدية لوقف الجرائم اإلسرائيلية بحق الشعب في القاهرة، أهمية تحرك المجتمع
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 كدولة فوق القانون شجعاها على "إسرائيل"الفلسطيني، موضحاً أن الخلل في المعايير والتعامل مع 
  .تصعيد مسلسل جرائمه بحق الشعب الفلسطيني

  2/2/2012الخليج، الشارقة، 
  

  "يلإسرائ" الهجرة إلى رفضهميهود تونس يؤكدون  .46
رفضهم اقتراح نائب رئيس الحكومة اإلسرائيلية، سلفان شالوم، )  نسمة1500(أكد يهود تونس : تل أبيب

 ا،لواوق .التونسي األصل، الهجرة إلسرائيل وقالوا مجددا إنه ليس لديهم رغبة في مغادرة وطنهم تونس
ونقلت عن أنطون . "مصعود اإلسالميين إلى السلطة ال يخيفه" إن :وفقا لصحيفة يديعوت أحرونوت

، يهودي تونسي، ويعرف بالده جيداً"خليفة، وهو شخصية معروفة في وسط اليهود التونسيين، القول إنه 
وقال . ، وطلب من شالوم أن ال يتدخل في شؤونهم"ويعارض اقتراح الهجرة ألنه ال أحد يخاف في تونس

إلى أين أذهب؟ إلى أوروبا؟ لست ":  ينجحيعقوب للوش، الذي كان قد رشح نفسه في االنتخابات ولكنه لم
  ".إلى إسرائيل؟.. غبيا إلى هذا الحد

  2/2/2012الشرق األوسط، لندن، 
  

   للقانون الدولية االستيطانية مناهضالممارساتكل :  كي مونبان .47
األمين العام لألمم المتحدة بان كـي       ، أن    رام اهللا   من محمد يونس ، عن   2/2/2012،  الحياة، لندن ذكرت  

ن واصل جولته على المنطقة، فزار اسرائيل ورام اهللا بهدف دفع عملية السالم، فـدعا خـالل لقائـه                   مو
رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتانياهو امس الى وقف االستيطان وتقديم بـوادر حـسن نيـة الـى                  

اعياً الى استئناف   الفلسطينيين، كما ندد خالل لقائه الرئيس محمود عباس امس في رام اهللا باالستيطان، د             
  . المفاوضات

ودان بان االستيطان في فلسطين، مؤكداً ضرورة وقف كـل أشـكاله واالعتـداءات التـي يقـوم بهـا                    
وأعرب عن تفهمه إلحباط الشعب الفلسطيني الذي قال إنه يعيش منذ فترة            . المستوطنون ضد الفلسطينيين  
لكنه دعـا الـى     ".  للقانون الدولي  ]ة[ية مناهض كل الممارسات االستيطان  : "طويلة تحت االحتالل، مضيفاً   

استئناف المفاوضات على أساس أن استمرار التفاوض أفضل من توقفه، مطالباً الجانب اإلسرائيلي بوقف              
، لكن  )بين الفلسطينيين واسرائيل  (أنا متشجع في مفاوضات عمان      : "واضاف. كل االجراءات االستيطانية  

  ".ال استفزازية على األرضعلى الطرفين أال يقوما بأي أعم
وزار بان مدينة روابي الجاري إنشاؤها شمال غربي مدينة رام اهللا، في لفتة الى أهمية حدوث تغييـرات                  

  .على األرض في خدمة عملية السالم
وكان بان التقى في وقت سابق امس نتانياهو ودعاه الى إظهار بادرات طيبة تجاه الفلـسطينيين إلحيـاء                  

هذه هي لحظة التحلي بـروح القيـادة لـضمان          : "وقال له في مؤتمر صحافي مشترك     . محادثات السالم 
واضاف انه بحث مع    ". استمرار المفاوضات، اذ إعيد انتخابك زعيماً لحزب ليكود وستستمر لفترة اخرى          

ى أحض بقوة أيضاً حكومة إسرائيل عل     "لالستمرار في المحادثات مع الفلسطينيين، و     " سبالً جادة "نتانياهو  
وتابع أنه ال   ". العمل بروح بناءة وإظهار بادرات طيبة من شأنها أن تساعد في إيجاد قوى محركة إيجابية              

مثلما تطالبهـا اللجنـة     " اقتراحاتها الملموسة في شأن األراضي واألمن     "يزال يأمل في أن تقدم إسرائيل       
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طنات يجب أن تكـون جـزءاً مـن         اعتقد ان قضية المستو   : "غير أن نتانياهو رد عليه    . الرباعية الدولية 
  ".محادثات السالم النهائية واتفاق السالم النهائي

خـالل   بان كي مـون،   ، أن   تل أبيب  من   نظير مجلي ، عن   2/2/2012،  الشرق األوسط، لندن  وأضافت  
وفي لقائه مـع    . بحث الموضوع اإليراني، طالبا االبتعاد عن الخيار العسكري        زيارة إلى إسرائيل أمس،   

إلسرائيلي، شيمعون بيريس، في فندق الملك داود في القدس، قال بان كـي مـون إن الحـوار                  الرئيس ا 
ودعا المجتمع الدولي إلى إجـراء حـوار   . الدبلوماسي بين الغرب وإيران هو الحل الوحيد وال بديل عنه 
  .جدي ومتواصل مع إيران للتوصل إلى حل بالطرق السلمية

 أفضل بكثير من الناحية االقتصادية ومن نواح أخرى، وعليها          إسرائيل في وضع  "قال بان كي مون إن      و
وتعهد بالعمـل   ". أن تبدي نوايا حسنة وتوجها إيجابيا من أجل توفير الظروف المناسبة وتجنب االستفزاز            

  . بحزم في موضوع حركة حماس وإيران، مشددا على ضرورة حل القضية النووية اإليرانية
 في هذا اللقاء، إذ طلب بان كي مـون مـن نتنيـاهو تجميـد البنـاء                  واحتل الموضوع الفلسطيني حيزا   

إسـرائيل، الدولـة ذات     "وقـال إن    . االستيطاني حتى يتاح استئناف المفاوضات السلمية مع الفلسطينيين       
اإلنجازات الكبيرة في مجاالت عدة، االقتصاد والعلوم والتكنولوجيا، ستفيد وتستفيد أكثر إذا كانت تعـيش       

  ".يرانهابسالم مع ج
  

  ن تشمل التنقل واالقتصادجراءات ثقة تجاه الفلسطينييإ رزمة سرائيلييناإلبلير يقترح على  .48
افاد مصدر مقرب من المحادثات بين الفلسطينيين واالسرائيليين االربعاء ان موفـد  : رام اهللا ـ ا ف ب 

راءات ثقة علـى اسـرائيل      اللجنة الرباعية لعملية السالم في الشرق االوسط توني بلير اقترح رزمة اج           
  .للقيام بها تجاه الفلسطينيين، على امل تسهيل العودة الى طاولة المفاوضات بين الطرفين

االول ينفذ فـورا والثـاني      : وافاد هذا المصدر الذي اطلع على مضمون هذه الرزمة انها تتضمن قسمين           
  .المقبل) مارس(ينفذ في آذار 

  )".ب( عدد محدود من مكاتب الشرطة الفلسطينية في مناطق السماح بفتح"وتتضمن هذه االجراءات 
تسهيل حرية الحركة للفلسطينيين في منطقة غور االردن وتحديـدا علـى عـدد مـن                "وجاء فيها ايضا    

 تصريح عمل اضافي للعمال الفلسطينيين داخل اسرائيل، وتحويل مكان          5000الحواجز العسكرية، ومنح    
 حالة جمع شمل لعائالت فلسطينية      2500ة الى الضفة الغربية، ومنح       فلسطيني من قطاع غز    2300اقامة  

  ".اي ان يصبحوا حاملين لهويات اقامة فلسطينية دائمة في االراضي الفلسطينية
موافقة اسرائيل على استخدام البريد الفلـسطيني عبـر االردن، والـسماح            "وتتضمن هذه الرزمة ايضا     

ع غزة الى الضفة الغربية والسماح بنقل خمسين مليون شـيكل           بتصدير منتجات النسيج واالثاث من قطا     
  ".الى البنوك في قطاع غزة

يجب ان تطبق فورا اما االجراءات االخرى فتطبق فـي شـهر     "وحسب اقتراح بلير فان هذه االجراءات       
توسط السماح للسلطة الفلسطينية بتطوير ابار الغاز في البحر االبيض الم         "وتتضمن  " المقبل) مارس(آذار  

الواقعة حسب اتفاقية   ) ا(الواقعة قبالة شواطئ قطاع غزة، وتخفيف دخول الجيش االسرائيلي الى مناطق            
مع العلم ان الجيش االسرائيلي يواصل منـذ االنتفاضـة          " اوسلو تحت السيطرة االمنية الفلسطينية الكاملة     

  .مناطق اقتحام هذه ال2000عام ) سبتمبر(الفلسطينية التي اندلعت في ايلول 
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تنظيم آليات عوائد الضريبة للسلطة الفلسطينية من خـالل     "كما يتضمن القسم الثاني من االجراءات ايضا        
زيادة عمل اللجان الفنية المشتركة بين الجانبين، والموافقة على عدد محدود من المخططات الهيكلية فـي                

تنظيم عمل كسارات الحجـر     " الكاملة، و  الواقعة تحت السيطرة االمنية والمدنية االسرائيليبة     )" ج(مناطق  
الفلسطينية في مناطق ج، اضافة الى الموافقة االسرائيلية على عدد من المشاريع الممولة دوليا في مناطق                

 )".ج(
  2/2/2012، القدس العربي، لندن

 
  بين الفلسطينيين واإلسرائيليين"  االستكشافيةاللقاءات" يبحث في عمان هيلديفيد  .49

بحث ديفيد هيل المبعوث االمريكي للتسوية في الشرق األوسط مع وزير الخارجية األردني             : )ب.ف  .ا  (
وبحسب وكالـة األنبـاء      .، كما أعلن مصدر رسمي أردني     "عملية السالم “ناصر جودة، أمس، في عمان      

نتائج ومخرجات االجتماعات االستكشافية التي عقدت فـي عمـان          “األردنية الرسمية استعرض الجانبان     
  ".الل االسابيع الماضية بهدف تهيئة البيئة والمناخ المناسب للبدء بمحادثات مباشرةخ

دعم الواليات المتحدة وتقديرها لجهود األردن بقيادة الملك عبداهللا لتحقيـق األمـن             “من جهته، أكد هيل     
ـ       “، مشدداً على    "واالستقرار في المنطقة   شافية بـين   أهمية المبادرة األردنية باستضافة اجتماعـات استك
  ". لمحاولة الوصول الى مرحلة المفاوضات المباشرة" اإلسرائيلي"الجانبين الفلسطيني و

 2/2/2012، الخليج، الشارقة
 

   من السجون اإلسرائيلية فلسطيناً نائبا26ً سراح بإطالق يطالبون  نائبا أوروبيا26ً .50
ة في البرلمان األوروبي نـداءا إلطـالق         نائبا ممثلين لجميع الكتل البرلماني     26 أطلق   :رام اهللا  -القدس  

  .سراح النواب الفلسطينيين المعتقلين في السجون االسرائيلية
االفـراج الفـوري   " الداعي الى 2008سبتمبر / أيلول4ر النداء بقرار البرلمان األوروبي الصادرفي   كّوذ

  ."عن نواب المجلس التشريعي الفلسطيني المعتقلين بما في ذلك مروان البرغوثي
اعتقال رئـيس    "عّدواحيث  " ادانتهم للتصعيد األخير ضد المشرعين الفلسطينيين     "وقد أعرب النواب عن     

المجلس التشريعي الفلسطيني، والعديد من أعضاء البرلمان بما في ذلك داخل مقر الهيئة االدولية للصليب               
  ".األحمر، أمرا غير مقبول واستفزازيا

ذه ليست باألمر الجديد، حيث يعتبر مروان البرغوثي، وهو شخـصية           سياسة اإلعتقاالت ه  " وذكروا بأن   
سياسية رئيسية و ال يزال يحظى بشعبية ال مثيل لها في صفوف الفلسطينيين، أول البرلمانيين المعتقلين ،                 

  ". سنوات10وستصل قريبا مدة اعتقاله في السجون االسرائيلية إلى 
وأشـار  . ت التي تتبعها اسرائيل ضد نواب المجلس التـشريعي        كما تضمن النداء تنديدا بسياسة اإلعتقاال     
] هـم [وقف فوري ونهائي لجميع التدابير التي تستهدف زمـالئ        "البرلمانيون ضمن ندائهم إلى ضرورة      

  ".البرلمانيين الفلسطينيين، بما في ذلك االعتقال و االبعاد من القدس
  ".ات، الذي يبعث وضعه الصحي على القلقالنائب أحمد سعاد"وأشاروا أيضا إلى وجوب إطالق سراح 

انه من الواضح أن االعتقاالت األخيرة تهدف إلـى تقـويض آفـاق المـصالحة               "وقد أشار النواب إلى     
و قد طال انتظار مطالبة المجتمع      . كما أنها تهدد جهود السالم    . الفلسطينية ومنع استئناف الحياة البرلمانية    

يع البرلمانيين الفلسطينيين و آن األوان أن تتصدرهذه المطالبة سلم          الدولي بقوة و حزم باطالق سراح جم      
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األولويات و أن توجه بصفة فورية إلى مجلس وزراء خارجية اإلتحاد األوروبي و إلى الممثل الـسامي                 
  ."وجهاز العمل الخارجي و كذلك إلى البرلمان األوروبي

داءا داروسا، رئـيس لجنـة العالقـات مـع     ومن ضمن الشخصيات السياسية البارزة التي وقعت هذا الن 
المجلس التشريعي الفلسطيني، وبيتيال، النائب األول لرئيس البرلمـان وسـوبودا، رئـيس المجموعـة               
اإلشتراكية وكون بنديت، رئيس مجموعة الخضر و دي كيزر، نائبة رئـيس لجنـة الـشرق األوسـط،                 

  .ميلن سكوت، نائب رئيس البرلمانومايير، نائب رئيس لجنة العالقات الخارجية و كذلك ماك 
  1/2/2012، القدس، القدس

  
  بعثة ديبلوماسية يترأسها سفيرلمن مفوضية عامة  ألمانيا ترفع مستوى التمثيل الفلسطيني .51

أعلن وزير الخارجية األلماني جيدو فيسترفيله أمس في مؤتمر صحافي مـشترك مـع رئـيس                : رام اهللا 
اض قرار برلين رفع مستوى التمثيل الفلسطيني فـي ألمانيـا مـن             الوزراء الفلسطيني الدكتور سالم في    

وكالة االمم  " مليون دوالر لـ     11كما ُأعلن عن تقديم     . مفوضية عامة الى بعثة ديبلوماسية يترأسها سفير      
فـي  ) ج(، ورفع قيمة الدعم المقدم الى المنطقـة         )اونروا" (المتحدة لغوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين    

  .بية بقيمة خمسة ماليين دوالرالضفة الغر
 2/2/2012، الحياة، لندن

  
   مليون يورو للعام الجاري11ونروا بـألمانيا تقرر دعم األ .52

قال وزير الخارجية األلمانية جيدو فيسترفيله، اليوم األربعاء، إن الحكومـة األلمانيـة سـتدعم               : رام اهللا 
ـ   وأضاف فيسترفيله في بيان صـدر عـن وزارة         .  مليون يورو العام الجاري    11الالجئين الفلسطينيين ب

في االستمرار فـي اإلسـهام فـي        " األونروا"نرغب من خالل دعمنا المالي لوكالة       : "الخارجية األلمانية 
  ". تحسين ظروف الحياة الصعبة التي يعيش فيها الالجئون الفلسطينيون

الل مفاوضات سـالم شـاملة،      وضع الالجئين الفلسطينيين لن يستقر بصفة دائمة إال من خ         "وأوضح أن   
وأنا أساند ذلـك    . لذلك يجب االستمرار في المباحثات التي بدأت في عمان بين اإلسرائيليين والفلسطينيين           

  ."في إطار زيارتي للمنطقة
ولفت البيان إلى انه سيذهب من إجمالي األحد عشر مليون يورو ثمانية ماليين بوصفها إسهاماً تطوعيـاً                 

العامة لوكالة األونروا لدعم مجاالت التعليم والـصحة واالحتياجـات االجتماعيـة            عن طريق الموازنة    
 ألف تلميذ في    80األساسية، وان الثالثة ماليين المتبقية ستذهب لصالح برنامج تغذية مدرسي يستفيد منه             

  .مدارس األونروا في قطاع غزة
  1/2/2012، وكالة سما اإلخبارية

  
  وز بالزعامة واليمين المتطرف بالشرعيةنتنياهو يف: انتخابات الليكود .53

  حلمي موسى
انتهت االنتخابات التمهيدية في الليكود، كما كان متوقعاً، بفوز بنيامين نتنياهو على خصمه األشد تطرفـاً                

 في المئة، والفارق بين اإلثنين كبير لمـصلحة         42وبالرغم من أن نسبة التصويت بلغت       . موشي فايغلين 
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حوالى ثالثة أرباع األصوات، إال أن صورة الليكود تجلت في موقف ما بين نتنيـاهو               نتنياهو، الذي فاز ب   
  . يمين-وفايغلين، وهي صورة يصعب التباهي بها لحزب يعلن نفسه أنه حزب وسط 

وفي كل األحوال تفتح نتائج االنتخابات الباب واسعا أمام نتنياهو إلعادة ترسيخ نفسه زعيماً أوحـد فـي                  
  . للمعركة الكبرى على رئاسة الحكومة اإلسرائيلية في وقت ال يبدو بعيداًالليكود تمهيداً

ولم تخل انتخابات الليكود من أالعيب واتهامات بالتآمر والخداع، إذ تأخر افتتاح صناديق االقتراع فـي                
، العديد من المواقع فضالً عن تآمر قاد إلعالن جزء كبير من المستوطنين مقاطعتهم النتخابات الليكـود               

  .وهو ما حرم فايغلين من الكثير من أصوات مناصريه الطبيعيين
كما جرى تمديد االقتراع في االنتخابات لساعة إضافية من أجل تسجيل نسبة تصويت أعلى جرى خالل                

كذلك وجهت اتهامات للجنة الليكود التنظيميـة       . هذه الساعة حشد المزيد من أنصار نتنياهو لزيادة الفارق        
خبين يمينيين خصوصاً من المستوطنين من حق االقتراع برغم عضويتهم المتواصلة فـي             بأنها حرمت نا  

  .الحزب منذ ست سنوات ودفعهم اشتراكات العضوية
ووجه فايغلين اتهامات للهيئة المشرفة على االنتخابات بينها أن سجل الناخبين لـم يرسـل للعديـد مـن                   

وقـال فـايغلين    . تصويت خصوصاً في المستوطنات   المواقع، األمر الذي حرم الكثير من أنصاره من ال        
وطبعاً كان رد لجنة    . »شعورنا قاس جداً ألن أفعاالً سيئة تمت من أجل عدم تمكين ناخبينا من التصويت             «

الليكود على هذه االتهامات أنها ال تستند إلى أساس وأن ما جرى كان مجرد خلل فني غير مقـصود ال                    
  .أكثر

ه فايغلين بعد اإلعالن عن نتائج االنتخابات عن شعوره بالنصر برغم الهزيمـة             وكان بالغ األهمية ما قال    
لقد حققنا إنجازاً كبيراً، وطريقنا ينتصر وهو       «اإللكتروني  » يديعوت«إذ قال في مقابلة مع موقع       . العددية

 فـي    لليكود، وتغلغل  DNAفك للشيفرة الجينية    «واعتبر أن النتيجة هي في واقع الحال        . »الذي سيسود 
إن قسماً ممن صوتوا لي ليسوا من الناس الذين نسبتهم للعـضوية فـي              . الدوائر األوسع لناخبي الليكود   

  .وشدد فايغلين على أنه حقق هذه النتيجة برغم أن جهاز الليكود تجند ضده على طول الطريق. »الليكود
لذي أشار إلى أن هـذه النـسبة        والواقع أن واحداً من كل أربعة ناخبين في الليكود منح صوته لفايغلين ا            

كانت بين المستوطنين وداخل الخط األخضر، وأن االنتخابات التمهيدية جرت في ظروف غير مريحـة               
والصحيح أن نتنياهو اختار بنفسه هذا الموعد إلحراج كل خصومه الذين امتنعوا عن التنافس حيـث                . له

  .لم يتصد لهذه المهمة سوى فايغلين
نياهو يخشى من أن ينال فايغلين ثالثين في المئة، األمـر الـذي يعنـي تعزيـزاً                 عموماً كان معسكر نت   
وكانت الخشية األكبر أنه كلما قلت نسبة التصويت كلما كان الفارق بين نتنيـاهو              . لمعسكره داخل الليكود  

  .وفايغلين أقل
 ال أحد يستطيع منافـسته  وكان نتنياهو من بادر إلى إجراء االنتخابات التمهيدية في الليكود بعدما رأى أن   

ورأى كثيرون أن هـذه الخطـوة   . داخل حزبه أو في معسكر اليمين أو حتى في الساحة السياسية عموماً    
ألنه أفلح في زرع الخالف داخل الحزب األكبر المنافس له، كديما، الذي اضطرت             » ضربة معلم «كانت  

كذلك الحال مع حزب العمل الذي رغم إجرائـه         و. زعامته لتحديد نهاية آذار موعداً لالنتخابات التمهيدية      
وفضال عن ذلك فإن نتنياهو أقدم على هذه الخطوة         . انتخابات إال أن صورته العامة ال تخلو من خالفات        

وفي ظنه إجراء انتخابات مبكرة كان الحديث يدور حول إجرائها في تشرين الثاني المقبل ولكـن كثـر                  
  . األول وقبل تقديم مشروع الميزانية للكنيستالحديث يوم أمس عن إجرائها في تشرين
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نتنياهو بعد االنتخابات التمهيديـة سـيغدو   «ونقلت الصحف اإلسرائيلية عن مقربين من نتنياهو قولهم إن  
وهـذا سـوف    . نتنياهو آخر، إذ سيغدو قوياً ليس فقط في استطالعات الرأي وإنما أيضاً داخل الحـزب              

 واالقتصادية التي يريد تحقيقهـا، وأيـضاً خطتـه لتقـديم موعـد              يتجلى أيضاً في الخطوات السياسية    
لم يعد لديه مبرر للخشية من أحد، وهو ينوي إعداد خطة أدراج يبرزها لحظة أن يحاول أي                 . االنتخابات

  .»من شركائه االئتالفيين ابتزاز الحكومة في موعد قريب من موعد إقرار الميزانية
أ من حزيران، ما يعني أنه في ذلك الوقت سيتقرر بشكل نهائي إن كان              ومعلوم أن مداوالت الميزانية تبد    
  .سيتم تقديم موعد االنتخابات أم ال

وأعلن . وسارعت أحزاب المعارضة إلى التعليق على نتائج انتخابات الليكود مساوية بين نتنياهو وفايغلين            
اويـة ويزيـد فـي عزلـة         فايغلين سيواصل دحرجة إسرائيل نحو اله      -حزب نتنياهو «حزب كديما أن    

إسرائيل، فالليكود قرر مواصلة السياسة المشتركة لفايغلين ونتنياهو، وهي السياسة التي بـات مواطنـو               
  .»إسرائيل أسرى لها رغماً عنهم منذ ثالث سنوات

جراء إعادة انتخاب نتنياهو، وحيث ال يعرض الليكود أمال اجتماعياً  اقتـصادياً             «ورأى حزب العمل أنه     
اسياً على الجمهور اإلسرائيلي، وبسبب انهيار كديما وفشلها المتكرر في تشكيل حكومة يغدو حزب              أو سي 

والجمهور يعرف أن حزب العمل جدي، مـسؤول، صـهيوني          . العمل الحزب الثاني األكبر في إسرائيل     
  .»وبديل لليكود

يظهر بوضوح أكبـر    «لين  فأعلنت أن فوز نتنياهو في المنافسة مع فايغ       » ميرتس«أما زهافا غالئون من     
لقد غدا الليكود حزب المستوطنين األكبر الذي       . التحول في الليكود من يمين الوسط إلى البؤر االستيطانية        
  .»وضع االحتالل في الوسط ودولة إسرائيل على الهامش

  2/2/2012، السفير، بيروت
  

  دولة الجدار يا أنصار المفاوضات ومناهضي التوطين .54
  ياسر الزعاترة

 ولغاية اآلن، أعني منذ أن طرح شارون        2003د تعبنا ومللنا منذ كثرة ما كررنا هذه الحكاية منذ العام            لق
  .مشروع حزب كاديما كخروج على الليكود، والذي بدأ باالنسحاب من قطاع غزة

على أقل من نصف الضفة الغربية،      ” كانتونات“جوهر مشروع شارون هو دولة الجدار األمني، أي دولة          
، مع التذكير بأن المساحة التي يتركها الجـدار         )67نصف األراضي المحتلة عام     (فة إلى قطاع غزة     إضا

وتبقى مناطق الغور التي ال يغادر الموقف منها مربع اإلبقاء عليهـا تحـت              . من الضفة ال تشمل القدس    
  .السيادة اإلسرائيلية، ولو لفترة انتقالية طويلة

 15 إلـى    10الذي يمتد لمـدة     ” الحل االنتقالي بعيد المدى   “لحل بوصفه   الالفت أن شارون كان يقدم هذا ا      
سنة، يثبت الفلسطينيون خاللها أهليتهم للسالم، ثم يجري بعدها الحديث عما يسمى قضايا الحل النهـائي                

الملف األخير كان محسوما لجهة رفض عودة أي        (مثل الحدود والسيادة والمستوطنات والقدس والالجئين       
  ).48ئين لألراضي المحتلة عام من الالج

هي الدولة المؤقتة، بحسب تعبيرات آخرين في الكيان الصهيوني، والتي ستغدو في حالة نزاع حـدودي                
  .مع جارتها، تماما مثل عشرات النزاعات الحدودية الموجودة في ملفات األمم المتحدة
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اجأة من العيار الثقيل، تقدم نتنيـاهو       مؤخرا، وفي مفاجأة متوقعة وربما معروفة، لكنها تبقى رغم ذلك مف          
بهذا المشروع كحـل نهـائي، أي أنـه         ) إسحق مولخو (للفلسطينيين من خالل مبعوثه لمفاوضات عمان       

  .يتجاوز شارون الذي كان يتفضل على الفلسطينيين بالقول إن مشروعه يشكل حال انتقاليا وليس نهائيا
السؤال الذي يطرح نفسه بكل قوة هو ذلك المتعلـق بـرد            ال جديد يتجاوز وقاحة نتنياهو المعهودة، لكن        

  .السلطة الفلسطينية، بل رد العرب
السلطة تقول إنها ترفض هذا الحل، وهو موقف مشكور، وكانت تردد أنها ترفضه حتى كحل انتقالي أو                 

بكل ما  كدولة مؤقتة، وهذا أمر رائع أيضا، ولكن الواقع على األرض يؤكد أنهم يكرِّسونه ويمضون فيه                
  .أوتوا من قوة

أليست هذه السلطة التي تتمدد على األرض، ويشرف األمريكان على أجهزتها األمنيـة؛ واإلسـرائيليون               
على حركتها االقتصادية، بما في ذلك استثمارات كبار مسؤوليها وأبنائهم، وبطاقات الفي آي بـي التـي                 

ركة التي سـتحرر األرض وتقـيم الدولـة         يحصلون عليها، وقبل ذلك السماح بعقد المؤتمر السادس للح        
أليست هذه السلطة هي عنوان المشروع الذي نتحدث عنـه،        ). المؤتمر السادس لحركة فتح في بيت لحم      (

أكان بطبعته المؤقتة، أم بطبعته النهائية مع تعديالت طفيفة في حـال تكـرم علـيهم نتنيـاهو بـبعض                    
  !التنازالت؟

نوان العريض لنشاط المجموعة التي سـيطرت علـى قيـادة فـتح             هي الع ) الدولة/السلطة(عندما تكون   
، فأين يمضي بنا هؤالء في ظل طروحات نتنياهو التي ال تبتعد كثيرا             2003والمنظمة والسلطة منذ العام     

وهل وافق  ! عن طروحات اآلخرين داخل الكيان الصهيوني حتى لو تغيرت القيادة في المستقبل القريب؟            
  !المريعة لكي يقبل بها اآلخرون؟” وثائق التفاوض“ على تنازالت أولمرت وليفني من قبل

ألم يقولـوا إنهـم مـع       . ليقل لنا أولئك كيف سيردون على هذه الغطرسة واستمرار االستيطان والتهويد          
وهل يمكن للذين يصلون الليـل بالنهـار فـي      ! المقاومة السلمية، فلماذا ال يطبقونها واقعا على األرض؟       

  !األمني أن يتحولوا إلى ثوار بين عشية وضحاها؟سياق التنسيق 
ولكـن  !). كيف كان الوضع قبل أوسلو؟    (سيتباكون بالطبع على حياة الناس وعلى الرواتب والمساعدات         

أليس باإلمكان تحويل السلطة إلى سلطة إدارية ال صلة لها بالسياسة وتضع العـالم العربـي والمجتمـع                  
 مصاريفها بينما يفجـر الـشعب انتفاضـته الـشاملة ضـد العـدو               الدولي أمام مسؤولياته لكي يتحمل    

  !وممارساته؟
ألم يلهمهم هذا الربيع العربي شيئا؟ وأين هم الذين يرفضون التوطين والوطن البـديل مـن هـذا الـذي         
يجري؟ أال يعلمون أن دولة الجدار األمني ستطرد الكثير من أهلها بـدل أن تـستوعب آخـرين مـن                    

  !الخارج؟
لذي يجري في العالم العربي، وسائر التحوالت الدولية تفتح أفقا رائعا للتحرير، بما فـي ذلـك                 كل هذا ا  

التحرير الشامل، على أن تتحول قيادة الشعب الفلسطيني إلى قيادة ثورة، ال قيادة دولة غير موجـودة إال                  
  .في األسماء والمسميات، بينما يخضع رموزها لسلطة االحتالل في سائر شؤونهم

ل معروف، والبوصلة الصحيحة يعرفها سائر العقالء، ولكن أين هي القيادة التي ترفع الراية وتقـود                الح
  المسيرة؟

  2/2/2012، الدستور، عمان
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  )3 (2012دافوس  .55

  جهاد الخازن
عندي ألف اعتراض على السياسة الخارجية االميركية المصنوعة في اسرائيل، واألمير تركي الفيـصل              

اً دقيقاً في انتقاد السياسة الخارجية االميركية في الشرق األوسط وهـو يتحـدث فـي                كان صريحاً جريئ  
دافوس، كما فعل في الرياض وأيضاً في المؤتمر األمني الذي استضافته البحرين أخيراً، فال أقول سوى                

ي إن رأيي من رأي األمير تركي والعرب اآلخرين من أصدقائي في المؤتمر السنوي للمنتدى االقتـصاد               
العالمي في دافوس، فقد كان هناك توافق في جلساتنا الخاصة على أن هذه السياسة تضر بمصالح شعوب                 

  .المنطقة والمصالح األميركية نفسها
وحـدث  . أخونا عمرو موسى من نجوم دافوس كل سنة، وكنت أقف الى جانبه فيقْبِل الناس للحديث معه               

أي أنهم اسرائيليون، وطلب بعضهم أخذ صور معه،        » انجير«غير مرة أن صافحنا مشاركون قالوا إنهم        
فقد يكون االسرائيلي من دعاة السالم الذين أصبحوا تحت حصار حكومة يمينية متطرفة، وال نريـد أن                 

  .نخسر من بقي منهم
. في دافوس تعرفت قبل سنوات إلى الحاخام ديفيد روزن واشتركنا في حوار اإلسالم والغـرب سـنوات                

عتدل وعادل يستطيع الفلسطينيون أن يعقدوا سالماً معه غداً، فهـو يؤيـد قيـام دولـة                 وهو رجل دين م   
  .فلسطينية مستقلة، ويعرف مدى معاناة الفلسطينيين تحت االحتالل

 في المئة من اليهود حول العالم ليبراليون، سياستهم بين الوسـط            80اليهود شعب يحّيرني، فأنا أقّدر أن       
ئيل حكومة يمينية متطرفة، متحالفة مع المستوطنين المتدينين، وهذا أيضاً مع           ومع ذلك ففي اسرا   . ويساره

  .أن غالبية اليهود حول العالم من العلمانيين
سألت الحاخام روزن ويهوداً آخرين في دافوس عن سر هذه المفارقة، فالحكومة اليمينية في اسـرائيل ال               

  .ها جواباً مقنعاً يخرجني من حيرتيتمثل غالبية اليهود، وسمعت أجوبة كثيرة لم أجد بين
  .وأحاول أن أترك اسرائيل وحكومتها، وأجدهما من دون طلب

كنت في جلسة خاصة بين الجلسات مع أصدقاء عرب من سياسيين ورجال أعمال، وقلت لهم إن هنـاك                  
 ألنهـم  وهم قالوا إن هذا غير ممكن. جلسة بعد بضع دقائق سيتحدث فيها أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة 

  .لم يروا أي قطريين داخل مبنى المؤتمر
طلبت من األخ عمرو موسى أن يرافقني وقرأت له برنامج المؤتمر في مكتب التسجيل للجلسات، وكانت                

وسألت أحـد   . فيه جلسة أمير قطر، فذهبنا معاً الى القاعة الكبرى لسماعه، غير أن األبواب كانت مغلقة              
  .شمعون بيريز: ستبدأ الجلسة ومن سيتحدث فيها، وهو قالالموظفين عند مدخل القاعة متى 

  .أسرعت واألخ عمرو مبتعدين، فأمير قطر لم يحضر، وبيريز آخر من نريد أن نسمع في مكان األمير
الجلسة ضمت مع بيريز رئيس الوزراء الفلسطيني سالم فياض، وهو مناضل له الفضل األول في حسن                

  .لضفة الغربية على رغم الحصار االسرائيليأداء االقتصاد الفلسطيني في ا
بالمناسبة، أبو مازن هاتفني عندما زار لندن قبل أسبوعين، وحدثت أخانا سالم في دافوس، وبيني وبـين                 
القارئ أكشف سراً أرجو أال يتجاوزنا هو أن قيادة السلطة الوطنية الفلسطينية ال تتوقع إطالقاً نجـاح أي                  

 وال تريد المفاوضات أصالً، وإنما تتعرض لضغط مستمر، خصوصاً من           مفاوضات مع حكومة نتانياهو   
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، أو أن توفر عذراً     »الفشل«الواليات المتحدة، لدخول مفاوضات عبثية، وهي ال تريد أن تُحمل مسؤولية            
  .للذين يطالبون بقطع المساعدات عن الفلسطينيين ألنهم يعارضون العملية السلمية المزعومة

للمنتدى االقتصادي العالمي في دافوس يجمع رؤساء دول وحكومـات ووزراء وكبـار             المؤتمر السنوي   
وهو في رأيي الثاني سياسياً في العـالم بعـد دورة           . رجال المال واألعمال كما ال يفعل أي مؤتمر آخر        

  .الجمعية العامة لألمم المتحدة، واألول اقتصادياً
شواب يستحق جائزة نوبل للسالم، فهو منذ عقـود         أعتقد أن مؤسس المنتدى ورئيسه البروفسور كالوس        

  .يسعى من دون كلل أو ملل لصنع عالم أفضل كما هو شعار المنتدى
  2/2/2012، الحياة، لندن

  
  تقييم إسرائيلي.. الصاروخيةالحرب  .56

  هشام منّور
 يتـرك الكيـان     مع انشغال العالم والمنطقة بمشاكلها الداخلية، وأزماتها المالية، وانتخاباتها المحليـة، ال           

اإلسرائيلي فرصة أو منبراً أو اجتماعاً مع المسؤولين الغربيين، واألمريكان منهم على نحو خاص، لحشد               
" الـصاروخية "الجهود وتجييش القوى لضرب إيران، والتهوين، في الوقت نفسه، من قدراتها العسكرية              

القيـام بـأي رد فعـل عـسكري         بالذات، وكذلك ضعف فاعلية حلفائها في كل من سورية ولبنان على            
  .فيما لو قامت اآللة العسكرية اإلسرائيلية بضرب المنشآت النووية اإليرانية" صاروخي"

 –آخر تلك المحاوالت التي اكتست لبوس العلم واألكاديمية دراسة صادرة عن مركـز أبحـاث بـيغن                  
الدفاعية، " رفائيل"لمدى ألنظمة   السادات، من قبل حاييم روزنبرغ، الرئيس السابق لقسم التخطيط البعيد ا          

، ناقش فيها الجدل حـول      "التأثير التكنولوجي على العوامل الطبوغرافية    : ساحة القتال المستقبلية  "بعنوان  
" المتوقعـة "توجيه ضربة استباقية إلى إيران وتداعيات مثل هذه الخطوة، ال سيما الهجمات الـصاروخية     

رب الصواريخ البالستية يعد نقلةً نوعية قادرة على تغييـر قواعـد            ، معتبراً أن التهديد بح    )إسرائيل(على  
وأن المعارك التي ستشهدها منطقة الشرق األوسط في المستقبل ستتكّون          . الحرب الحديثة بصورة جذرية   

االستعداد لمواجهـة أوضـاع     ) إسرائيل(أساساً من هجمات صاروخية على المدن اإلسرائيلية، وأن على          
  .كهذه

 الباحث اإلسرائيلي على تراجع أهمية القوات البرية في معركة مقبلة، فإنه ال ينفي أنه ما من                 ورغم تأكيد 
، وصوالً إلى حرب لبنـان      1980 بدءاً بالحرب العراقية اإليرانية عام       –حرب اُستخدمت فيها الصواريخ     

يكـن يومـاً اسـتخدام      وبتعبير آخر، لم    . الثانية، أمكن حسمها من دون استخدام للمناورة بالقوات البرية        
نتيجة لمحدودية فاعلية دور هذه الصواريخ      "معتبراً أن ذلك    . الصواريخ عامالً حاسماً في أي نزاع مسلح      

التي تمنع تحّولها إلى سالح حاسم وعدم دقتها، حيث إن معظمها يسقط على بعد مئات األمتار من الهدف                  
  ".قة ضئيالً للغايةوهذا يجعل احتمال اإلصابة المباشرة والدقي. المستهدف

تنتقل الدراسة بعد ذلك إلى عرض أنواع الصواريخ وأعدادها لدى دول المنطقة، إذ هناك مئات األنـواع                 
فلدى سورية، على سبيل المثال، ترسانة كبيرة من صـواريخ          "من الصواريخ في منطقة الشرق األوسط،       

 الدقة، ونظـراً ألن الـصواريخ        أرض يصل مداها إلى بضع مئات الكيلومترات، ومعظمها قليل         -أرض
المسافة الفاصلة بين إيران    ( كم   1500بعيدة المدى أكثر تكلفة، فإن عدد الصواريخ التي يصل مداها إلى            

  ". كم300، أقل بكثير من عدد الصواريخ قصيرة المدى التي يصل مداها إلى )وإسرائيل
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ألن معظـم الـصواريخ البالـستية       ويرى الباحث أن قدرات اإلطالق والقدرات اللوجـستية محـدودة؛           
المستخدمة في الشرق األوسط تستخدم الوقود السائل للمحرك الصاروخي، األمر الذي يخفّض من معّدل              

العاملـة علـى    " سـكود دي  "و" سكود سي "اإلطالق، ويتكّون مخزون سوريا الحالي أساساً من صواريخ         
كثر تطوراً في المـستقبل، فإنهـا سـتظل         وحتى لو استطاعت سوريا امتالك صواريخ أ      . الوقود السائل 

عاجزة عن تبديل مجمل ترسانتها من الصواريخ في فترة وجيزة، وستظل مقّيـدة علـى صـعيد القـوة                  
  .الصاروخية بمزيج من التقنيات القديمة والمتطّورة
 SS-26يشكل الصاروخ الروسي البالستي اسكندر إم       "ثم يتحدث عن صواريخ الجيل القادم البالستية، إذ         

إذ يتمّيز بقدرته الكبيرة على المناورة منذ لحظة إطالقه حتى آخـر      . تغييراً جذرياً، في قدرة هذه األسلحة     
وفي حين أن روسيا والواليات المتحدة األميركيـة تمتلكـان هـذا النـوع مـن                . مراحل مسار الرمي  

  ".لنوع من األسلحةالصواريخ، لم يستطع أي بلد من بلدان منطقة الشرق األوسط الحصول على هذا ا
لتخلص الدراسة إلى أن الرّد األنسب على صواريخ الجيل القادم البالستية هو في مـزيج مـن الـردع                   

ومعناه أن توضـح    . فالردع سالح مركزي في أي مواجهة صاروخية      . "والدفاع الفعال، والحماية السلبية   
إذ . بناه التحتية الحيوية للخطر الشديد    لكل من ينوي مهاجمتها بصواريخ بالستية أنه سيعرض         ) إسرائيل(

تـسعة أضـعاف الـشحنة      ( إسرائيلية واحدة حمل تسعة أطنان من القنابل الذكية          16تستطيع طائرة إف  
أما وسائل الدفاع المتاحة فهي منظومات الصواريخ االعتراضية للصواريخ،         ). التفجيرية لصاروخ سكود  

صواريخ المهاجمة، باإلضافة إلـى الحمايـة الـسلبية         وأنظمة التشويش وتعطيل أجهزة توجيه رؤوس ال      
  ".المحّسنة للمنشآت الحساسة والمناطق السكنية

ال يخفي الباحث اإلسرائيلي أن هناك تهديدات إيرانية بالرد على أي هجوم إسرائيلي محتمل، وهـو مـا                  
أمـر مبـالغ    "خية  يطالب حكومته بتوضيحه للجمهور اإلسرائيلي، إال أنه يعتقد أن التهديد بحرب صارو           

لكـن  "ليس سوى أحد السيناريوهات الممكنة،      " إسرائيل"، وأن سيناريو إطالق الصواريخ على مدن        "فيه
علينا أال ننسى أن استخدام الصواريخ البالستية لم يكن في يوم من األيام عامالً حاسـماً فـي أي نـزاع                     

  ".مسلح
وث والدراسات بأن الكيان اإلسرائيلي قد اختبـر        فهل تشي الدراسة المقدمة إلى واحد من أهم مراكز البح         

نتائج ومآالت قصفه للمنشآت النووية اإليرانية وعواقبها، وأن التهوين الذي بدا من خالل التقليـل مـن                 
فاعلية ودقة الصواريخ في أي حرب مستقبلية مرده تشجيع صانع القرار اإلسرائيلي على اتخـاذ قـرار                 

، وحليفه الغربي على تأمين الغطاء الدبلوماسي والسياسي لمثـل هـذا            ضرب المنشآت النووية اإليرانية   
  !.التحرك، وربما العسكري؟

  1/2/2012، موقع فلسطين أون الين
  

   شرق أوسط جديدمواجهة قديمة في "سرائيلإ" .57
  ماجد كيالي

تتمثّـل  تتفاعل في منطقة الشرق األوسط، في هذه المرحلة، ظاهرتان متعاكستان، ومتناقضتان، أوالهما،             
بإسرائيل التي تتّجه، في سياساتها وقوانينها وأيديولوجيتها، إلى الماضي أكثر مما تتّجه نحو المـستقبل،               
بحيث تكاد تقترب من التشكّل باعتبارها مجرد دولة شرق أوسطية أخرى، منغلقـة وإقـصائية وعنيفـة                 

  .ومتزّمتة ثقافياً ودينياً
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مجتمعات في عديد من البلدان العربية كسر الصورة النمطية التي          في حين تتمثّل الظاهرة الثانية بمحاولة       
رسمت لها، منذ حوالي نصف قرن، والتي تحاول التحّرر من إسار الماضي والدخول في المستقبل، من                
خالل محاكاة العالم، واإلمساك بأسباب الحداثة، وبناء دولة المواطنين؛ وهو ما تبشّر به الثورات الشعبية،               

  . كل التعقيدات والصعوبات المحيطة بها والنواقص والمشكالت التي تتخلّلهاعلى رغم
  تطرف ديني وقومي

للحداثة والديمقراطية والعلمانية   " واحة"وفي الواقع فإن إسرائيل التي دأبت على الترويج لنفسها باعتبارها           
تحّوالت نوعّية كبيرة، ربمـا     الشرق األوسط القديم واالستبدادي والمتدّين، تبدو على عتبة         " صحراء"في  

تؤثر على طبيعتها وعلى إدراكاتها عن ذاتها وعلى صورتها في العالم، وذلك على وقـع تزايـد نفـوذ                   
مـن سـكانها    % 58(الحاخامات واألحزاب الدينية والقومية المتطرفة وعلى وقع تديين الدولة والمجتمع           

كثير من المثقفين والمحللين اإلسرائيليين يطلقـون       ، إلى درجة بات معها      )اليهود يعتبرون أنفسهم متدينين   
، "إيـران هنـا   "أو دولة الشريعة، ويحذرون من قيـام        ) المتدينين المتطرفين " (الحريديم"عليها اسم دولة    

مشّبهين تسلّط الحاخامات على الدولة بتسلط آيات اهللا في إيران، ومشبهين إسرائيل بغيرها مـن الـدول                 
  .الشرق أوسطية

العـرب  "ذات مرة، قبل عشر سنين أو أكثر، كتبت هنا شيئاً يـشبه             : "يقول إيتان هابر محذّرا   وعن ذلك   
أما خبير االقتصاد البروفيسور دان     ). 1/10" يديعوت أحرونوت ". (" اليهود صاروا عربا   -صاروا يهودا   

". روع كلـه  إسرائيل إذا أصبحت دولة من العالم الثالث، فسيكون ذلك نهايـة المـش            "بن دافيد فيرى بأن     
  ).29/10، "يديعوت أحرونوت"عنات فيشبن، (

بمثابـة  " اليهـود "اليهودي، باعتبار   " القومي"الالفت أن التطّرف الديني في إسرائيل يتوازى مع التطّرف          
  .، مما يعني أن هذين التطّرفين يتكامالن ويتغذّيان من بعضهما"قومية"

فين عند اإلسرائيليين، فكالهما تأّسس على األسطورة       وتفسير ذلك أن ثمة جذورا مشتركة بين هذين التطر        
كذلك فإن ما يشّد هذين التيارين      "). أرض إسرائيل الكاملة  "و" شعب اهللا المختار  "و" أرض الميعاد ("الدينية  

، وال  "األغيـار "إلى بعضهما تمحورهما حول الذات اليهودية، وهو تمحور يتكشّف عن عنـصرية إزاء              
  .األرض األصليينسيما الفلسطينيين أهل 

أيضا ثمة جذر ثالث مشترك ويتجلّى في معاداة المتطرفين اليهود اإلسرائيليين، مـن التيـارات الدينيـة                 
والقومية، للديمقراطية، وهذا ما بات واضحا اليوم في محاوالت هذه التيارات إضعاف استقاللية المحكمة              

  .العليا، وسّن القوانين على أساس الشريعة
  نيةعنصرية وعدوا

ثمة جذر آخر يجمع المتطّرفين المتدينين بالمتطرفين القوميين، وهو عداؤهما للسالم، ورفضهما تقديم أي              
هكذا فإن حال التطّرف في     . تنازل لصالح الفلسطينيين، وهو موقف ناجم عن نظرة عنصرية واستعالئية         

نة، عبر إجـراءات دسـتورية      إسرائيل باتت تطاول التشريعات التي تخرج الفلسطينيين من دائرة المواط         
وقانونية، وضمن ذلك يأتي التأكيد على القانون الذي يمنع إعطاء حقّ اإلقامة في إسرائيل لألزواج مـن                 

من الضفة وغزة، كما يأتي في هذا اإلطار محـاوالت إعـادة تعريـف              ) الزوج أو الزوجة  (الفلسطينيين  
؛ علـى مـا فـي       "الدولة القومية للشعب اليهودي   "إسرائيل من كونها دولة يهودية ديمقراطية إلى كونها         

  .التعريف األول من مخاتلة وتناقض ونظرة عنصرية استئصالية
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ومن الناحية العملية فإن هذا التشديد على يهودية الدولة يتضّمن محو الرواية الفلسطينية للتاريخ، وفرض               
 أي أن إسـرائيل تحـاول بعـد إزاحـة           .الرواية الصهيونية، المفعمة باألساطير الدينية الخرافية، محلّها      

الفلسطينيين من المكان إزاحتهم من الزمان، ومن المستقبل، أيضا، لتبرير وجودها من الناحية التاريخيـة             
  .لها بطمس حقيقة قيامها على نكبة الشعب الفلسطيني" أخالقية"وإيجاد قاعدة 

كدولة يهودية حصراً، أي ال علـى أنهـا         هذا ما يفّسر طلب إسرائيل االعتراف بها، وبحقّها في الوجود،           
دولة مدنية أو حتى على أنها دولة لإلسرائيليين اليهود، في دالالت عنصرية، تعلي من شأن القومية على                 
حساب المواطنة، مما يعني اعتبار إسرائيل وطناً مشرعاً لكل يهود العالم، األمر الذي يـضمن طغيـان                 

  !بية فقط وإنما حتى على الهوية اإلسرائيليةالهوية اليهودية ليس على الهوية العر
وفي الواقع فإن إسرائيل في كل ذلك ال تكتفي بحرمان الفلسطينيين من أرضهم وإنما هي تسلبهم حقهـم                  

وهذا ما يفّسر   ! في الوجود والهوية، وحتى حقّهم األخالقي والطبيعي في التعبير عن ذاتهم وعن كيانيتهم            
 في االستيطان في الضفة وال سيما في القدس، ومجمل إجراءات التهويد            إصرار إسرائيل على االستمرار   

وتغيير الواقع في األراضي المحتلة بما يكفل إلسرائيل فرض إمالءاتها وسيطرتها علـى الفلـسطينيين،               
  .وعلى التطورات عندهم، مع التسوية أو من دونها

، وحتى إنها ال تعتبر نفسها دولة       )ودا وعربا يه(معلوم أن إسرائيل هذه ال تعتبر نفسها دولة كل مواطنيها           
، على ما فـي     )خاّصتها" قانون العودة "بحسب  (لليهود اإلسرائيليين فقط، وإنما دولة لليهود في كل العالم          

وعلى ما في ذلك، أيضا، من داللة على أن         ) ضد مواطنيها الفلسطينيين  (ذلك من تمييز على أساس الدين       
؛ إلى حد يمكن القول معه بأنها الدولة الوحيدة في العـالم،            )دودها الجغرافية كح(حدودها البشرية مفتوحة    

  .ربما، التي لم ترّسم حدودها ال الجغرافية وال البشرية
  انقالب السحر على الساحر

، أي مع الفلسطينيين، باتت له انعكاسـات فـي          "األغيار"المفارقة أن هذا التعامل الفوقي والعنصري مع        
ئيلي ذاته، بين اليهود أنفسهم، وهو ما يتمظهر، كما ذكرنا، بتغّول التيـار الـديني فـي                 المجتمع اإلسرا 

السياسة والقانون والتعليم والمجتمع في إسرائيل، وباعتبار الدين بمثابة المصدر األساس للتـشريع كمـا               
  .للسياسات

ية وبالتوجهات السياسية، وحتى    هكذا باتت التيارات الدينية األصولية المتطرفة، تتحكّم بالتشريعات القانون        
، ولبـاس المـرأة،     )يوم السبت (بالمدارس والجامعات والجيش، واألنشطة الثقافية، كما بحركة الباصات         

بحيث لم يعد باإلمكان اعتبار إسرائيل دولة علمانية بمعنى الكلمة، على ما يلحظ عديـد مـن البـاحثين                   
 من هؤالء باتوا ينعون العلمانية التي تآكلت في إسـرائيل،           وفي الواقع فإن كثيرا   . والمحللين اإلسرائيليين 

مع تحلل الطبقة الوسطى، وتآكل مؤسسات كالكيبوتزات، والهستدروت، وانحسار مكانة أحزابها كالعمـل             
  .وميريتس، لصالح المتدينين المتطرفين

ة التمييزية، التـي    وليس مصير الديمقراطية بأفضل من مصير العلمانية في إسرائيل، ذلك أن الديمقراطي           
تضع العرب خارج الحساب، جعلت بضعة أحزاب دينية، ال تحتل أكثر من ربع مقاعد الكنيست بمثابـة                 
المتحكّم باللعبة السياسية الجارية في إسرائيل، وسّهلت لها السيطرة على نظام القضاء والتعلـيم وتحديـد                

لفلسطينيين باتت تنعكس أيضا علـى شـكل        ا" األغيار"مكانة المرأة في المجتمع؛ أي أن العنصرية ضد         
  .ممارسات وقوانين تحّد من الديمقراطية الليبرالية داخل إسرائيل ذاتها، أي بين اليهود أنفسهم
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وكانت إسرائيل شهدت مؤخّرا، وعبر الكنيست، محاوالت عديدة لالنقضاض على نمط الحياة الديمقراطية             
 اإلعالم وتقّيد حرية الصحافيين وتـضّيق علـى منظمـات           الليبرالية فيها عبر سّن تشريعات تمّس حرية      

، وتتجه نحو   !)بدعوى أن اليسار يسيطر عليها    (المجتمع المدني، وتحّد من صالحيات محكمة العدل العليا         
  .إدخال تغييرات في المناهج التربوية

يس اإلسرائيلي شـمعون  اإلسرائيلية استنفر الرئ" الالديمقراطية"على أية حال فإن القلق من جملة القوانين      
بيريز الذي عّبر عن شعوره بالخجل من عدد من مشروعات القوانين التي قدمها اليمين مؤخرا، ووصفها                

  ".مسيرة للبلهاء"بأنها 
وثمة محللون إسرائيليون باتوا يرون بأن إسرائيل أضحت تتشّبه بمحيطهـا، أي دينيـة وال حداثيـة وال                  

ضد األقلية وضد الفـرد     ... متطرفي اهللا اليهود يخرجون في هجوم     "وبحسب آري شبيط فإن     . ديمقراطية
هناك طوفان لـم    . يحاصرون المحكمة العليا والصحافة الحرة والمجتمع المفتوح      ... وضد حقوق اإلنسان  

يسبق له مثيل من العنصرية على العرب وكراهية العلمانيين واضطهاد النساء يهـدد بجعـل إسـرائيل                 
في تـونس   " اإلخوان المسلمون "ما يحدثه   ... يحاولون جعل إسرائيل إيران   ... ميةالمتنورة إسرائيل الظال  

في البلدان العربية وفي إسرائيل أيـضا       ... إحداثه في دولة اليهود   " اإلخوان اليهود "يريد  ... وليبيا ومصر 
عنصر دينـي   لم يتم فصل حقيقي بين الدين والدولة، فالمسجد والكنيس لم يبعدا عن السياسة، ولهذا بقي                

حان الوقت ليفهم اليمين العلمـاني أنـه إذا تحولـت           ... عميق في الهوية العربية والهوية اليهودية أيضا      
ستنتقض عراها من الـداخل وتُبتلـع فـي الظـالم الـديني             . إسرائيل إلى إيران، فلن يكون لها أي أمل       

  ) .1/12" هآرتس". ("اإلقليمي
  دولة لم تعد ذاتها
يل هي نفسها، فهذه الدولة التي حاولت تأسيس ذاتهـا كمـشروع حـداثي ديمقراطـي     هكذا لم تعد إسرائ  

وليبرالي يحرص على تأمين الرفاه لمواطنيها اليهود، كي تجعل من نفسها نموذجاً جاذباً لتـشجيع يهـود             
هـر  العالم على الهجرة إليها وكي تمّيز نفسها عن الدول المحيطة بها، لم تنجح تماماً، وإنما باتـت تتمظ                 

على حقيقتها كدولة استعمارية وعنصرية ودينية، وعلى شكل دولة ثيوقراطية يسيطر علـى توجهاتهـا               
  .الحاخامات واألحزاب الدينية والقوى المتطرفة

ومشكلة إسرائيل أنها تسير في هذا االتجاه بينما العالم يحثّ خطاه نحو تعميم قيم الحداثة، المتأّسسة على                 
الليبرالية والديمقراطية، ونبذ األصولية والتطرف الديني والتسلط، ويتجه نحو دولـة           العقالنية والعلمانية و  

المواطنين الديمقراطية الليبرالية، مما يعني أن إسرائيل تذهب على الضّد من التاريخ العـالمي، وحتـى                
ديمقراطيـة  على الضّد من التاريخ الجديد للشرق األوسط، المحمول على رياح الثورات العربية باتجاه ال             

  .ودولة المواطنين
ومشكلة إسرائيل، أيضا، أن هذه التحوالت تحدث فيها في زمن الثورات الشعبية العربيـة، التـي تعـد                  
بالتحول نحو مسارات الحداثة وبناء مستقبل جديد لبلدان ومجتمعات المنطقة، يتأّسس على الدولة المدنيـة      

 غير معهود وغير مسبوق إلسرائيل، بحيـث إن هـذه           والديمقراطية ودولة المواطنين، وهو تحّد جديد،     
الثورات وضعتها، ألول مرة في تاريخها، أمام وضع مغاير، وبمكانة حرجة، إزاء ذاتها وإزاء العـالم،                

وكانت إسرائيل فقدت منذ زمن صورتها باعتبار نفسها بمثابـة          . وإزاء المجتمعات الناهضة في المنطقة    
بية تفقد مكانتها كالديمقراطية الوحيدة وتبدو بمثابة ظاهرة رجعية فـي           ضحّية، وها هي مع الثورات الشع     

  .هذه المنطقة
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هذا يعني أن إسرائيل المتخمة بترسانة عسكرية ضخمة، وبقوة الدعم الغربي واألميركـي، تتجـه نحـو            
ي األفول ليس فقط بسبب التغّيرات السياسية في محيطها اإلستراتيجي، وليس بسبب التحـّدي الـديمغراف              

  .الذي تواجهه من الفلسطينيين، ومن الوجود العربي من حولها، فحسب، وإنما بسبب عوامل أخرى
ولعل في مقدمة تلك العوامل التحّوالت الجارية في إسرائيل ذاتها، التي كشفتها على حقيقتها أمام نفـسها                 

 تـسير عكـس     -مجتمعكدولة وك -وإزاء العالم باعتبارها مجرد ظاهرة رجعية في المنطقة، وباعتبارها          
التاريخ العالمي وعكس التاريخ الشرق أوسطي الجديد، بتمسكها بطابعها كدولة اسـتعمارية وعنـصرية              

  .ودينية يهودية
كما يأتي ضمن ذلك، وتأسيساً عليه، مسار عزل إسرائيل ونزع الشرعية عنها، باعتبارها دولة عنصرية               

 العالم، التي بات وزنها يـزداد فـي تقريـر الـسياسات      واستعمارية ودينية، بقّوة المجتمعات المدنية في     
  .الخارجية لدولها، وفي إعالء شأن القيم على المصالح

وبديهي، فإن البيئة السياسية العربية الجديدة، المحمولة على رياح الثورات الـشعبية العربيـة، أفقـدت                
 الثورات تـؤذن بقيـام المجتمـع        إسرائيل معنى تمّيزها وعوامل قوتها في هذه المنطقة، ال سيما أن هذه           

  .والدولة في البلدان العربية
  1/2/2012، موقع الجزيرة نت، الدوحة

  
  "إسرائيل"دولة المستوطنين تفرض قوانينها على  .58

  تسفي برئيل
لطالب ثانويين من القدس في الخليل نجاحاً ضخماً للمستوطنين؛ ال ألن الشرطة            " جولة تدريسية "تحولت  

من العمل كمرشدين وال ألن إيتمار بن غبير سيطر عليها، بـل ألن هـذه               " الصمتنكسر  "منعت نشطاء   
الزيارة أرست حجر الزاوية الحتكار آخر ضمه المستوطنون إلى أنفسهم في طريقهم إلى جعل إسـرائيل                

  .دولة أقلية
ى ألون  وتشبه المعركة التي أجراها المستوطنون عل     . كانت تلك معركة قصيرة مختصرة لكنها استراتيجية      

 بالهدية القضائية الكبيـرة التـي أنـشأت         – رغم الخسارة في المحكمة العليا       –موريه التي فازوا بعدها     
، حيث أصبحوا يستطيعون بوساطته أن ينشئوا مئات مثل ألون موريه كما قـال              "أراضي دولة "مصطلح  

اضح بالمحكمة العليا فـي     وهو يضاف إلى انتصارهم بإقامة بؤر استيطانية، وذروته االستهزاء الو         . بيغن
 ومنها على مـواطني     –قضية ميغرون، وال يختلف عن التشريع الذي أماله المستوطنون على الكنيست            

 بشأن حظر الدعوة إلى القطيعة مع المنتوجات اإلسرائيلية، أو القانون الذي سيجاز قريبـا               –الدولة كافة   
  .بشأن إحالل البؤر االستيطانية

، أو بعبارة بسيطة علـى الخطـة الدراسـية فـي            "صوغ الذاكرة القومية  " على   إن سيطرة المستوطنين  
وجغرافيتها، يضعهم في مكانـة دولـة داخـل اتحـاد           " أرض إسرائيل "موضوعات مركزية مثل تاريخ     

ولكل واحد من مجتمعي الدولة االتحادية، أي إسـرائيل وبؤرهـا االسـتيطانية،             .  استيطاني –إسرائيلي  
فلواحد قوانين تسنها الكنيست وللثاني قوانين ميدانية يقرها رجال الدين مرة           .  مستقلة قوانين تخصه وقيادة  

  .وفتيان التالل وسائر مخالفي القانون مرة أخرى
فالبؤر االسـتيطانية لـم تعـد تكتفـي         . لكن في هذا اإلطار االتحادي يجري صراع قوي على السيطرة         

نها كما تشاء، وان تحيـا بحـسب تفـسيرها للقـانون            باستقاللها الجزئي الذي يمنحها سلطة إدارة شؤو      
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. االتحادي، وان تسلب األراضي كما تشاء أو تنشئ مستوطنات تصبح عبئا وتهديدا سياسيا لالتحاد كلـه               
ولم تعد تريد أن تظل متعلقة بأجهزة القانون والتربية والنظام في الدولة األم التي احتضنت دولة البـؤر                  

ن هي جعل إسرائيل دولة أقلية تابعة، وأن يفرض على االتحاد الفيدرالي قـوانين              فالغاية اآل . االستيطانية
  .دولة المستوطنات وقواعدها

جزء من دولـة إسـرائيل، ويجـب علـى          " يشع"، أي أن    "يشع هنا "كان شعار المستوطنين في الماضي      
إسرائيل هي  "ر اآلن ف    وينقلب الشعا . مواطني إسرائيل أن يحتضنوا التابعة اليهودية في األرض المحتلة        

. وستكون دولة المستوطنات مستعدة لمنح إسرائيل حقوقا مساوية بشروط يمليها غُـزاة الـتالل             " في يشع 
وبحسب هذا المخطط، يجب على إسرائيل أن تتبنى قوانين االستيطان وأن ترى المستوطنين سكانا أعلين               

هي ملك المستوطنين قبل كل شـيء، وان        " المناطق"وان تعترف بأن المستوطنات واألماكن المقدسة في        
  .الرواية الصهيونية والدينية والقومية لم تعد تسيطر عليها الدولة األم

حينما أصبح الجزء السهل وراء دولة المستوطنات يـأتي دور الروايـة االسـتيطانية لتنحـي الروايـة                  
 باعتباره التهديد القومي الفظيع،     "فيها"ففي حين تعرض دولة إسرائيل التهديد السكاني للعرب         . الصهيونية

أبلغ استطالع للرأي عن معهد غوتمان وجود كثرة        . ترى دولة المستوطنات ديمغرافية أخرى هي التهديد      
خرج أولئـك العلمـانيون فـي       . في دولة إسرائيل، لكن العلمانيين حتى اآلن ذوو ضجيج كبير         " مؤمنة"

مستوطنين باعتبارهم سارقين للخزينة العامة، وهم      احتجاج اجتماعي وما يزالون يتجرؤون على عرض ال       
يعرضون تمثيليات مع ممثلين عرب ويرفضون تقديم عروض في عاصمة دولـة البـؤر االسـتيطانية                

  .ويصرون على حشر النكبة في الخطة التدريسية
لتقليدية وباعتبارهم كانوا أقلية غازية يخشون، وبغير حق بالطبع، كل من يحاول الحفاظ على الصهيونية ا              

قد تقنع الفتيان بأن باروخ     " نكسر الصمت "إن جولة طالب الثانوية بإرشاد      . التي قد تشوش على روايتهم    
غولدشتاين قاتل، وليس قّديسا، وان سكان شارع الشهداء المطرودين في الخليل هم الضحايا، وان الحـي                

إنجازا كبيرا بأن سمحت حكومـة      وقد أحرزوا في الحقيقة     . اليهودي في الخليل سطو على أمالك عربية      
 هل سمع أحد بفتيان أميركيين يتجولـون فـي          –إسرائيل ووزارة التربية بهذه الجوالت في ارض محتلة         

العراق أو في أفغانستان؟ لكنهم سيسيطرون على وعي أولئك الفتيان من أبنـاء األقليـة العلمانيـة ذات                  
  .القلوب الغُلف

  "هآرتس"
  2/2/2012، األيام، رام اهللا
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  :كاريكاتير .59
  

  
  2/2/2012االتحاد، ابو ظبي، 


