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  قضية االنتخابات يمنع الحسم في حوار المصالحة لخالف حولا: جتماعات القاهرةا .1

خـالف حـول قـضية    ، أن العبد الرؤوف أرنـاؤوط، وكـاالت   ،10/2/2013، األيام، رام اهللاذكرت  
من تحقيق اختراق حاسم في محادثات المصالحة الوطنية التي جرت في إطـار لجنـة                منع،  االنتخابات
مة التحرير الفلسطينية التي اختتمت فجر أمس اجتماعا ماراثونيا استمر ثماني سـاعات فـي               تفعيل منظ 

  .القاهرة برئاسة الرئيس محمود عباس
وقد توافقت الفصائل في اجتماعاتها على التزامن ما بين إصدار مرسوم رئاسي بتشكيل حكومة التوافـق                

بدأ غدا المشاورات لتـشكيل هـذه الحكومـة         الوطني وبين مرسوم بإعالن موعد االنتخابات، على أن ت        
 أسـابيع   6بانتظار استكمال لجنة االنتخابات المركزية االستعدادات لالنتخابات وهو األمر المتوقع خالل            

أي نهاية الشهر المقبل، أما في موضوع انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني فقد برزت خمـس قـضايا       
  .اخالفية يجري العمل على محاولة تذليله

في نهاية أعمال لجنـة     ": األيام"وقال حنا عميره، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، لـ           
تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية برز خالف حول موضوع حكومة التوافـق الـوطني، ولكـن                

النتخـابي وان تبـدأ     جرى االتفاق على أن تواصل لجنة االنتخابات المركزية عملها في تحديث السجل ا            
المشاورات لتشكيل الحكومة مع منح المهلة التي تتطلبها عملية استكمال لجنـة االنتخابـات المركزيـة                

 أسابيع بحيث يجري إصدار مرسوم بتشكيل الحكومة وبالتزامن مع          6الستعداداتها لالنتخابات، وهي فترة     
ر آذار المقبل، وخالل تلك الفتـرة يجـري         ذلك مرسوم بموعد االنتخابات، وهو األمر المتوقع نهاية شه        

  .التغلب على أي فجوات في المواقف
ولفت عميرة إلى انه لم يتم التوافق على موعد إلجراء االنتخابات الرئاسية والتشريعية وللمجلس الوطني               

نـاك  يمكن القول إن هناك تقدماً بطيئاً ولكن ما زالت هناك حاجة للمزيد من العمل وه              : الفلسطيني، وقال 
  ".تصميم من قبل مختلف األطراف على العمل من اجل تجاوز الخالفات

 نقاط خالفية حول موضوع انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني، ولكنه أشار           5وأشار عميره إلى بروز     
إلى أنه جار العمل على حسم هذه النقاط الخالفية توطئة لتقديم قانون االنتخابات إلـى اللجنـة التنفيذيـة                   

  .مة التحرير الفلسطينية من اجل إقرارهلمنظ
فيما يخص انتخابات المجلس الوطني فقد جرى بحث العالقة ما بين انتخابات المجلـس الـوطني                : وقال

وانتخابات المجلس التشريعي، وفي حين رأت فصائل منظمة التحرير أن تكون كـل االنتخابـات وفـق                 
النتخابات للمجلس التشريعي يجب أن تكون حـسب        رأت أن ا  " حماس"القانون النسبي الكامل فان حركة      

  .دوائر% 25نسبي و% 75النظام المختلط وهو 
هناك نقطة خالفية أخرى تتعلق فيما إذا كان أعضاء المجلس التشريعي هم أعضاء في              : وأضاف عميره 

النتخـابهم بـشكل    " حمـاس "المجلس الوطني الفلسطيني أم يجري انتخابهم بشكل منفصل، حيث تدعو           
فصل إضافة إلى وجود نقطة خالفية بشأن من يرى أن الوطن والخـارج يجـب أن يكونـا دائـرتين                    من

انتخابيتين في انتخابات المجلس الوطني وبين آراء أخرى تتحدث عن أن الخـارج أكثـر مـن دائـرة                   
  . دوائر وآخرون طرحوا أكثر من ذلك6انتخابية، فهناك من رأى أنها 
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ة أخرى تتعلق بلجنة االنتخابات وما إذا كانت لجنة االنتخابات المركزيـة            هناك نقطة خالفي  : وتابع عميره 
ولجنة انتخابات  " الوطني"، إما وجود لجنة انتخابات لـ       "الوطني"و" التشريعي"مسؤولة عن االنتخابات لـ     

  .أو لجنة انتخابات واحدة يكون لها عدة فروع" التشريعي"لـ 
كما كان متوقعـا لـم يقـرر اجتمـاع القيـادة            "كالة فرانس برس    وقال القيادي المستقل ياسر الوادية لو     

الفلسطينية الذي ضم جميع فصائل منظمة التحرير وحركتي حماس والجهـاد اإلسـالمي والشخـصيات               
وبالتالي نعتبر ان إتمام المصالحة بقي معلقـا        "وتابع   ".المستقلة من اتخاذ خطوات جدية إلتمام المصالحة      

حتى وان توفرت النوايا إلنهاء االنقسام وحتى وان حصل تقدم في الحوار            "ف  وأضا ".حتى اجتماع الحق  
  ".الوطني لكننا لم ننجز المطلوب، الن هناك بطئاً شديداً ألن بعض األمور لم تنضج بعد

وسعى عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل ابو يوسف الى التقليل من حجم وأهميـة                
  .مصالحة، مشيراً الى اإلعالن عن بدء مشاورات لتشكيل الحكومة وتحديد موعد االنتخاباتتأخير إتمام ال

األجواء التي سادت ال تعبر عن وجود خالفات ال يمكن حلها، بل بحثت كافة              "وقال لوكالة فرانس برس     
ت وفـق   الملفات وهي الحريات العامة والمصالحة المجتمعية واالنتخابات العامة وتشكيل حكومة كفـاءا           

  ".اتفاق الدوحة برئاسة الرئيس محمود عباس
اتفق المجتمعون ان يصدر مرسومان بالتزامن من قبل الرئيس محمود عباس احدهما يحدد موعـد               "وقال  

االنتخابات العامة أي الرئاسية والتشريعية وللمجلس الوطني، واآلخر مرسوم تكليف تـشكيل الحكومـة              
النتخابات وإعادة إعمار غزة وتوحيد مؤسسات السلطة الفلـسطينية         ويحدد فيه مهمات الحكومة بإجراء ا     

األمنية والمدنية، وان مدة هذه الحكومة ثالثة اشهر تنتهي مع إجراء االنتخابات العامة الفلسطينية فـورا                
  ".وتشكل بعدها حكومة جديدة من الكتل الفائزة في االنتخابات

 الوطني الفلسطيني سليم الزعنون وتـضم عـددا مـن           انه تم تشكيل لجنة برئاسة رئيس المجلس      "وقال  
 ".مسؤولي الفصائل الفلسطينية لتقديم مسودة قانون انتخابات في الخارج النتخابـات المجلـس الـوطني              

أن يتم إعداد نظام انتخابي موحد تجري االنتخابات علـى أساسـه وهـو ان               "انه تم االتفاق على     : وتابع
ة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة دائـرة انتخابيـة واحـدة            الوطن اي أراضي دولة فلسطين الضف     

  ".والخارج دائرة انتخابية واحدة
انه تقرر ان يكون موعد إصدار مرسومي االنتخابات وتشكيل الحكومـة بعـد ان تنهـي لجنـة                  "وقال  

ين ستة إلـى  االنتخابات عملها وتعلن أنها أصبحت لديها الجاهزية إلجراء االنتخابات، وهذا ربما يحتاج ب          
  ".ثمانية أسابيع أخرى

ان جو النقاش كان إيجابيا لكن نحتاج للقـاء آخـر   "وقال رئيس وفد الجبهة الشعبية للحوار ماهر الطاهر  
لحسم بعض االجتهادات واالختالفات بوجهات النظر، مطلوب خطوات ملموسة لالنتقال من مرحلة إدارة             

  ".االنقسام إلى مرحلة إنهاء االنقسام
اجتماعات القيادة الفلسطينية فـي القـاهرة       ، أن   وكاالتو،  10/2/2013،  الجزيرة نت، الدوحة   توأشار
اختتمت باالتفاق على البدء في مشاورات لتشكيل حكومة توافق وطني، وإقرار مـسودة قـانون               ،  السبت

  .االنتخابات، تمهيداً إلصداره بمرسوم رئاسي
أحمد عساف إن المجتمعـين فـي القـاهرة    ) فتح(سطيني وقال المتحدث باسم حركة التحرير الوطني الفل 

يسعون للتغلّب على النقاط الخالفية، مضيفا أنه تم االتفاق على أن تبدأ لجنة االنتخابات المركزية عملهـا                 
  .خالل اليومين المقبلين
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حمود وأكد رئيس وفد حركة فتح للحوار عزام األحمد أنه تم االتفاق على أن يشرع الرئيس الفلسطيني م                
عباس في إجراء المشاورات حول تشكيل الحكومة االثنين، على أن تنتهي مع انتهاء لجنـة االنتخابـات                 

  .المركزية من تسجيل جميع الناخبين الجدد في الضفة الغربية وقطاع غزة، أي بعد ستة أسابيع
 الدوحـة،   وأضاف أنه جرى االتفاق على تشكيل حكومة كفاءات فلسطينية برئاسة عباس، حسب اتفـاق             

وأنه تم حل   . والتوافق على معظم القضايا باستثناء بعض النقاط المتعلقة بقانون انتخابات المجلس الوطني           
حيث اعتبرت اللجنة الوطن دائرة انتخابية واحدة، واألردن دائـرة  "نقطتين من خمس خالل االجتماعات،    

  ".تبر دائرة أم دوائرانتخابية لها خصوصيتها، والنقاش ما زال حول باقي الدول هل تع
وشهدت القاهرة يومي الخميس والجمعة اجتماعات عدة برئاسة عباس، وبحضور رئيس المكتب السياسي             

خالد مشعل، واألمين العام لحركة الجهـاد اإلسـالمي الفلـسطينية           ) حماس(لحركة المقاومة اإلسالمية    
صري اللواء رأفت شحاتة مع مشعل      رمضان شلح، كما بحث السبت مدير جهاز االستخبارات العامة الم         

  .خطوات إنجاز المصالحة الوطنية الفلسطينية
وفي هذا السياق، كشف مصدر فلسطيني عن ثالث نقاط خالف بين حركتي فتح وحماس ما زالـت قيـد      
النقاش إلتمام المصالحة الفلسطينية، أوالها أن فتح تريد نظاما انتخابيا واحدا للمجلس الوطني والمجلـس               

ريعي، في حين تصر حماس على إجراء انتخابات المجلس الوطني وفق نظام التمثيل النسبي الكامل،               التش
من أعضاء المجلس التشريعي وفق النظام النسبي والباقي على أساس الدوائر           % 75على أن يتم انتخاب     

  .االنتخابية
ع مرسـوم تحديـد موعـد       ونقطة الخالف الثانية تقوم على رغبة فتح في أن يتزامن تشكيل الحكومة م            

االنتخابات، بينما ترى حماس أن يتم تشكيل الحكومة أوال لتتولى مهمة إنهاء االنقسام، ثم يحـدد موعـد                  
  .االنتخابات التي ستشرف عليها الحكومة

أما نقطة الخالف الثالثة فهي أن فتح وفصائل أخرى تعتبر أن المقاومة الشعبية الـسلمية هـي الـسبيل                   
، وتقر حماس بهذا البرنامج القائم مع       1967االستقالل للشعب الفلسطيني على حدود عام       لتحقيق الحرية و  

  .كافة أشكال المقاومة األخرى، فضال عن مطالبتها بدولة فلسطين على جميع أراضي فلسطين التاريخية
جبهـة  «األمين العـام لــ      ، أن    جيهان الحسيني  عنالقاهرة  من  ،  10/2/2013،  الحياة، لندن  وأضافت

» الحيـاة «، وقال لـ    »حماس«و  » فتح«أكد ظهور خالفات بين     ،  واصل أبو يوسف  » التحرير الفلسطينية 
توحيد النظام االنتخابي شكل نقطة خالفية، وكذلك عالقة المجلس التـشريعي بـالمجلس الـوطني               «إن  

  .»الفلسطيني خصوصاً بعد االعتراف بالدولة الفلسطينية
 تأخير إتمام المصالحة، مشيراً إلى اإلعالن عـن بـدء مـشاورات             لكن أبو يوسف قلل من حجم وأهمية      

األجـواء  «عن أبو يوسـف أن      » فرانس برس «ونقلت وكالة   . لتشكيل الحكومة وتحديد موعد االنتخابات    
التي سادت ال تعبر عن وجود خالفات ال يمكن حلها، بل بحثت في كافة الملفات وهي الحريات العامـة                   

النتخابات العامة وتشكيل حكومة كفاءات وفق اتفاق الدوحة برئاسـة الـرئيس            والمصالحة المجتمعية وا  
  .»عباس
اتفق المجتمعون أن يصدر مرسومان بالتزامن من قبل الرئيس عبـاس أحـدهما يحـدد موعـد                 «: وقال

االنتخابات العامة، أي الرئاسية والتشريعية وللمجلس الوطني، واآلخر مرسوم تكليف تـشكيل الحكومـة              
يه مهمات الحكومة بإجراء االنتخابات وإعادة إعمار غزة وتوحيد مؤسسات السلطة الفلـسطينية             ويحدد ف 
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األمنية والمدنية وأن مدة هذه الحكومة ثالثة أشهر تنتهي مع إجراء االنتخابات العامة الفلـسطينية فـوراً                 
  .»وتشكل بعدها حكومة جديدة من الكتل الفائزة في االنتخابات

يل لجنة برئاسة رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون وتـضم عـدداً مـن          إنه تم تشك  «: وقال
  .»مسؤولي الفصائل الفلسطينية لتقديم مسودة قانون انتخابات في الخارج النتخابات المجلس الوطني

أن يتم إعداد نظام انتخابي موحد تجري االنتخابات على أساسـه، وهـو أن              «وتابع انه تم االتفاق على      
ن، أي أراضي دولة فلسطين الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة، دائرة انتخابيـة واحـدة                الوط

  .»والخارج دائرة انتخابية واحدة
انه تقرر أن يكون موعد إصدار مرسومي االنتخابات وتشكيل الحكومة بعـد أن تنهـي لجنـة                 «: وقال

 االنتخابات، وهذا ربما يحتاج بين ستة إلـى     االنتخابات عملها وتعلن أنها أصبحت لديها الجاهزية إلجراء       
  .»ثماني أسابيع أخرى

أن جو النقـاش    «للحوار ماهر الطاهر    » الجبهة الشعبية «عن رئيس وفد    » فرانس برس «كما نقلت وكالة    
ومطلـوب  (...) كان إيجابيا لكن نحتاج للقاء آخر لحسم بعض االجتهادات واالختالفات بوجهات النظر             

  .»نتقال من مرحلة إدارة االنقسام إلى مرحلة إنهاء االنقسامخطوات ملموسة لال
واستمر اجتماع القيادة الفلسطينية ثماني ساعات، من السادسة من مساء الجمعة حتى الثانية مـن فجـر                 
السبت، بحضور وفد من االستخبارات المصرية برئاسة رئيسها رأفت شحادة حيث تبـذل مـصر دوراً                

  .لتي ترعاهاكبيراً إلتمام المصالحة ا
لجنة تفعيـل وتطـوير منظمـة       ، أن    نادية سعد الدين   عنعمان   من،  10/2/2013،  الغد، عّمان وقالت  

عمل لجنة االنتخابات المركزيـة بتحـديث سـجل         "اتفقت في غضون يومين، على      ،  التحرير الفلسطينية 
ـ  " من الشهر الحالي   18 – 11الناخبين في قطاع غزة خالل الفترة الواقعة بين          سب عـضو اللجنـة     ، بح

ـ  .التنفيذية للمنظمة واصل أبو يوسف     إعالن لجنة االنتخابات االنتهـاء     "من القاهرة، إن    " الغد"وأضاف، ل
من عملها وجهوزيتها إلجراء االنتخابات، يمهد إلصدار مرسومين رئاسيين لتحديد موعـد االنتخابـات،              

لكفاءات المهنية المـستقلة التـي ال       وتشكيل حكومة توافق وطني برئاسته على أن يكون أعضاؤها من ا          
  ".تنتمي إلى أي تنظيم

 1حسمت اللجنة النقاش الدائر حول قانون انتخاب المجلس الوطني لصالح االتفاق على نسبة حـسم               "فيما  
، كشرط لدخوله، وأكدت ضرورة إجراء االنتخابات وفق التمثيل النسبي الكامل، عمالً بما اتفق عليـه                %

النقاش لم يحسم حول بعـض القـضايا التـي    "وقال إن  .، بحسبه )"2011) مايو(أيارمطلع  (في القاهرة،   
  ".سيصار لرفعها إلى الرئيس عباس تمهيداً لعرضها أمام اللجنة التنفيذية للمنظمة

بينهما، " الفصل"أو  " الوصل"، ما بين    "التشريعي"و" الوطني"ومن أبرز القضايا الخالفية عالقة المجلسين       
 آليات النظام االنتخابي، وإشراف لجنة االنتخابات المركزية على إجراء االنتخابات خـارج             باإلضافة إلى 

  .األراضي المحتلة، حيثما أمكن ذلك
بينما هناك توجه عام، مبدئي لم يثبت بعد، بشأن تحديد عدد الدوائر االنتخابية، في ظل مقتـرح بجعـل                   

اً، في الخارج، وليس ستاً بالنسبة لألخير، كما طـرح          األراضي المحتلة دائرة انتخابية واحدة ومثلها أيض      
  .سابقاً

إذا "وقد أوضح رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون، في تصريح أصدره أمس، أن البحث يدور عمـا                 
سيتم توزيع المقاعد في المجلس التشريعي على القوائم االنتخابية بحيث يخصص لكـل قائمـة انتخابيـة               
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كثر من األصوات الصحيحة للمقترعين عدد من المقاعـد يتناسـب وعـدد             حازت على نسبة الحسم أو أ     
األصوات التي حصلت عليها على مستوى الوطن، فيما يفوز بالمقاعد المخصصة لكل قائمة مرشحو تلك               

  ".القوائم وفق ترتيبهم فيها، أم سيترك األمر بال قيود
جلساتها في عمان العام الماضي، مسودة      وكانت لجنة اعداد قانون انتخاب المجلس الوطني أقرت، خالل          

 350القانون الذي يتيح ألول مرة ضم ممثلين من حماس والجهاد اإلسالمي، واالنتخاب المباشر، الختيار          
 عضو يمثلون الفلسطينيين في مناطق      200 عضواً يمثلون داخل األراضي المحتلة، و      150عضواً، منهم   

  .ودول اللجوء والشتات
اللجنة أكدت على الحد األدنى من التوافق السياسي باستمرار النـضال مـن أجـل               "ن  وقال أبو يوسف إ   

التحرير وتقرير المصير وحق العودة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، السيما بعد قرار نيـل فلـسطين               
  )".الماضي) نوفمبر( تشرين الثاني29في (صفة دولة مراقب غير عضو في األمم المتحدة 

بوصفها اإلطار الجـامع واألرضـية الـسياسية        ) 2006(تأكيد االجتماع على وثيقة األسرى      "ولفت إلى   
  ".المشتركة، باإلضافة إلى تأكيده لعمل لجان المصالحة، ومنها المصالحة والحريات واالنتخابات

  
  تفاهم بين حركتي فتح وحماس على تشكيل حكومة المستقلين من الكفاءات الوطنية: عزام االحمد .2

رئيس وفد ، أن من محمد ابو خضير وصالح جمعة، القاهرةمن ، 9/2/2013، القدس، القدس ذكرت
علن ان الرئيس محمود عباس سيشرع في ، أللحوار عضو لجنتها المركزية عزام االحمد" فتح"حركة 

اجراء المشاورات حول تشكيل حكومة الفلسطينية يوم االثنين المقبل على ان تنتهي هذه المشاورات مع 
انتهاء لجنة لجنة االنتخابات المركزية من تسجيل جميع الناخبين الجدد في الضفة الغربية وقطاع غزة 

  .والمتوقع في نهاية شهر مارس اذار المقبل
وبعلم ومشاروة الفصائل الفلسطينية علـى تـشكيل        " حماس"وقال االحمد لـ انه جرى االتفاق مع حركة         

س ابو مازن حسب اتفاق الدوحة وتوافقنا علـى معظـم القـضايا             حكومة كفاءات فلسطينية برئاسة الرئي    
باستثناء بعض النقاط فيما يتعلق بقانون انتخابات المجلس الوطني وشكلنا لجنة لصياغة ووضـع قـانون                

  .االنتخابات للمجلس الوطني وسيعرض على اللجنة التنفيذية في اجتماعها القادم
على تشكيل حكومـة المـستقلين مـن        " حماس"كتي فتح و  وكشف االحمد النقاب عن تفاهم جرى بين حر       

الكفاءات الوطنية وقال انه فعالً تم التفاهم على تشكيل الحكومة وان اللجان المختلفـة سـتعمل ولجنـة                  
االنتخابات ستبدأ في عملية تسجيل الناخبين وتحتاج هذه اللجنة حسب االحمد الى سـتة اسـابيع لتنهـي                  

  .الحكومة تكون قد انتهتعملها، وكذلك مشاورات تشكيل 
واضاف انه بعد ستة اسابيع تقريباً تنتهي لجنة االنتخابات من تـسجيل النـاخبين والمـشاورات بـشأن                  
الحكومة ويصدر الرئيس مرسوماً رئاسياً يشمل تشكيل الحكومة وتحديد موعد االنتخابات فـي مرسـوم               

  .واحد
ت التي عقدتها لجنة قانون االنتخابات للمجلس       وقال االحمد انه تم حل نقطتين من خمس خالل االجتماعا         

الوطني حيث اعتبرت اللجنة الوطن دائرة انتخابية واحدة واالردن دائـرة انتخابيـة لهـا خـصوصيتها                 
  .والنقاش مازال عن باقي الدول هل تعتبر دائرة ام دوائر

 رئاسيا بإعادة   الرئيس محمود عباس، أصدر أمس مرسوما     أن  ،  9/2/2013،  فلسطين أون الين   وأضافت
تتولى اللجنة إدارة ملف االنتخابات واإلشراف عليها والتحـضير لهـا           "تشكيل لجنة االنتخابات المركزية     
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، فقد جـرى االتفـاق      "وتنظيمها واتخاذ جميع اإلجراءات الالزمة لنزاهتها وحريتها وفقًا ألحكام القانون         
إتمام اإلفـراج  .. نتهاء من ملف تشكيل الحكومة اال.. تشكيل لجنة مستقلة لإلشراف على االنتخابات     : على

وتـشكيل لجنـة    .. برعاية مصرية مباشـرة   ) لجنة الحريات العامة وبناء الثقة    (عن المعتقلين السياسيين    
واالتفـاق علـى    .. فصائلية إلنهاء قضايا الحريات العامة بما فيها حرية السفر والتنقل وجوازات السفر           

، المعنية بحصر جميع الشهداء والجرحى والمتضررين ووضـع آليـة           تفعيل لجنة المصالحة المجتمعية   
  .لمعالجة هذا الملف

  
  مسودة هيكلة منظمة التحرير المطروحة على الفصائل تنشر "فلسطين" .3

اجتمع، أمس، بفندق فيرمونت القريب من مقر إقامة الرئيس محمود عباس فـي             ": ي أحمد بديو  -القاهرة
، عقب لقـاءات    )اإلطار القيادي لمنظمة التحرير الفلسطينية    (ائل الفلسطينية   القاهرة، األمناء العامون للفص   

ثنائية تواصلت منذ مساء أول من أمس، بين األطراف الفلـسطينية، والمـسئولين المـصريين، بهـدف                 
الخروج بنتائج محددة تحقق المصالحة الفلسطينية، والتوصل إلـى قواسـم مـشتركة حـول الملفـات                 "

إجراء االنتخابات التشريعية والرئاسية والمجلـس      .. تشكيل الحكومة .. نظمة التحرير هيكلة م : المطروحة
  .، بينما جرى ترحيل ملف األمن الجتماع الحق"المصالحة المجتمعية.. الوطني

  
  ضرورات
، المطروحة على اإلطار القيادي     "تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية    "أن مسودة   " فلسطين"وعلمت  

طبقا لجـدول زمنـي يحـدده       -المصلحة الوطنية تقتضي تشكيل مجلس وطني جديد      "كدت أن   للمنظمة أ 
 بما يضمن تمثيل جميع القوى والفصائل واألحزاب الوطنية واإلسالمية، والتجمعـات            -االجتماع القيادي 

الفلسطينية في كل مكان، وكذلك القطاعات والمؤسسات والفعاليات والشخصيات المستقلة فـي المجلـس              
  ".ديدالج

ـ       ، بحيث تتزامن مع انتخابات المجلس التشريعي،       " سنوات 4"وفيما تحدد المسودة والية المجلس الوطني ب
، "حيثما أمكن، ووفقاً لمبـدأ التمثيـل النـسبي        "فقد أوضحت أن تشكيل المجلس سيتم عبر آلية االنتخاب          

نبثقة عن اتفـاق القـاهرة مـارس        التوافق إذا تعذر إجراء االنتخابات، وفق آليات تضعها اللجنة الم         "وبـ
2006."  

برئاسة سليم الزعنون، رئـيس     (وبحسب المسودة، تقوم اللجنة المكلفة بتطوير منظمة التحرير الفلسطينية          
ـ    )المجلس الوطني الفلسطيني   إعداد قـانون انتخابـات المجلـس الـوطني         "، بتشكيل لجنة متخصصة ل

ـ    ،"الفلسطيني، ورفعه إلى لجنة التطوير العتماده      ضرورة العمل على توحيد قانون     " كما تطالب المسودة ب
، وسط تأكيدات بـأن أعـضاء المجلـس         "االنتخابات وإيجاد لجنة موحدة تشرف على عملية االنتخابات       

  .التشريعي سيتم دمجهم داخل المجلس الوطني
ظمـة التحريـر    تحديد العالقة بين المؤسسات والهياكل والمهام لكل من من        "وتتولى لجنة تطوير المنظمة     

الفلسطينية والسلطة الفلسطينية، سيما العالقة بين المجلس الوطني والمجلس التشريعي، وبما يحافظ على             
مرجعية منظمة التحرير الفلسطينية للسلطة الفلسطينية، ويضمن عدم االزدواجية بينهما في الـصالحيات             

  ".والمسئوليات
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نتخابي األمثل، وما إذا كانت ستتم وفق القانون المخـتلط          ومن المنتظر أن يحسم قادة الفصائل النظام اال       
 دوائر، أو إجراؤها وفـق      7وتقليص الدوائر لتكون    % 1.5، مع نسبة حسم     )دوائر% 20 -قوائم% 80(

مع بقاء عدد الدوائر االنتخابية الحاليـة       % 3مع نسبة حسم    ) دوائر% 40 -قوائم% 60(النظام المختلط   
  ). دائرة16(
  

  صالحيات
لحين انتخاب المجلس الوطني الجديد، ومع التأكيد على صالحيات اللجنـة التنفيذيـة             "د المسودة أنه    وتؤك

وسائر مؤسسات المنظمة، تقوم اللجنة المكلفة بتطوير منظمة التحرير الفلسطينية بمواصـلة اجتماعاتهـا              
معالجة .. لسطينيوضع األسس واآلليات للمجلس الوطني الف     : كإطار قيادي مؤقت وتكون من صالحياتها     

  ".القضايا المصيرية في الشأن السياسي والوطني واتخاذ القرارات بشأنها بالتوافق
أي اتفاق في هذا الشأن البد أن يتم بالتراضي، وضرورة تمثيل جميـع القـوى               "وتشير المسودة إلى أن     

 والفقرة الثانية من وثيقة     ،2005والفصائل الفلسطينية في المنظمة، وفقاً التفاق القاهرة المنعقد في مارس           
  ".2006الوفاق الوطني التي تم التوصل إليها في يونيو 

ـ   الحفاظ على منظمة التحرير الفلسطينية إطاراً جبهوياً عريضاً وائتالفاً وطنياً شامالً           "وتتمسك المسودة ب
اطية تتالءم مـع    وإطاراً جامعاً ومرجعية سياسية عليا للفلسطينيين في الوطن والمنافي، وفق أسس ديمقر           

المتغيرات على الساحة الفلسطينية وترسخ مكانة المنظمة، باعتبارها الممثل الشرعي والوحيـد للـشعب              
بما يعزز قدرة المنظمة في القيام بمسئولياتها في قيادة الشعب الفلسطيني           "، و "الفلسطيني في أماكن تواجده   

نية والسياسية واإلنسانية في الدوائر والمحافـل       في الداخل والشتات، وفي تعبئته والدفاع عن حقوقه الوط        
  ".اإلقليمية والدولية

 9/2/2013، فلسطين أون الين
  

  العودة للمفاوضات مع االحتالل تعرقل المصالحة: رزقة .4
حذر الدكتور يوسف رزقة المستشار السياسي لرئيس الوزراء إسماعيل هنية السلطة ورئيـسها محمـود               

، السيما في   )اإلسرائيلي(ألمريكية، والعودة إلى المفاوضات مع االحتالل       عباس من االستجابة للضغوط ا    
ـ          ، ومناطق السلطة فـي رام اهللا       )48(ظل الزيارة المرتقبة للرئيس األمريكي باراك أوباما إلى أراضي ال

  .المقبل) مارس(في شهر آذار 
لتي سيتخللها لقـاؤه رئـيس      إن زيارة أوباما إلى تل الربيع ورام اهللا ا        : "وقال رزقة في تصريح صحفي    

السلطة الفلسطينية محمود عباس تحمل ضغطًا كبيرا على السلطة؛ ألننا نتحدث عن دولة كبـرى تقـود                 
بشأن المفاوضات؛ ألنها سوف تخسر كثيرا؛ ألن هنـاك         " ال"العالم، وعن سلطة ضعيفة ال تملك أن تقول         

  ".وقف مؤخرامطالب للسلطة تتمثل في استعادة الدعم األمريكي الذي أ
العودة إلى المفاوضات ستضع عراقيل أمام المصالحة الفلسطينية؛ ألن االشتراطات األمريكية           "ورأى أن   

، "، وباتفاقية أوسلو، وأن توقف المقاومـة      )إسرائيل(بـ" حماس"على المصالحة أن تعترف     ) اإلسرائيلية(
  و أن المصالحة ينبغي أن تكون على       وفصائل المقاومة من المصالحة ه    " حماس"موقف حركة   "مؤكدا أن   
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" فـتح "قاعدة المقاومة التي حققت نصرا مهما في المعركة األخيرة، متوقعا أن يطول عمر اللقاءات بين                
  .بشأن موضوع المصالحة في ظل استمرار هذه الضغوط األمريكية" حماس"و

  9/2/2013، فلسطين أون الين
  

  نظمة التحريرال أمانع في رئاسة مشعل لم: القدومي .5
أبدى فاروق القدومي رئيس الدائرة السياسية في منظمة        : )القاهرة(، سيد عبدالعال    )غزة(عبدالقادر فارس   

التحرير الفلسطينية ترحيبه بإمكانية تولي خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركـة حمـاس رئاسـة                
ء مشعل لرئاسة المنظمة فـأهال وسـهال        إذا جا «: وزاد. وقال القدومي إنه ال مانع لدينا     . منظمة التحرير 

  .، وكثيرا ما تثير تصريحات أبو اللطف الكثير من الجدل في الساحة الفلسطينية واإلقليمية»به
ويشارك أبو اللطف في اجتماعات القاهرة باعتباره مسؤوال بمنظمـة التحريـر الفلـسطينية لحـضور                

  .اجتماعات الهيئة العليا للقيادة الفلسطينية
  10/2/2013، دةعكاظ، ج

  
  اعتراف األمم المتحدة بدولة فلسطين يجب استثماره لصالح األسرى: قيس عبدالكريم .6

أكد عضو المجلس التشريعي الفلسطيني قيس عبدالكريم أبو ليلى، أن األسرى في معتقالت             :  بترا –عمان  
  . القهر واالستبداداالحتالل الصهيوني، في طليعة المناضلين لتحصيل الحقوق الفلسطينية، ووقف أشكال

وأشار في الندوة التي نظمتها خيمة اعتصام الموظفين المفصولين من نقابة المهندسين، في مجمع النقابات               
أمس السبت، إلى ضرورة استثمار اعتراف االمم المتحدة بدولة فلسطين اخيرا، لوضع حد لالنتهاكـات               

  .ي واالتفاقيات الدوليةالتي يمارسها االحتالل االسرائيلي، وفقا للقانون الدول
وقال ان االسرى الفلسطينيين في معتقالت االحتالل يعانون ظروفا صعبة، ال سيما ان بعـضهم مـضى                 

 عاما، مشيرا في هذا الصدد الى قضية األسير سامر العيساوي الـذي مـضى               25على اعتقاله اكثر من     
الدعوة لقادة الفصائل الفلـسطينية     ووجه   . يوم، تردت خاللها حالته الصحية     200على اضرابه أكثر من     

المجتمعين حاليا في القاهرة، لرأب الصدع ونبذ الخالفات، والشروع بخطوات ملموسة، الستعادة الوحدة             
  .بين مكونات الشعب الفلسطيني

  10/2/2013، الدستور، عّمان
  

ت مـن   وفد فلسطيني رفيع المستوى إلى دمشق لبحث أوضاع الالجئين والـدعوة إلخـالء المخيمـا               .7
  المسلحين

 يغادر وفد فلسطيني رفيع المستوى عمان صباح اليوم متوجهاً إلى دمشق عبر بيـروت ،                :حماده فراعنه 
في زيارة عمل رسمية إلى سوريا، بدعوة من الحكومة السورية، بهدف معالجة ثالثة عنـاوين ملحـة،                 

تأكيد على منهجية الموقف    تتوسل الحفاظ على ما تبقى من حضور فلسطيني على أرض سوريا، وإعادة ال            
الفلسطيني بإلتزامه الحياد بين طرفي الصراع، مع اإللتزام الرسمي بالتعامل مع الدولة السورية، بـشكل               

  .رسمي، وأن ما يقرره السوريون ألنفسهم، هو ما تحترمه منظمة التحرير ومؤسساتها
جنة التنفيذيـة لمنظمـة التحريـر،    الوفد الفلسطيني مكون من رئيس الوفد الدكتور زكريا األغا عضو الل          

رئيس دائرة الالجئين فيها وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح، وعضوية الدكتور أحمد مجدالني وزيـر               
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العمل في حكومة السلطة الوطنية أمين عام جبهة النضال الشعبي، وإثنين من أعضاء المجلس الـوطني                
ة التحرير الفلسطينية، وعمران الخطيـب عـضو        الفلسطيني هما بالل قاسم عضو المكتب السياسي لجبه       

المكتب السياسي للجبهة العربية الفلسطينية، وضابط كبير يمثل األجهزة األمنية، كما سينضم للوفد ثالث              
شخصيات فلسطينية من المقيمين في سوريا، بما فيهم مدير مكتب منظمة التحرير في دمـشق، ويتـضح     

ء التعددية التنظيمية والسياسية بينهم، إنعكاساً لواقع منظمة التحرير         عبر التدقيق بهوية أعضاء الوفد، جال     
والتعددية الفصائلية في صفوفها، والرغبة في التوصل إلى نتائج عملية عبر اللقـاءات مـع المؤسـسات     

  .واألجهزة والدوائر الرسمية السورية
 ثالثة عناوين لتكون جدول األعمال      اإلتصاالت الرسمية بين الطرفين، واللقاءات التمهيدية أدت إلى تحديد        

  : في اللقاءات الرسمية بين الوفد الزائر وأطراف الحكومة السورية
إخالء المخيمات الفلسطينية من المسلحين، وتحييد المخيمات وجعلهـا خـارج دوائـر الـصراع               : أوالً

  .والتصادم بين الجيش السوري والمعارضة المسلحة
ديد مواقع العقارات واألمالك التي تملكها منظمة التحرير وحركة فـتح ،            تشكيل لجنة مشتركة لتح   : ثانياً

والمصادرة من قبل الحكومة السورية أو من يتبعها، والمعلقة منذ سنوات طويلة بسبب الخالف السياسي               
  .أو بسبب اإلنقسامات التي واجهت المنظمة أو حركة فتح منذ ما بعد منتصف الثمانينات

يبات اإلجرائية، ووضع الخطوات العملية لفتح سفارة فلسطينية في دمشق بعد اإلعتراف            دراسة الترت : ثالثاً
السوري الرسمي بالدولة الفلسطينية ، على أن يكون مقر السفارة أحدى المباني الفلسطينية المـصادرة ،                

  .بعد إعادة ملكيتها وتكييفها لتكون سفارة فلسطينية رسمية
  9/2/2013، الرأي، عّمان

  
  نقاط الخالفات التي ما زالت تعيق المصالحة أبرز  .8

والتي ما زالـت تعيـق إتمـام        » حماس«و  » فتح«أبرز نقاط الخالف بين حركتي      :  أ ف ب   -رام اهللا   
المصالحة الفلسطينية، وفق مشاركين في االجتماع المشترك الذي عقد مساء الجمعة وفجر الـسبت فـي                

  :القاهرة ولم ينته إلى نتائج حاسمة
 وجميع الفصائل والشخصيات المستقلة تريد نظاماً انتخابياً واحداً للمجلس الـوطني والمجلـس              »فتح «-

على إجراء انتخابات المجلس الوطني وفق نظام التمثيل النسبي الكامـل،       » حماس«التشريعي، فيما تصر    
 على أسـاس     في المئة من أعضاء المجلس التشريعي وفق النظام النسبي والباقي          75على أن يتم انتخاب     
  .الدوائر االنتخابية

 جميع الفصائل ال تمانع أن يكون أعضاء المجلس التشريعي المنتخبين في فلسطين أعضاء طبيعيين في                -
أن لكل مجلس خصوصيته ويجب أن ينتخب أعضاء كل مجلـس           » حماس«المجلس الوطني، فيما ترى     

  .على حدة ويكون لكل مجلس دوره وصالحياته
ظمة التحرير يريدون الوطن دائرة واحدة والخارج دائـرة ثانيـة، فيمـت تـرى               وفصائل من » فتح «-
  .أن الخارج يجب أن يكون ست دوائر انتخابية» حماس«
أن » حمـاس «تريد أن يتزامن تشكيل الحكومة مع مرسوم تحديد موعد االنتخابات، فيما ترى             » فتح «-

النقسام وبعدها يتم تحديد موعد االنتخابات التي       يتم تشكيل الحكومة أوالً ويكون دور هذه الحكومة إنهاء ا         
  .تشرف عليها الحكومة
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 جميع الفصائل وافقت على برنامج مشترك، وهو وثيقة الوفاق الوطني التي تعتبر وثيقة األسرى أساساً                -
خالد مشعل اعتبر أن هذا برنامج توافق وطني وأن لــ           » حماس«لكن رئيس المكتب السياسي لـ      . لها
  .نامجها السياسي الخاص بهابر» حماس«
والفصائل األخرى أن المقاومة الشعبية السلمية هي السبيل لتحقيق الحريـة واالسـتقالل             » فتح« تعتبر   -

فإنها توافق على هذا البرنامج بما ال يلغي كافـة     » حماس«أما  . 1967للشعب الفلسطيني على حدود عام      
  . جميع أراضي فلسطين التاريخيةأشكال المقاومة األخرى، وأن دولة فلسطين هي على

والفـصائل األخـرى أن يـتم       » فتح«تريد تشكيل لجنة انتخابات جديدة للخارج، فيما ترى         » حماس «-
  .»تشكيل لجنة فرعية لالنتخابات في الخارج تكون فرعاً للجنة الرئيسية أو المركزية لالنتخابات

ترى انه يجب أن تأخذ     » حماس« وبرنامجها و     يريد الرئيس محمود عباس تحديد فترة الحكومة الجديدة        -
  .وقتها الكافي إلنجاز مهماتها

 10/2/2013، الحياة، لندن
  

  ال مسلحين لحماس في مصر: أبو مرزوق .9
نفى نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق ما تردد بشأن وجود عناصر مسلحة                

مد مرسي وجماعة اإلخوان المـسلمين فـي وجـه          تابعة للحركة في مصر من أجل مساندة الرئيس مح        
إن هناك من يحـاول تـشويه       : "وقال أبو مرزوق في مقابلة متلفزة مساء أمس        .احتجاجات شعبية واسعة  

  ".دور حماس يقتصر على مواجهة االحتالل اإلسرائيلي.. صورة الحركة 
ع جماعة اإلخـوان  وكانت وسائل إعالم مصرية قد زعمت أن مئات من عناصر حركة حماس، وهي فر      

في فلسطين، قد تمكنوا من دخول البالد قادمين من غزة لالنخراط في التصدي للمظـاهرات المناهـضة                 
  .للرئيس واإلخوان المسلمين

وفي سياق متصل، استبعد أبو مرزوق نقل المكتب السياسي للحركة إلى مصر بعد خروجه من سـوريا،                 
  ".رار في مصرقادة حماس ال تفكر اآلن باالستق"قائال إن 

  9/2/2013، فلسطين أون الين
  

  تعطيل ملف الحريات بالضفة ُيعرقل إتمام المصالحة: خليل الحية .10
أن تـشكيل   " حماس"أكد الدكتور خليل الحية، عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة اإلسالمية           : القاهرة

  .الحةالحكومة المقبلة وتحديد موعد االنتخابات مرتبطان بإنجاز ملفات المص
إن تحديث السجل االنتخابي إنجاز للمـصالحة       : "وقال الحية في تصريحات للصحفين مساء اليوم السبت       

، مناشدا الفلسطينيين بتحديث السجل االنتخابي، مؤكدا في الوتق ذاته التزام حماس بمـا              "وتهيئة ألجوائها 
هنـاك عقبـات أمـام      "أوضح الحية أن    و .جرى التوقيع عليه باتفاق القاهرة وأنه ال يجوز العودة للوراء         

، مشيرا إلى أن تعطيل ملف الحريات بالـضفة المحتلـة           "المصالحة على كافة الفصائل الفلسطينية إزالتها     
وشدد على ضرورة العمل فى كل الملفات خاصة ملف الحريات إلنجازها تمهيداً             .يعرقل إتمام المصالحة  

  .د االنتخاباتلتوفير األجواء المناسبة للتوافق على موع
في حال توفرت األجواء المناسبة لالنتخابات العامة للمؤسسات الثالث         "على أنه   " حماس"وأكد القيادي في    

في الداخل والخارج، سيتم تحديد موعد االنتخابات بالتوافق، ويتم كـذلك           ) التشريعي والرئاسي والوطني  (



  

  

 
 

  

            14ص                                     2766:                العدد10/2/2013األحد  :التاريخ

جتماعات في القاهرة تم التشاور فيهـا حـول         وبين أن اال   .التوافق على تشكيل الحكومة ومدتها الزمنية     
  .اللجنة المشرفة على انتخابات المجلس الوطني فى الخارج وتشكيلها بالتوافق

  9/2/2013، المركز الفلسطيني لإلعالم
  

  عطل إنجاز المصالحة بسبب خروجها على اإلجماع الفلسطيني ومنفرد وخطير  موقف حماس: حواتمة .11
الجبهـة  «األمـين العـام لــ       ، أن    جيهان الحـسيني   عنالقاهرة  ،  10/2/2013،  الحياة، لندن  ذكرت

قال إن عدم موافقة رئـيس المكتـب الـسياسي لحركـة            ،  نايف حواتمة » الديموقراطية لتحرير فلسطين  
خالد مشعل على إقرار قانون انتخابات موحد للشعب الفلـسطيني أدى إلـى تعطيـل إنجـاز                 » حماس«

قال حواتمة في تصريحات إلـى    ، و »ة الخالف األساسية لمعالجة االنقسام    هذه نقط «المصالحة، معتبراً أن    
االنتقال إلى الوحدة الوطنية يتطلب قانوناً موحداً لالنتخابات الفلسطينية كما في أي بلد             «أمس إن   » الحياة«

، »من شأنه أن يؤدي إلى تكريس االنقـسام       «، معتبراً أن ذلك     »في العالم، وليس قانونين كما تريد حماس      
ـ       وكذلك الشخصيات المستقلة أجمعت على ضرورة الربط بين         12موضحاً أن كل الفصائل الفلسطينية ال

تشكيل حكومة الوحدة الوطنية والعودة إلى الشعب من خالل انتخابات تـشريعية ورئاسـية وانتخابـات                
منظمة التحرير  ألن  «مجلس وطني فلسطيني في الداخل والخارج على أساس نظام التمثيل النسبي الكامل             

  .»الفلسطينية تشكل المرجعية االئتالفية الموحدة لكل الفلسطينيين في الداخل والخارج والشتات
حركة حماس هي فقط التي أصرت على الفصل بين انتخابات المجلـس الـوطني              «وأضاف حواتمة أن    

بيق ما تم االتفـاق     ، مشيراً إلى أن مشعل أصر على تط       »الفلسطيني وقانون انتخابات المجلس التشريعي    
 25 في المئة تمثيل نـسبي و      75 بالنسبة إلى نظام االنتخابات، أي       2009عليه في الورقة المصرية عام      

هذا يعني الفصل بين المرجعيات، أي أن تكـون هنـاك مرجعيـة             «واعتبر حواتمة أن    . في المئة دوائر  
، ودعـا حركـة     » لالنتخابـات  للمنظمة ومرجعية أخرى للمجلس التشريعي ألنه يقوم على قانون آخـر          

  .»االستجابة لموقف الغالبية إعالء للمصلحة العليا وتوافقاً مع الكل الفلسطيني«إلى » حماس«
ورأى حواتمة أن موقف حماس هذا سيعطل الشراكة السياسية أيضاً التي ال يمكن أن تتحقـق إال عبـر                   

شتركة بالتالي سـتكون معطلـة أيـضاً        ما دامت االنتخابات معطلة فالمؤسسات الم     «: االنتخابات، وقال 
  .»وسيترتب على ذلك تعطيل الشراكة السياسية

ولفت حواتمة إلى أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس لن يعلن تشكيل الحكومة قبل إقرار قانون موحـد                 
المخـالف الـذي يـرى      » حمـاس «لالنتخابات يتم من خالله الدعوة إلى االنتخابات، مشيراً إلى موقف           

اإلسراع في تشكيل حكومة الوحدة الوطنية من دون الربط بين قانون االنتخابات أو االتفاق على               ضرورة  
  .سقف زمني لالنتخابات

لم تتضح بعد، وقال إن عدم تحديد سـقف         » حماس«و  » فتح«ورأى حواتمة أن أجواء الثقة بين حركتي        
 من شخصيات مستقلة لإلشراف     زمني لالنتخابات الشاملة عطل اإلعالن عن حكومة وحدة وطنية تتشكل         

 2011) مـايو (على االنتخابات، الفتاً إلى أن اتفاق المصالحة الذي وقع في القاهرة في الرابع من أيـار                 
  .يتضمن تنفيذ االتفاق في كل الملفات وفق رزمة واحدة وبالتوازي

نـي مـشترك    وأوضح حواتمة أن القضايا السياسية لم تكن موضع خالف، فالكل أجمع على برنامج وط             
يستند إلى حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وإقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام                

وأشار إلى أن كل الحاضـرين أشـادوا باإلنجـاز          .  عاصمتها القدس العربية، وكذلك حق العودة      1967
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نجازاً سياسياً وقانونياً وينسجم    الماضي، معتبراً إنه يمثل إ    ) نوفمبر(األممي الذي تحقق في تشرين الثاني       
وأعرب عن استيائه من عدم تنفيذ البرامج الثالثة التـي تـم            . مع البرامج الوطنية التي تم التوافق عليها      
حزيـران  ) األسـرى (، وثيقة الوفاق الـوطني      2005) مارس(االتفاق عليها، وهي إعالن القاهرة آذار       

، بسبب أزمـة العالقـات بـين        2011) مايو(أيار  ) الحةالمص( في غزة، واتفاق القاهرة      2006) يونيو(
  .مسؤولية عدم تحقيق هذا اإلنجاز» حماس«، محمالً حركة »حماس«و » فتح«حركتي 

ونفى حواتمة ما تردد عن صعوبة عقد انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني في الخارج، الفتاً إلى إجماع                
ية ولبنـان واألردن ودول الخلـيج وأوروبـا         حول إمكان إجراء هذه االنتخابات في كـل مـن سـور           

  .واألميركتين
عنـدما  " قـال  حواتمة، أن   عبد الرؤوف أرناؤوط، وكاالت   عن  ،  10/2/2013،  األيام، رام اهللا   وأضافت

الـذي  " حماس"أصر األخ مشعل على موقف      )  السلطة -لدولة تحت االحتالل  " (التشريعي"جئنا النتخابات   
وفق التمثيـل   % 75 بأن يكون قانون انتخاب المجلس التشريعي على أساس          2009كنّا قد انتهينا له عام      

للمحافظات، ومع إصراره طالب مشعل بدورة واحدة ألربع سنوات علـى أسـاس هـذا               % 25النسبي و 
  ".القانون

، بينما اإلجماع كان علـى أن مـا ينطبـق علـى             "منفرداً وخطيراً جداً  " "حماس"واعتبر حواتمة موقف    
ت المجتمع أن تكون العمليات االنتخابية تؤمن الدّمقْرطة والـشراكة الوطنيـة لجميـع              مؤسسات وقطاعا 

  .قطاعات وقوى وأحزاب ونقابات الشعب، من خالل التمثيل النسبي الكامل
وشدد على أن اإلعالن عن تشكيل الحكومة الواحدة برئاسة الرئيس محمود عباس سيتم بـالتزامن مـع                 

نذاك سيصدر مرسوم تشكيل الحكومة ومرسوم الدعوة لالنتخابـات، وهـذا           إقرار قانون االنتخابات، حي   
  ".يحتاج الى حل إشكالية قانون انتخابات التشريعي

  
  تنفي سرقة أسلحة من مقرها "عين الحلوة"في " اإلسالمية المجاهدة" .12

س الماضـي  يوم الخمي" المستقبل"نفت الحركة االسالمية المجاهدة ما نشرته جريدة : "المستقبل"صيدا ـ  
  .نقال عن مصادر فلسطينية مطلعة عن سرقة سالح من مقر الحركة في مخيم عين الحلوة

نشرت جريدتكم الموقرة فـي عـددها اليـوم         : "توضيحا من الحركة المجاهدة جاء فيه     " المستقبل"وتلقت  
اسـتهداف  خبراً مفاده أن سالحاً سرق من مقر الحركة اإلسالمية المجاهدة وعبر            ) 7/2/2013(الخميس  

حراس تابعين للحركة اإلسالمية المجاهدة أمام مقرها في قاعة مسجد النور عندما تسلّم منهم ثالثة مقنعين              
أسلحتهم على اساس أنهم المناوبون عنهم لفترة حراسة جديدة، قبل أن يتبين أنهم فـروا باألسـلحة بعـد                   

ال أصل له، وأن أي حادث من هذا القبيل لم          ويهمنا أن نؤكد أن هذا الخبر عارٍ عن الصحة و         . تسلمهم لها 
كما أن مجمع النور الخيري، والذي يضم مسجد النور وقاعة محاضرات ومكتبـة عامـة ودار                . يحصل

لتحفيظ القرآن ومكتب خيري لخدمات النازحين من سوريا يتركز عمله في الدعوة اإلسالمية والخـدمات               
  ".العامة والسعي في اإلصالح بين الناس

  9/2/2013، تقبل، بيروتالمس
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  تؤكد رسميا عدم مشاركتها باالنتخابات المقبلة" الجهاد االسالمي" .13
 جددت حركة الجهاد اإلسالمي امس، موقفها الرافض للمـشاركة فـي أي انتخابـات               : دوت كوم  -غزة  

وفد من  وأكد ذلك المتحدث باسم حركة الجهاد داود شهاب في تصريح له قبيل مغادرة               .تشريعية ورئاسية 
حركته إلى القاهرة لحضور اجتماعات اإلطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير المقررة عقـدها مـساء               

  .اليوم، بحضور األمناء العامين للفصائل والقوى الوطنية
وحول لقاء الرئيس محمود عباس، واألمين العام لحركة الجهاد رمضان شلح بالقاهرة مساء أمس األول،               

خالله مناقشة المصالحة الوطنية واآلليات المطروحة للتنفيذ، كما تركز على موضـوع            قال شهاب انه تم     
  .انتخابات المجلس الوطني في الداخل والخارج، فيما وصف شهاب االجتماع بااليجابي

  10/20/2013، القدس، القدس
  

  تمنع التقدم في المصالحة " حماس"و" فتح"حدة االستقطاب بين ": الشعبية" .14
" حمـاس "بين حركتي   " خالفات حقيقية "أفادت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بوجود       : )فلسطين(رام اهللا   

منعت التوصل لتقدم ملموس وحقيقي في محادثـات        "في عدة ملفات، مشيرا إلى أن هذه الخالفات         " فتح"و
  ".الفصائل في العاصمة المصرية القاهرة أمس السبت

نسخة " قدس برس "بية، رباح مهنا، في تصريح صحفي، وصل        وقال عضو المكتب السياسي للجبهة الشع     
إن حالة االستقطاب الحادة بين الحركتين تقف حجرعثرة فـي حـسم بعـض              "،  )2|10(منه اليوم األحد    

  ".الملفات، ومن أهمها موضوع تشكيل الحكومة، واالنتخابات، ومنظمة التحرير
طنية برئاسة رئـيس الـسلطة، محمـود        وكشف مهنا عن خالفات حول وقت تشكيل حكومة الوحدة الو         

الرئيس أبو مازن أصر على اإلعالن عن تشكيل الحكومة في شهر آراذ            : "وأضاف. عباس، ومدة عملها  
، واإلعالن في الوقت نفسه عن موعد إجراء االنتخابات، األمر الذي أدى إلى رفـض حركـة                 )مارس(

  ".حماس ذلك
 قانون انتخابات المجلس الوطني من حيث عدد الدوائر،         وأشار مهنا إلى أن خالفاً آخر وقع حول مشروع        

 في  1.5مضيفاً أنه تم االتفاق على أن تكون نسبة الحسم في انتخابات المجلسين الوطني والتشريعي هي                
  .التشريعي والرئاسة من جانب آخر"المائة، كما تم تبني الفصل في االنتخابات بين الوطني من جانب و

  10/2/2013، قدس برس
  

  ثالثة أشقاء مضربون عن الطعام في سجون السلطة : ماسح .15
، نسخة عنـه " قدس برس"في بيان لها تلقت " حماس"اتهمت حركة المقاومة اإلسالمية  : )فلسطين(رام اهللا   

بمواصلة حملة االعتقاالت واالسـتدعاءات     ) جناح الضفة الغربية  (أجهزة األمن التابعة للسلطة الفلسطينية      
اط عناصر وكوادرها في الضفة الغربية المحتلـة، فاعتقلـت أحـدهم فـي نـابلس،                التي تشنها في أوس   

ورائد )  عاماً 27(وفي نابلس أعلن األشقاء الثالثة محمد        .واستدعت آخر بعد فشلها في اعتقاله في قلقيلية       
األمـن  "سعدي السخل إضراباً مفتوحاً عن الطعام في سـجون جهـاز            )  عاماً 18(ومصعب  )  عاماً 30(

  . يوماً، بحسب بيان الحركة 15، بعد قيام محاكم أمن السلطة بتمديد اعتقالهم لـــ "ئيالوقا
  9/2/2013، قدس برس
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  لدور فاعل في الدفاع عن فلسطين " التعاون االسالمي"حماس تدعو األمين العام الجديد لـ .16
اإلعـالم الـسعودي    إياد بن أمين مدني، وزير      " حماس"هنأت حركة المقاومة اإلسالمية     : )فلسطين(غزة  

  .السابق، النتخابه أميناً عاماً لمنظمة التعاون اإلسالمي
واختارت منظمة التعاون اإلسالمي مدني مرشح المملكة العربية السعودية، أمينا عاما جديدا لها اعتبـارا               

لـى رأس   المقبل خلفًا للدكتور أكمل الدين إحسان أوغلو والذي بقي ع         ) يناير(من األول من كانون ثاني      
  .المنظمة لمدة ثمان سنوات

نسخة عنـه، األمـين     " قدس برس "في بيان صحفي صادر عن مكتبها اإلعالمي، وصل         " حماس"ودعت  
إلى القيام بدور فاعل في الدفاع عن قـضايا األمـة اإلسـالمية،             "العام الجديد لمنظمة التعاون اإلسالمي      

مركزية لألمة العربية واإلسالمية، خاصة فـي ظـل   وعلى رأسها القضية الفلسطينية باعتبارها القضية ال 
  ".تصاعد العدوان والهجمة اإلسرائيلية التهويدية التي تستهدف األرض والقدس والمقدسات

  9/2/2013، قدس برس
  

     " يهودية إسرائيل" مقابل  باألمم المتحدةفلسطينل  الكاملةعضويةالباالعتراف : أيالون .17
المنتهية واليته داني أيالون، أمـس، عـن تأييـده          ” اإلسرائيلي“ارجية  أعرب نائب وزير الخ   : )أ.ب  .د  (

” إسـرائيل ”االعتراف بالعضوية الكاملة لفلسطين في األمم المتحدة مقابل اعتـراف الفلـسطينيين بــ               
” إسـرائيل “ستمنح  “عن أيالون قوله    ” اإلسرائيلية” “جيروزاليم بوست “ونقلت صحيفة   . ”دولة يهودية ”ـك

  .”كدولة لليهود وضمان األمن لها” إسرائيل”سيادتهم واستقاللهم في مقابل اعترافهم بالفلسطينيين 
واعترف أيالون بأن الحد األدنى لمطالب الفلسطينيين ال يزال أعلى من الحد األقصى لما يمكن أن تقدمه                 

  .حالياً” إسرائيل“
 بأنه يجري حالياً وضـع خطـط        المنتهية واليته عن اعتقاده   ” اإلسرائيلي“وأعرب نائب وزير الخارجية     

بنيـامين  ” اإلسـرائيلي “للترتيب لعقد قمة مصغرة تضم الرئيس األمريكي باراك أوباما ورئيس الوزراء            
  .نتنياهو والرئيس الفلسطيني محمود عباس وربما يشارك فيها أيضاً الملك عبد اهللا عاهل األردن

إنه من المحتمل أن تكـون      “ آيالون قوله    ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت على موقعها االلكتروني عن       
األردن هي مكان انعقاد هذه القمة المصغرة التي يجري الترتيب النعقادها خالل الزيارة المرتقبة ألوباما               

 . للشرق األوسط، الشهر المقبل، وذلك لبحث عملية السالم المتعثرة في الشرق األوسط 
 10/2/2013، الخليج، الشارقة

 
   لدى اليهود  مقابل ارتفاعها48 معدالت الوالدة لدى فلسطينيي تراجع ":ائيلياإلحصاء اإلسر" .18

 أشار تقرير صادر عن مكتب اإلحصاء المركزي اإلسرائيلي، إلى          : محمد عبد اهللا   - دوت كوم  -رام اهللا   
، استمرار التراجع في معدل الوالدة بين العرب في الداخل المحتل، مقابل استمرار ارتفاعها لدى اليهـود               

الذي يشكل نسبة عالية من     " الديني الصهيوني "والتيار  ) الحريديم(خاصة في مجتمع المتدينين األصوليين      
  .بين المستوطنين في مستوطنات الضفة الغربية والقدس المحتلة

، إن عدد السكان في إسرائيل، بلغ مـع نهايـة           2012وقال مكتب اإلحصاء في معطيات أولية عن العام         
 ألفاً، ويضاف   15 ماليين و  6 ماليين نسمة، من بينهم من اليهود المعترف بيهوديتهم،          8  نحو 2012العام  
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 ألف مسيحي أجنبي، هاجروا مع      50 ألفاً تعرفهم إسرائيل على أنهم من غير اليهود، إضافة إلى            319لهم  
  .عائالت يهودية في الماضي القريب

 مليون نـسمة، إال     1.65نهاية العام الماضي نحو     أما عدد الفلسطينيين، فيقول المكتب إن عددهم بلغ مع          
من غير المـواطنين بفعـل      " مقيم" ألف فلسطيني    265أن هذا العدد يشمل القدس المحتلة، التي فيها نحو          

  .قانون االحتالل
 سكنوا في محيط القـدس      48 ألف فلسطيني من المواطنين، وهم إما من فلسطينيي          24كما أن هناك نحو     

 الف سوري فـي مرتفعـات       20اطق أخرى للسكن فيها، ويضاف إلى المقدسيين، نحو         أو انتقلوا من من   
في إسرائيل، بلغ مع    " المواطنة الكاملة "الجوالن السورية المحتلة، ما يعني ان عدد الفلسطينيين من ذوي           

  .%17.8 مليون نسمة، ويشكلون ما نسبته 1.365نهاية العام الماضي، نحو 
، بينمـا   2012 والدة عام    3.5عدل الوالدات لألم العربية الواحدة، انخفض إلى        وأظهر التقرير ذاته، أن م    

  .2012 والدة في العام 2.98 إلى 1995 والدة في العام 2.53ارتفع معدل الوالدات للمرأة اليهودية من 
ل لكن كل الزيادة في الوالدات بين اليهود، تعود إلى كثرة الوالدة لدى مجتمـع المتـدينين، إذ إن معـد                   

 والدات لألم الواحدة، كذلك فإن المعدل مرتفع لـدى          8حوالي  ) الحريديم(الوالدات لدى المرأة األصولية     
  .المتدينات الليبراليات دينياً، والمتشددات سياسياً، وغالبيتهن في المستوطنات

لألم الواحدة، وفي    والدات   6 إلى   5ويبلغ معدل الوالدات بين الليبراليات دينياً والمتشددات سياسياً ما بين           
المقابل فإن معدل الوالدات لدى النساء اليهوديات العلمانيات، خاصة كالالتي يعشن في منطقة تل أبيـب                

  .الكبرى، يالمس الوالدتين وحتى أقل لألم الواحدة
 العليا، وهذا ما عبر عنه بحث في جامعة حيفا صدر           اإلسرائيليةوتشكل هذه المعطيات قلقا في المؤسسة       

 مـن   2030من اليهود في إسرائيل سيكونون فـي العـام          % 60 نحو عامين، حذر من أن أكثر من         قبل
المتدينين، ما سينعكس على طبيعة المجتمع اليهودي، ويدفع العلمانيين خاصة الـشباب مـنهم للتفكيـر                

  .بالهجرة
وتبقى معدل الوالدة   في المقابل، فإن تراجع الوالدات بين الفلسطينيين يعود إلى تطور العصر والمجتمع،             

العالية جداً بين عشائر صحراء النقب، فعلى سبيل المثال في مدينة راهط، كبرى مدن الجنوب، فإن نحو                 
  %.3 عاماً، ونسبة التكاثر في المنطقة هناك تفوق 18من السكان فيها أعمارهم أقل من % 51

 12ر8 ماليـين إلـى      10 بـين     ما 2035ويتوقع مكتب اإلحصاء أن يبلغ عدد سكان إسرائيل في العام           
  %.24 حوالي 48مليون، وفق سيناريوهات تكاثر مختلفة، وستكون نسبة فلسطينيي 

   تردي صحة األطفال العرب-
إلى ذلك، يظهر من تقرير مكتب اإلحصاء مدى تردي األوضاع الصحية لدى الفلسطينيين في إسـرائيل                

 عاماً مقابل   84فبين النساء اليهوديات يبلغ المعدل      مقارنة مع اليهود، وهذا ما ينعكس في معدل األعمار،          
 76 عاماً وتسعة أشهر، مقابـل       80 عاما لدى النساء العربيات، بينما يبلغ المعدل بين الرجال اليهود            81

  .عاماً وسبعة أشهر لدى الرجال العرب
إذ بلـغ معـدل     كذلك تتكشف الفجوة في األوضاع الصحية لدى الفلسطينيين في معدالت وفيات األطفال،             

 مولود، ولكن هذه النسبة تنخفض بين المواليد اليهـود          1000 طفل لكل    6.1وفيات األطفال الرضع العام     
  . باأللف2.6إلى 
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مـن  % 41واستعرض التقرير سلسلة من المعطيات، ومن بينها توزيع السكان جغرافياً، ويتضح منها أن   
 من اليهود يعيشون في منطقة الوسط، التي في         %48السكان يعيشون في منطقة الوسط، ويظهر أيضا أن         

من العرب يعيشون في منطقة الـشمال، أي نحـو          % 43مركزها منطقة تل أبيب الكبرى، في حين أن         
  . ألف600من اليهود يسكنون في الشمال، ما يعني أقل من % 10 آالف، مقابل 710

 10/2/2013، القدس، القدس
 

  ت، السؤال هو متى وأين؟آسورية وقناعة بأن الرد  على الحدود الترقب: نوتويديعوت أحر .19
في تقرير نشره موقعها على الشيكة، اليوم األحد، صورة لحالة التوتر           " يديعوت أحرونوت "نقلت صحيفة   

 في هضبة الجوالن المحتلة في أعقـاب        اإلسرائيليةوالترقب التي تشهدها األوضاع على الحدود السورية        
  . في دمشقاإلسرائيليةالضربة 

 استبدلت قوات االحتياط التي ترابط عادة على هذه الجبهة بقوات نظامية ذات             إسرائيلالصحيفة تفيد بأن    
تدريب عال، بالمقابل وعلى الجانب السوري فان نشطاء ما تصفه الصحيفة باإلرهاب العالمي يـسكنون               

لب معلومـات اسـتخبارية     القرى السورية الواقعة قي الجانب االخر للحدود ورعاة ماشية تم ايفادهم لج           
  .اإلسرائيليجرى ضبطهم بواسطة وحدة الكالب التابعة للجيش 

 في العمق السوري، تشير الى أن       اإلسرائيلية التي ترصد األجواء السائدة بعد العملية        اإلسرائيليةالمصادر  
  .وقوع عملية تفجير كبيرة هو مسألة وقت فقط

بهة السورية قولهم، أنه في حال وقوع عمليـة عـسكرية            على الج  إسرائيليين الصحيفة عن ضباط     تنقلو
 يصف التغيير الحاصل في النظرة      إسرائيليقائد عسكري   . فان ذلك لن يكون مفاجئا     ارهابية، كما تسميه،  

لألمور بقوله، لقد تدربنا على الحرب أمام الجيش السوري ولكن الرد السوري قد يكون اليـوم أو بعـد                   
  .ة فردية عبر انفجار على الحدود أو في قرية لبنانية أو في نابلسشهر أو شهرين عن طريق حال

 ال يقتصر على قوات النظام فهناك االف الجهادين الذين تسللوا من السعودية واليمن              اإلسرائيليالتخوف  
 وهم يـشكلون    وإسرائيلوالعراق ويعملون برعاية القاعدة أو الجهاد العالمي في الشريط الممتدبين درعا            

 في ظل حالة عدم االستقرار التي تسود سوريا وعدم وضوح ما ستؤول اليه االمور               إلسرائيلفلق  مصدر  
  .هناك

  10/2/2013، 48عرب 
  

  ين بإنفجار سيارة مفخخة في تل أبيب سرائيليإ صابةإ:  أحرونوتيديعوت .20
ة، في انفجار    بجراح خطير  إسرائيليين إصابة، عن   إسرائيليةاعلنت مصادر   :  االناضول –القدس المحتلة   

 لوسائل اإلعـالم، أن خلفيـة       اإلسرائيليةوتحدثت مصادر مقربة من الشرطة       .سيارة في مدينة تل أبيب    
  ".البصمات الجنائية"االنفجار تغلب عليها 

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت على موقعها اإللكتروني أن اثنين أصيبا بجروح خطيرة إثر انفجـار               
  .في تل أبيب" ابو كبير" متوقفة أمام معهد الطب الشرعي قنبلة وضعت أسفل سيارة كانت

 10/2/2013، الحياة، لندن
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  ة فلسطينيين في سوريخمسةاستشهاد  .21
 فلسطينيين في سوريا، اليوم السبت، جراء استمرار عمليات القصف والقنص التي 5 استشهد :غزة

  .استهدفت مخيم اليرموك وغيره من التجمعات الفلسطينية
ادر خاصة لـ دوت كوم إن الفلسطيني عمر مصلح، وامرأة أخرى مجهولة الهوية استشهدا وقالت مص

 فلسطينيين 9جراء إصابتهما برصاص قناص عند مدخل شارع الثالثين في مخيم اليرموك، فيما أصيب 
  .جراء القصف الذي استهدف احياء المخيم

موك استشهد اليوم السبت متأثرا وأوضحت ذات المصادر أن الفلسطيني أحمد الزين من مخيم الير
  .بجروح كان أصيب بها أمس الجمعة

وأشارت إلى أن الفلسطيني خميس عزيز الذي يعمل في جمعية الهالل األحمر الفلسطيني استشهد خالل 
  .قصف تعرضت لها منطقة المعضمية في ريف دمشق

ف طال احد مناطق وأضافت ذات المصادر أن الفلسطيني عبد الرحمن رزق استشهد ايضا في قص
 . محافظة حمص

  10/2/2013، القدس، القدس
  

   للمرة الثانية جنوب الخليل"كنعان"االحتالل يهدم قرية  .22
على أراضي " كنعان"، قرية )2-9(أقام ناشطون فلسطينيون ومتضامنون أجانب، اليوم السبت : الخليل
تهدف مراح الباطني شرق مدينة شرق يطا، رفضا للتوسع والنشاط االستيطاني الذي يس" ماعين"سهل 

  .يطا جنوب الخليل بالضفة المحتلة، إال أن قوات االحتالل هدمتها للمرة الثانية اليوم
المركز "لمراسل )  عاما38(وقال الناشط في اللجنة الشعبية لمواجهة الجدار واالستيطان جمعة ربعي 

 في هذا اليوم، فقد قام االحتالل بهدم القرية ، إن هدم قرية كنعان جاء للمرة الثانية"الفلسطيني لالعالم
التي أقامها الناشطون صباح اليوم في قرية حوارة شرق يطا والتي تشهد توسعا استيطانيا غير مسبوق 

  ".من قبل االحتالل
وأضاف ربعي أن الناشطين سارعوا إلى بناء القرية من جديد على أراضي سهل ماعين رفضا لعمليات 

  .اني الذي يستهدف مسافر يطا والقرى والخريب الشرقية شرق يطاالتوسع االستيط
وأكد الناشطون أنهم مستمرون في فعالياتهم الشعبية لفضح سياسات االحتالل وأطماعه التوسعية 

  ".، مشيرين إلى أن قرية كنعان هي البداية"ومخططاته االستيطانية
  9/2/2013، المركز الفلسطيني لإلعالم

  
  "األقصى" شقة فلسطينية بالقدس بينها منزل خطيب 16بهدم االحتالل ُيخطر  .23

أصدرت سلطات االحتالل الصهيونية قرارا بهدم بناية سكنية فلسطينية قرب البلدة القديمة : القدس المحتلة
  .في مدينة القدس المحتلة، يقطنها نحو ثمانين مواطنًا مقدسيا

قدس المحتلة، الشيخ عكرمة صبري، إن طواقم تابعة لبلدية وقال رئيس الهيئة اإلسالمية العليا في مدينة ال
 شقة سكنية في حي الصوانة شرق البلدة 16القدس االحتاللية سلّمت إخطارات لهدم بناية مكونة من 

  .القديمة، من بينها شقته التي يقطنها منذ نحو سبع سنوات، وذلك بذريعة البناء غير المرخص
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، أن سلطات االحتالل صعدت خالل اآلونة )2-9(حفية السبت وأضاف الشيخ صبري في تصريحات ص
األخيرة من سياسة هدم منازل المواطنين الفلسطينيين في القدس المحتلة، في إطار مخططاتها الرامية 
لتهويد المدينة وتهجير سكّانها األصليين وتخفيض نسبة تواجدهم في المدينة المقدسة وفق مخطّط 

  .2020فقط مع بلوغ عام % 12إلى % 36ي بتخفيض نسبتهم الحالية البالغة صهيوني معد مسبقا ويقض
  9/2/2013، المركز الفلسطيني لإلعالم

  
  األقرعناهض تقرر بتر ساق األسير  اإلسرائيليةإدارة السجون  .24

، اليوم، بتر قدم األسير ناهض األقرع، بعد اإلسرائيليةقررت إدارة مصلحة السجون :  جمال غيث-غزة
  .أوضاعه الصحية ونزع البالتين منهاتدهور 

وحمل رئيس نادي األسير قدورة فارس، سلطات االحتالل اإلسرائيلي المسئولية عن بتر القدم اليسرى 
لألسير األقرع، وذلك ألنها لم تقدم له األدوية الالزمة، ولم تمكنه من تلقي العالج الالزم في المستشفيات 

  .الخارجية
  9/2/2013، فلسطين أون الين

  
    " مجدو" سجن االحتالل ينكّل باألسرى األشبال في .25

، خالل اقتحامها ”مجدو“اعتدت قوات االحتالل، أمس، على األطفال المعتقلين في سجن  :”الخليج”-غزة
وقال رئيس نادي األسير قدورة فارس في تصريح . القسم الخاص بهم في السجن، وتفتيشه والعبث به

اقتحمت قسم األشبال، األمر الذي أثار غضب ” مجدو“ت القمع في سجن صحفي، إن قوة كبيرة من وحدا
وذكر  .األسرى فردوا بالطرق على األبواب والتكبير بعد أن حولت إدارة السجن ستة أقسام إلى زنازين

قدورة أن إدارة السجن سحبت أجهزة التلفاز واألجهزة الكهربائية وأغلقت نوافذ األبواب، ما أدى إلى 
 .لتوتر التي تشهدها األقسام كافةحالة من ا

  10/2/2013، الخليج، الشارقة
  

  أنشطة تضامنية داعمة لألسرى : غزة .26
 عقدت األطر النقابية والنسوية التابعة لحركة الجهاد سلسلة من األنشطة الداعمة : نفوذ البكري-غزة 

سة مهجة القدس أمام لقضية األسرى والمضربين عن الطعام من خالل خيمة التضامن التي تقيمها مؤس
وشاركت الدائرة النسوية بالحركة إقليم شمال غزة أمس في . مقر المفوض السامي لحقوق اإلنسان بغزة

الوقفة التضامنية وأكدت خاللها حنان صالح منسقة األنشطة بالدائرة أن انتفاضة األمعاء الخاوية 
ام لن يسقطوا الراية إال في حال ستتواصل لتحقيق االنتصار خاصة وأن األسرى المضربين عن الطع

وقال حسن المصري . كما ألقت إسراء رزق قصيدة خاصة لدعم صمود األسرى. تحقيق مطالبهم العادلة
    .ممثل مؤسسة مهجة القدس ان األسبوع الجاري سيشهد سلسلة من األنشطة في خيمة التضامن
  10/2/2013، الحياة الجديدة، رام اهللا

  
  
  



  

  

 
 

  

            22ص                                     2766:                العدد10/2/2013األحد  :التاريخ

   المضربيناألسرىالعشرات يرفعون صرخة تضامن مع  :تجمع سخنين وعرابة .27
تظاهر، مساء اليوم السبت، العشرات من نشطاء وكوادر وانصار التجمع الوطني : توفيق عبد الفتاح

وذلك  الديمقراطي في كل من مدينة سخنين وقرية عرابة البطوف  قبالة النصب التذكارية للشهداء،
 سالحهم الوحيد، األمعاءم، ونصرة لنضالهم الذي اتخذ من  المضربين عن الطعااألسرىتضامنا مع 
  . سامر العيساوي وايمن الشراونة اللذان يواجهان خطر الموتاألسيرينوخصوصا 

ورفع المتظاهرون الغاضبون االعالم الفلسطينية والشعارات المنددة بسياسة مصلحة السجون القمعية  
  .األسرى حياة إلنقاذ والحقوقية اإلنسانيةمؤسسات  الفلسطينيين والمطالبة  بتدخل الاألسرىضد 

  9/2/2013، 48عرب 
  

  أسراناللحديث عن واقع " االونروا" محددة في مدارس يجب تخصيص أوقات": شاهد"مؤسسة  .28
لقاء تضامنيا مع األسرى والمعتقلين في سجون " شاهد"عقدت المؤسسة الفلسطينية لحقوق اإلنسان 

، وذلك في دار نقابة الصحافة، "ارا لالجراءات التعسفية التي تمارس في حقهماإلحتالل اإلسرائيلي واستنك
في حضور الملحق الثقافي في سفارة دولة فلسطين ماهر مشيعل ممثال السفير اشرف دبور، ممثل حركة 

محمود حنفي، األسير الفلسطيني المقدسي المحرر أيمن ابو " شاهد"في لبنان علي بركة، مدير " حماس"
  . ممثلي عدد من الفصائل الفلسطينية والهيئات اللبنانية والفلسطينيةخليل،

فلسطين كلها في األسر، وهناك احتالل يجب : "وألقى عضو نقابة الصحافة فؤاد الحركة كلمة جاء فيها
إزالته بشتى الطرق والوسائل، فقضية تحرير األسرى من أولى واجبات القيادات والفصائل والمؤسسات 

  ".الفلسطينية
والمحافل اإلقليمية والدولية من ودعا مشيعل الى إطالق حملة دولية سياسية وإعالمية في كل الساحات 

  . أجل التضامن مع األسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب وسرعة اإلفراج عنهم
 اسير وهؤالء ليسوا ارقاما بل قضية فاذا كانت قضية فلسطين تعني قضية 500هناك : "وقال بركة

ل اوال ضد االحتالل  عاما وهو يناض90الشعب الفلسطيني فهذا الشعب الذي يعاني منذ اكثر من 
  ".اإلسرائيلياالنكليزي ثم ضد االحتالل 
 حية في نفوس أبناء شعبنا في الشتات األسرىيجب ان تبقى قضية : "وألقى حنفي كلمة قال فيها

للحديث عن واقع اسرانا " االونروا"خصوصا في لبنان، وان تخصص اوقات محددة في مدارس 
معاناة االسرى في السجون والذين ال يجدون من "ابو خليل عن وتحدث ". ومعاناتهم في سجون االحتالل

ان اي تحرك في داخل السجن ال يمكن ان ينجح من دون الدعم "وشدد على ". يساندهم لنيل حريتهم
  ".الخارجي والتظاهرات الحاشدة

  9/2/2013، المستقبل، بيروت
  

  لمسجد األقصى  هيئات مقدسية تحذر من بدء العد العكسي لمخططات هدم ا: األردن .29
دعت أمانة القدس والهيئات المقدسية والعاملة للقدس في األردن أبناء األمة العربية :  الدستور–عمان 

 مستوى إلىإلى أن يتحملوا مسؤولياتهم ويقاوموا اإلجراءات الصهيونية وأن يطالبوا حكوماتهم باالرتقاء 
  . للتصدي لهذه الهجماتواإلعالميةدية الصراع، ويعملوا بكافة الوسائل الدبلوماسية واالقتصا
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وأكدت في بيان لها أمس ضرورة تقديم الدعم البناء القدس وفلسطين بكافة الوسائل لزيادة صمودهم 
ومقاومتهم لهذا االحتالل وجرائمه المستمرة، مشيرة الى أن الشجب والتنديد الذي استمر منذ بداية القضية 

ؤساءه وأحزابه أصابهم الغرور، ولن يجدي االستجداء في توقفهم الفلسطينية لن يجدي، الن الكيان ور
  .عن االستمرار في ضرب القرارات الدولية بعرض الحائط

 وإقامة المبارك األقصىلقد بدأ العد العكسي في مخططات العدو الصهيوني في هدم المسجد «وقال البيان 
 لمبنى تاريخي إسالمي في الجهة الشمالية مكانه، وذلك بقيامه بهدم واجهات وقناطر» الهيكل المزعوم«

 إقامة إلى، بهدف تنفيذ مخطط صهيوني يهدف األقصى مترا من المسجد 50من ساحة البراق وعلى بعد 
  .»مواقع خدماتية حسب ادعاءاتهم

  10/2/2013، الدستور، عّمان
  

   جنوب نابلساالحتالل يعتقل فتاة على حاجز حوارة .30
ائيلي، مساء اليوم السبت، الفتاة آالء محمد قاسم ابو زيتون البالغة من العمر اعتقلت قوات االحتالل اإلسر

 عاماً من قرية عصيرة الشمالية الطالبة في جامعة القدس المفتوحة، على حاجز حواره جنوب مدينة 21
قفوا إن جنود االحتالل أو"وقال شهود عيان  .نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة بحجة حيازتها آلة حادة

  ".الفتاة وقاموا بتفتيشها وزعموا أنهم عثروا في حقيبتها على أداة حادة
  9/2/2013، فلسطين أون الين

  
  ناشطون فلسطينيون حول العالم يطالبون بانتخابات للمجلس الوطني في كل المناطق  .31

القاهرة بضرورة طالب ناشطون فلسطينيون حول العالم القوى الفلسطينية المجتمعة في :  الحياة–رام اهللا 
إجراء االنتخابات العامة للمجلس الوطني، من دون استثناء أي من المناطق، وعدم فصل المجلس 

في كل لبنان » الفيديو كونفرنس«جاء ذلك في لقاء أقيم عبر نظام  .التشريعي عن المجلس الوطني
  . »لشعب الفلسطينيالمجلس الوطني ملك لجميع ابناء ا«: والضفة الغربية وقطاع غزة، تحت عنوان

وأجمع المشاركون في لبنان على أن المشاركة في انتخابات المجلس الوطني لالجئين هي تأكيد على حق 
  .عودتهم، رافضين أي استثناء لهم من االنتخابات، حتى لو رفضت السلطات اللبنانية ذلك

البة بإجراء انتخابات للمجلس واللقاء جزء من حملة دولية يقوم بها ناشطون فلسطينيون حول العالم للمط
وتتضمن الحملة عملية تسجيل للجاليات والتجمعات الفلسطينية حول العالم للمشاركة في . الوطني

  .االنتخابات
  10/2/2013، الحياة، لندن

 
  المنظمات المدنية والحقوقية تطالب بإعادة بناء النظام السياسي: غزة .32

دني والمؤسسات الحقوقية على ضرورة توفر اإلرادة سسات المجتمع المؤأكدت م:  حامد جاد-غزة 
السياسية لدى قادة حركتي فتح وحماس كي تتمكنا من تجاوز كل العقبات باتجاه السير قدماً باتجاه تحقيق 
المصالحة دون ابطاء أو تردد مطالبة في ذات الوقت بالعمل على إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني 

 أو السلطة عبر إجراء االنتخابات وفق قانون التمثيل النسبي الكامل بما يضمن سواء لمنظمة التحرير
تعزيز المشاركة الواسعة لكل تجمعات الشعب الفلسطيني وبما يساهم في ادماج جميع القوى والفاعليات 
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تمثيلية في البنية المؤسسية على قاعدة انتخابية وديمقراطية وبما يضمن تمثيل الشباب والمرأة في األطر ال
  .المختلفة للشعب الفلسطيني

ودعت الشبكة في بيان اصدرته أمس اجتماع اإلطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية المرتقب 
عقده اليوم التخاذ قرارات تكفل تعزيز الحريات العامة بما يشمل العمل على اعادة افتتاح الجمعيات 

 االعتقال السياسي واالستدعاءات والسماح بحرية الرأي والنشر األهلية والنقابات المغلقة وإغالق ملف
  .والتعبير والتجمع السلمي وصيانة الحق بالتعددية السياسية

واعتبرت شبكة المنظمات االهلية أن نشر ثقافة السلم األهلي المبني على التسامح وتقبل اآلخر يساهم في 
 الذين سقطوا أثناء االقتتال بين الحركتين شهداء في تحقيق المصالحة المجتمعية المبنية على اعتبار كل

  .سبيل الوحدة الوطنية وتنفيذ اآلليات الرامية لضمان الرضى الوطني والحقوقي لعائالت المتضررين
  10/2/2013، الغد، عّمان

  
   أسيرا ستتم زراعتها قريبا45 حيوانات منوية لـ:الدكتور سالم أبو خيزران .33

مل الدكتور سالم أبو خيزران بداخله آماال كثيرة إلحداث نقلة نوعية في  يح: بشار دراغمة-نابلس 
القطاع الصحي الفلسطيني، وبعد أن كان أول من أدخل علم أطفال األنابيب وما تبعه من تطورات إلى 
الوطن، يراهن اليوم على نقالت نوعية جديدة في المجال الطبي وإحداث تخصصات فريدة من نوعها 

  .المستشفى االستشاري العربي في رام اهللاوذلك من خالل 
وحول قضية زراعة أطفال األنابيب لزوجات األسرى أوضح أبو خيزران أن مركز رزان قرر 
تخصيص ميزانية المسؤولية المجتمعية لدعم األسرى، مشيرا في الوقت ذاته إلى وجود حيوانات منوية 

  .اء الترتيبات الالزمة أسيرا حاليا بانتظار انجازها وزراعتها بعد إجر45لـ
وأشار إلى أن نجاح أربع عمليات حمل لزوجات األسرى وقبلها والدة الطفل مهند الزبن ابن األسير 
عمار الزبن يعكس اهتمام مركز رزان بهذه القضية الوطنية واإلنسانية، داعيا كافة الجهات المختصة 

لجهات الرسمية دعاها للعمل بشكل لضرورة ممارسة دورها من أجل خدمة األسرى، وفيما يتعلق با
حثيث من أجل الضغط على االحتالل ليصبح إخراج عينات الحيوانات المنوية بشكل رسمي وليس عن 
طريق التهريب، مشيرا إلى أن العينات تصله حاليا في ظروف صعبة ومعقدة وغير آمنة على الحيوانات 

ا إلى استغالل الجانب العلمي في هذا المجال المنوية التي تحتاج إلى ظروف معينة للبقاء حية، مشير
  . بحيث يتم تجميد العينات الحية مباشرة، وحفظها للمستقبل

عن وجود إسرائيليين قدموا إلى مركز رزان في السابق وأجروا عمليات " الحياة الجديدة"وكشف لـ
ن هؤالء اإلسرائيليين  أي قبل انتفاضة األقصى، وأشار إلى أ2000زراعة أنابيب، وكان ذلك قبل العام 

  .من اليهود الشرقيين واألفارقة والذين يشعرون بوجود تمييز ضدهم في إسرائيل
  10/2/2013، الحياة الجديدة، رام اهللا

  
    طفلًا وسيدة واحدة15 أسيراً مقدسياً بينهم 224 يحتجزاالحتالل ": أحرار" .34

قدسيين في سجون االحتالل اإلسرائيلي قال مركز حقوقي فلسطيني إن عدد األسرى الم :القدس المحتلة
أن من بين المعتقلين نائبين من نواب  كما محكومين بالمؤبدات،  أسيراً، ثمانية وثالثون منهم224بلغ 
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المجلس التشريعي، هما النائب محمد طوطح والنائب أحمد عطون، باإلضافة للوزير خالد أبو عرفة 
  .وزير القدس في الحكومة العاشرة

نسخة منه، أن " قدس برس"لدراسات األسرى وحقوق اإلنسان، في بيان له، تلقت " أحرار"ز وأفاد مرك
بهدف زيادة معاناتهم والتضييق عليهم وحرمانهم من " ازدواجية"أسرى مدينة القدس يتم التعامل معهم بـ

  .الحقوق التي يتمتع بها باقي األسرى الفلسطينيين في سجون االحتالل
من بين األسرى : " عاماً، مضيفا20ً مقدسيين مضى على اعتقالهم أكثر من أن خمسة أسرى وأوضح

، وأن األطفال المقدسيين األسرى بلغ "المقدسيين أسيرة مقدسية وهي انتصار الهدرا المعتقلة قبل شهرين
  .18عددهم خمسة عشر أسيرا تحت سن الـ 

  9/2/2013قدس برس، 
  

   الرئيس المصري للتدخل واإلفراج عن نجلها ا إلىعائلة األسير العيساوي تقّدم طلًبا رسمًي .35
توجهت عائلة األسير الفلسطيني سامر العيساوي إلى الرئيس المصري محمد مرسي بطلب : الناصرة

 لحملها على اإلفراج عن األسير المضرب اإلسرائيليةالتدخّل العاجل وممارسة الضغوط على الحكومة 
  .ة أشهر متتاليةعن الطعام في سجونها منذ حوالي سبع

وممثلين عن " الكنيست"وكان وفد من عائلة األسير العيساوي ونواب عرب في البرلمان اإلسرائيلي 
، قد التقوا القائم بأعمال السفير المصري في "الرابطة العربية لألسرى والمحررين في الداخل الفلسطيني"

مهورية االضطالع بدورها إلنهاء معاناة األسير تل أبيب وقاموا بتسليمه كتاباً رسمياً يتضمن مطالبهم للج
  .اإلسرائيليةالعيساوي وضمان اإلفراج عنه من المعتقالت 

  9/2/2013قدس برس، 
  

   "سابقة خطيرة"  السلطة الفلسطينية القتحامات المستوطنين لقبر يوسفتأمين": القدس الدولي" .36
خراً حول لقاءات ينظمها مسؤولون في السلطة إن ما ُأثير مؤ" القدس الدولي"قال مركز :  القدس المحتلة

الفلسطينية مع متطرفين يهود، والتعهد بتأمين زياراتهم إلى قبر يوسف في مدينة نابلس شمال الضفة 
  .، وفق تقديره"سابقة خطيرة تهدد المقدسات الفلسطينية"وأداء شعائر تلمودية فيه، يمثّل  الغربية المحتلة،

إن قيام رئيس ديوان الرئاسة ) "9/2(اليوم السبت " قدس برس"ركز تلقته وأضاف بيان صدر عن الم
الفلسطينية حسين األعرج باستقبال وفد يهودي من رجال الدين المتطرفين بهدف تأمين زيارة 
المستوطنين لقبر يوسف ومقامات إسالمية أخرى بحراسة فلسطينية، لهو أمر مدان ويحمل خطورة كبيرة 

، "ه سابقة خطيرة تفتح الباب على مصراعيه لتمكين المستوطنين من مقاماتنا ومقدساتناعلى مقدساتنا، وهذ
  .حسب وصفه

  9/2/2013قدس برس، 
  

   في الضفة " توظيف القضاء لقمع الحريات"بـ  يتّهم السلطة" الفلسطينيينمنتدى اإلعالميين " .37
توظيف "ية في الضفة الغربية المحتلة بـ السلطة الفلسطين" منتدى اإلعالميين الفلسطينيين"اتهم :  رام اهللا

  .، على حد تعبيره"الهيئات القضائية لقمع الحريات وممارسة أساليب قمعية عفا عليها الزمن
إن السلطة تتّبع سياسة "، )2|9(نسخة عنه اليوم السبت " قدس برس"وقال المنتدى في بيان صحفي تلقّت 



  

  

 
 

  

            26ص                                     2766:                العدد10/2/2013األحد  :التاريخ

حاولة إلرهاب أصحاب الرأي من أي كتابة نقدية تكميم األفواه وقمع الرأي اآلخر، في سياق م
، وفق وأدان اإلعالميون الفلسطينيون إصدار محكمة الصلح الفلسطينية "للممارسات والظواهر السلبية

تفريق جمع األمة وإطالة "لمدة عام كامل بتهمة )  عاما26ً(قراراً باعتقال الشاب الفلسطيني أنس عواد 
، وذلك على خلفية تعليقه على صورة لرئيس السلطة محمود عباس "عليااللسان على مقامات السلطة ال

  ".فيسبوك"على موقع التواصل االجتماعي 
  9/2/2013قدس برس، 

  
    شهًرا15 قاض شرعي من جنين بالسجن علىاالحتالل يحكم  .38

 نسخة منه أن" قدس برس"في يان لها تلقت " التضامن الدولي لحقوق اإلنسان"أفادت مؤسسة : جنين
محكمة سالم أصدرت حكما بسجن قاضي جنين الشرعي السابق محمد فريحات لمدة خمسة عشر شهرا "

  )". دوالر800ما يعادل (وغرامة مالية قدرها ثالثة آالف شيكل 
  9/2/2013قدس برس، 

  
   ألول مرة في قطاع غزةزراعة حلقات في قرنية مريض  .39

رة، عملية زرع حلقات لمريض يعاني من أجرى فريق طبي فلسطيني في قطاع غزة، وألول م: غزة
  .قرنية مخروطية والذي كان يعاني من ضعف شديد في االبصار جراء القرنية المخروطة

وقال الدكتور حسام داوود استشاري طب جراحة العيون الذي اجرى العملية بمساعدة الدكتور عبد القادر 
وفر األدوات واألجهزة الجراحية الالزمة لهذه يأتي نتيجة لت"عودة، أن إجراء هكذا عملية في قطاع غزة 

وأضاف داوود في تصريح وزعه المكتب االعالمي ". العملية والتي تم تمويلها ضمن المنحة القطرية
لوزارة الصحة بغزة أن إجراء كهذا يساهم في إراحة المرضى من السفر، كما يوفر على الوزارة تكاليف 

  .العالج بالخارج
  10/2/2013قدس برس، 

  
  للكاتب طه الفرنواني" خبايا وأسرار التطرف الصهيوني"كتاب  .40

 جانبا من صور التطرف -من واقع المستندات والوثائق والمواقف-يكشف هذا الكتاب : بدر محمد بدر
الصهيوني ضد األمة العربية، وكيف استطاع هذا التطرف، بمساعدات أجنبية، زرع بذور الفتن الطائفية 

 األوسط، ومحاولة تدمير المنطقة ومستقبلها، ويؤكد على أهمية وضرورة استمرار والدينية في الشرق
المواجهة العربية لهذا التطرف عبر المقاومة المشروعة، ورفض التطبيع وسياسة األمر الواقع، 

  .واستمرار المقاطعة العربية
طويلة مدير إدارة فلسطين شغل لفترة " السفير طه الفرنواني"وتزداد أهمية الكتاب باعتبار أن المؤلف 

وإسرائيل في الخارجية المصرية، واطلع بحكم مسؤوليته على الكثير من الملفات والوثائق والمواقف، 
  .التي يكشف جانبا منها في هذا الكتاب

  خبايا وأسرار التطرف الصهيوني: الكتاب-
  السفير طه الفرنواني: المؤلف-
   القاهرةالهيئة المصرية العامة للكتاب،: الناشر-
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  500: عدد الصفحات-
  2012األولى : الطبعة-

  9/2/2013، الجزيرة نت، الدوحة
  

  في الضفة الغربيةمصر تدين اعتقال نواب من حماس  .41
، التي شملت نواباً من حركة حماس اإلسرائيليةأدانت مصر حملة االعتقاالت :  يو بي أي-مصر 

  . نواب3 قيادياً، من بينهم 25لت في الضفة الغربية  قد اعتقإسرائيلوكانت ". التعسفية"واصفة إياها بـ
وأدان نزيه النجاري، نائب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، حملة االعتقاالت األخيرة 

التابعة لحماس، في المجلس " التغيير واإلصالح" ضد نواب من كتلة اإلسرائيليةالتي قامت بها السلطات 
  ".اإلفراج الفوري عن النواب المعتقلين"، وطالب إسرائيل بـالتشريعي الفلسطيني

سياسة اإلعتقال اإلداري التي تمارسها إسرائيل ضد أبناء الشعب الفلسطيني، في "وأعرب عن إدانته لـ
  ".ضوء مخالفتها لكافة األعراف والمواثيق الدولية

ة المرفوضة والتي تقوم بها إسرائيل  تأتي ضمن سلسلة اإلجراءات التعسفياإلسرائيليةالحملة "وقال إن 
ضد الشعب الفلسطيني ابتداء من مصادرة األراضي واإلعالن المتكرر عن بناء مستوطنات جديدة في 
مخالفة صريحة للقانون الدولي، ووقف تحويل عائدات الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية ما يؤثر 

  ". يش اإلسرائيلي لفعاليات المقاومة الشعبيةسلباً على حياة الفلسطينيين، مروراً بقمع الج
  10/2/2013، الحياة، لندن

 
  وجدان المصريين بالرغم مما تمر به مصر من أزمات بالقضية الفلسطينية: مساعد الرئيس المصري .42

حركة «أعلن مساعد الرئيس المصري عماد عبد الغفور، خالل مكالمة هاتفية مع أمين عام : غزة
نية أسعد أبوشريعة في غزة، أمس أنه يعتزم زيارة قطاع غزة قريباً برفقة داعيتي الفلسطي» المجاهدين

  .في مصر حازم أبو إسماعيل ومحمد نور» الدعوة السلفية«
إن القضية الفلسطينية حاضرة في وجدان المصريين بالرغم مما تمر به مصر من «: وقال عبد الغفور

 بالرغم من الصعاب التي نواجهها، إال أننا نصر «: وأضاف. »أزمات، ونصرتها واجب شرعي وقومي
  .»على زيارتنا إلى غزة، رمز الكرامة اإلسالمية، في القريب العاجل

  10/2/2013، االتحاد، ابوظبي
  

  نريد موقفا أميركيا جديدا إلحياء العملية السلمية يتفق مع المبادرة العربية: صبيحمحمد  .43
األمين العام للجامعة العربية لشؤون فلسطين محمد صبيح إلى  دعا مساعد :  ناديا سعد الدين–عمان 

، وذلك خالل "موقف أميركي جديد لتحريك العملية السلمية وليس استئناف المفاوضات بال شروط مسبقة"
  .زيارة الرئيس باراك أوباما المرتقبة للمنطقة في الربيع المقبل

ب بها إذا كان يحمل أفكاراً ومواقف جديدة تتناسب زيارة أوباما مرح"من القاهرة، إن " الغد"وأضاف، لـ
  ".مع تحرك جامعة الدول العربية وفق المبادرة العربية للسالم
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ستكون زيارة روتينية عادية لن تحقق السالم المنشود، إذا استهدفت التأكيد بأن كل شيء سيتم "إال أنها 
وتزامناً مع استمرار سلطات  1967من خالل المفاوضات بدون وقف االستيطان ومرجعية حدود 

  .، بحسبه"االحتالل اإلسرائيلي في تقويض حل الدولتين
، معتبراً "اإلدارة األميركية مطالبة بمواقف جديدة لحماية األمن والسلم الدوليين في المنطقة"وأوضح بأن 

من تهويد مواقف الواليات المتحدة األخيرة أعطت مؤشراً بسماحها باالستيطان وحماية ما يجري "أن 
إعادة تقييم العملية السلمية "وتحدث عن تحرك الجامعة العربية في إطار  ".وحصار في األراضي المحتلة

وفق آليات وطرق جديدة وسقف زمني محدد، بهدف إنهاء االحتالل وليس إدارة أزمته، أو العودة 
  ".للمفاوضات باألسلوب القديم

 الذي ينص صراحة على 1515القرار "، مشيراً إلى "لعالقةتطبيق القرارات الدولية ذات ا"وأكد ضرورة 
  ". المتعلق باالنسحاب اإلسرائيلي من الضفة الغربية والقدس242وقف االستيطان، والقرار 

 عاماً لم تفض إلى شيء على 19إعادة تقييم عملية السالم برمتها، بعد مضي قرابة "ولفت إلى أهمية 
مشروعة، مقابل تصاعد وتيرة االستيطان ومحاصرة الشعب الفلسطيني سبيل تحقيق الحقوق الفلسطينية ال

  ".والتحكم بمقدراته
  10/2/2013، الغد، عّمان

  
  إلى المحاكمة بتهمة التسلل " إسرائيلي"إحالة رقيب : مصر .44

أمر النائب العام المصري المستشار طلعت عبد اهللا بإحالة الرقيب السابق بجيش  :”الخليج “-القاهرة 
أندريه يعقوب المقبوض عليه في سيناء، إلى محاكمة عاجلة أمام محكمة جنح ” اإلسرائيلي“ل االحتال

  .شرم الشيخ بتهمة التسلل إلى مصر بطريقة غير مشروعة
وكانت التحقيقات التي أجراها رئيس نيابة جنوب سيناء إيهاب طايع قد أكدت أنه تسلل إلى الحدود 

ن الدخول من منطقة العالمات الدولية، وأن تحريات األمن المصرية بطريقة غير شرعية، وتمكن م
تهمة التخابر لعدم ثبوتها، كما أثبتت ” اإلسرائيلي“الوطني التي تسلمتها النيابة في القضية لم توجه إلى 

  .اتهامه بدخول البالد بطريقة غير شرعية
  10/2/2013، الخليج، الشارقة

  
   تقييم دعمها األمني للسلطةاألورومتوسطي يدعو أوروبا إلعادةالمرصد  .45

لحرية الصحافة والتعبير في " الممارسات الخانقة"أعربت مؤسسة حقوقية أوروبية، اليوم، عن قلقها إزاء 
أراضي السلطة الفلسطينية، داعية إلى إعادة النظر في الدعم األوروبي للمنظومة األمنية التابعة للسلطة 

  .الفلسطينية
طي لحقوق اإلنسان في بيان مكتوب، اليوم، إقدام جهاز األمن الوقائي على واستنكر المرصد األورومتوس

  .اقتحام منزل الصحفي محمد عوض في قرية بدرس قرب رام اهللا ليل الخميس السابع من فبراير
عملية االقتحام والتفتيش لم يبرز خاللها عناصر األمن أية مذكرة قضائية تسمح بهذا "وأضاف أن 

  ".الممارسة غير القانونية"ه في نصاب اإلجراء، مما يضع
ودعا المرصد السلطة الفلسطينية إلى إطالق الحريات العامة، واالبتعاد عن سياسة االعتقاالت والتحقيقات 

  .التعسفية، دون إذن قضائي، والتي نالت العديد من االنتقادات واإلدانات الدولية
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ة بإعادة تقييم دعمها غير المشروط للمنظومة األمنية كما طالب كالً من االتحاد األوروبي والدول المانح
  .التابعة للسلطة الفلسطينية في ضوء تكرار تجاوزات القانون وحقوق اإلنسان التي ترتكبها هذه األجهزة

  9/2/2013، فلسطين أون الين
  

  شرارة االنتفاضة الثالثة تطرق أبواب فلسطين .46
  حمزة إسماعيل أبو شنب

  :تقديم
المحذرة من انتفاضة فلسطينية في الضفة الغربية بعد        " اإلسرائيلية"خرى تتعالى األصوات    بين الفينة واأل  

فشل مسار التسوية والخشية من الدخول مرة أخرى في دوامة الـصراع المباشـر بـين الفلـسطينيين                  
: فاضتينواالحتالل، يبدأ بالحجارة ويتطور إلى أن يصل إلى العمل المسلح معيداً إلى األذهان مشهد االنت              

  .2000 والثانية عام 1987األولى عام 
وعلى الجانب الفلسطيني ال يختلف المشهد كثيراً وإن كان بصورة معكوسة، فهو يتحـدث بـأن الخيـار      
األفضل اآلن للتعامل مع االحتالل هو العودة للكفاح والمقاومة بكافة أشكالها، فترتفع النـداءات الداعيـة                

  .قالب على الواقع المتردي في الضفة الغربية والقدسإلطالق شرارة االنتفاضة لالن
  

  :دوافع اندالع انتفاضة
بالرغم من أن االنتفاضتين األولى والثانية انطلقت شرارتهما نتيجة حوادث بعينها ؛ فاألولى انفجرت بعد               

 زيـارة    عمال، والثانية كانت بعد    7قُتل على أثرها    " إسرائيلية"دهس مجموعة من العمال من قبل شاحنة        
أريل شارون للمسجد األقصى مما استفز الجماهير الفلسطينية، ولكن في كلتي الحـالتين كانـت هنـاك                 
ظروف وعوامل سابقة شكلت هذه الدفعة لدى الفلسطينيين، وما تمر به الضفة الغربية هذه األيام مـشابه                 

  :إلى حد كبير الظروف السابقة، ولعل أبرز العوامل والظروف تكمن في 
تواصل عملية االستيطان في الضفة الغربية ومدينة القدس بشكل غير مـسبوق ممـا يهـدد الوحـدة                  .  أ

  .الجغرافية ويقسمها إلى كيانات منفصلة ومواصلة بناء الجدار الفاصل بين الضفة الغربية واالحتالل
ا، باإلضافة  التهويد المستمر والمتواصل ضد مدينة القدس وعملية التهجير وطرد السكان العرب منه           .  ب

  .إلى أزمة األغوار في محاولة إسرائيلية لفرض األمر الواقع على حلول التسوية
االعتداءات المتكررة من قبل المستوطنين اإلسرائيليين على أهالي القرى الفلـسطينية ممـا يلحـق               .  ت

  .الضرر بالسكان ويلحق التلف بالمحاصيل واألشجار
لتسوية بين السلطة الفلسطينية واالحتالل في ظل تعنـت اليمـين           غياب األفق السياسي وفشل مسار ا     .  ث

 وانعـدام الخيـارات    - والذي من المتوقع أن يبقى في سدة الحكم بعد انتخابات هذا العـام               -اإلسرائيلي  
  .الفلسطينية الرسمية وانحصارها في المفاوضات التي فشلت في تقديم إنجاز فلسطيني يقنع الشارع

القتصادية في الضفة الغربية بعد الوعود بتحسينها بعد مؤتمر أنابوليس للسالم فـي             تردي األوضاع ا  .  ج
، مما سبب إشكاالت عديدة وتذمراً بين المواطنين الذين خرجوا قبل أشـهر             2007الواليات المتحدة عام    

  .في مظاهرات عمت مدن الضفة الغربية ضد سياسات حكومة فياض االقتصادية والغالء
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الية التي تعيشها السلطة الفلسطينية والتي أصبحت عاجزة عن صرف رواتـب موظفيهـا،       األزمة الم .  ح
مما قد يضعف السلطة المركزية في حال استمرت، ويفتح الباب أمام إضرابات تشل عملها فتصبح غيـر   

  .قادرة على ضبط األوضاع الميدانية
ما يولد لديهم طاقة قد تنفجر في أي لحظة         حالة الغليان الشعبي الناتجة عن العوامل السابقة مجتمعة، م        .  خ

ضد االحتالل، كما حصل في الخروج ضد الحكومة في الضفة الغربية، بسبب االحتقان الـشديد الـذي                 
  .تعيشه

تداعيات نجاح المقاومة في قطاع غزة في صد العدوان في الحرب األخيرة، باإلضافة إلى تـداعيات                .  د
  .التي خرجت ونجحت في إسقاط األنظمةالربيع العربي والتظاهرات السلمية 

  
  :موانع تفجر االنتفاضة

بالرغم من توفر الظروف المواتية النطالق شرارة انتفاضة جديدة في فلـسطين إال أن هنـاك بعـض                   
  :العوائق في وجهها تحول بين تفجرها أو فشلها في حال تفجرت، ونخلص هذه الموانع بالتالي 

 في إشعال أي انتفاضة على غرار سابقاتها وتمسكها بالحلول السلمية مع            عدم رغبة السلطة الفلسطينية   .  أ
االحتالل، مما يدعوها إلى عدم توفير أي غطاء أو مساندة ألي انتفاضة قد تنشأ، على عكـس انتفاضـة                   
األقصى وفرت قيادة السلطة بزعامة أبو عمار الغطاء في البداية ولكنها كانت أقوى من أن يسيطر عليها                 

  . عرفات ثمن ذلك من خالل تهميشه ومن ثم سمهودفع
  
غياب القيادة الفلسطينية الفاعلة القادرة على قيادة أي انتفاضة جديدة نتيجة إنهـاك هـذه القيـادات                 .  ب

باالعتقاالت وهرمها، ورغم ذلك مازالت تسيطر على القرار التنظيمي للفصائل مما غيب القيادات الشابة              
  .ادةالقادرة على العمل والقي

الحضانة الشعبية غير متوفرة في الوقت الحالي بسبب قوة اإلجراءات القمعية التي تالحقهم من قبـل                .  ت
  .االحتالل والسلطة الفلسطينية إذا قامت بمساعدة الناشطين الميدانيين

التنسيق األمني المتواصل بين السلطة الفلسطينية واالحتالل رغم فشل العمليـة الـسياسية وتوقـف               .  ث
  .االتصاالت بين السلطة واالحتالل، إال أن التنسيق بل التعاون يشكل عقبة في نجاح الحراك الشعبي

وعلى الرغم من التأثير الذي تحدثه هذه الموانع إال أنه يمكن تجازوها أو االلتفاف على بعضها في ظـل                   
دات شابة قـادرة علـى      توفر األجواء التي تساعد على إشعال االنتفاضة، فسرعان ما يمكن أن تنتج قيا            

القيادة، وكذلك األمر ينعكس على الحضانة الشعبية التي تتفاعل مع تفاعل األحداث، وهذا ينطبـق علـى     
  .العناصر األمنية التي تنحاز في المواجهات إلى جانب الشعب

  
  :سيناريوهات المرحلة المقبلة

حاديث المتزايدة عن المبادرات القادمة     عودة السلطة الفلسطينية للمفاوضات في ظل األ      : السيناريو األول   
إلحياء عملية السالم بين السلطة واالحتالل، حيث جرى الحديث عن المبادرة األمريكية الفرنسية، كمـا               
صرحت قيادات فلسطينية عن مبادرة عربية تقوم على إطالق المفاوضـات لمـدة سـتة شـهور بعـد                   

طان خالل هذه الفترة، لذلك تـم اسـتباق هـذه األجـواء             ، يرافقها تجميد لالستي   "اإلسرائيلية"االنتخابات  
بقرارات استيطانية فصلت شمال الضفة عن جنوبها و جعلت هامش المناورة أوسع مما كان عليـه فـي                  
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السابق، وتُخرج نتنياهو من دائرة الخالف مع اإلدارة األمريكية في الوالية الثانية ألوباما بعـد خالفـات              
ألولى، وهذا أفضل الخيارات للسلطة للخروج من مأزقها المـالي والـسياسي            بين الطرفين في الوالية ا    

  .ويتماشى مع االستراتيجية التفاوضية لها
اندالع انتفاضة في الضفة الغربية والقدس تخلط األوراق لدى االحتالل وتُخرج قيادات            : السيناريو الثاني 

من الجبهتين المصرية والـسورية،     " سرائيليةاإل"جديدة قادرة على المناورة مع االحتالل، في ظل الخشية          
حيث نجدها تسارع في إنجاز السياج األمني على الحدود مع هاتين الـدولتين، ويمكـن االسـتفادة مـن            
الحراك األردني الذي يمتلك الحدود األطول مع دولة االحتالل، وهذا الطرح قابل للتطبيق وقـد ينـدلع                 

  .حدوثهنتيجة أي حدث أو اعتداء يكون سبباً ل
بقاء الحالة على ما هي عليه واستمرار الضغط على السلطة الفلسطينية التي ال تمتلك              : السيناريو الثالث   

الخيارات، من خالل الدعم المالي المتقطع مما يجعل جل تفكير القيادة الفلسطينية محصوراً في صـرف                
  .الرواتب واألنشطة اليومية

ة الفلسطينية بشكل مركزي أو ضعفها بشكل كبير، مما يولد قيادات           انفراط عقد السلط  : السيناريو الرابع   
أمنية ترتبط مصالحها مع االحتالل قادرة على الحفاظ على األمن وضبطه داخل المدن الفلسطينية، وهذا               
يعتبر من أفضل الخيارات لالحتالل وإن كان عمره الزمني قصيرا، فهو يعتبر أخطـر الـسيناريوهات                

ا توفر له الدعم المالي الذي يقدم من اإلدارة األمريكية، ألنه سيكون بمثابة جيش لحماية               الممكن حدوثها إذ  
الحدود دون سقف سياسي بعد نجاح االحتالل في تجربة إعادة اإلدارة المدنيـة بمـنح آالف التـصاريح                  

 بهـذه  ، وربـط المـواطن  1948لسكان الضفة الغربية للتوجه للقدس واألراضي الفلسطينية المحتلة عام  
اإلدارة من خالل استخراج األوراق الرسمية والثبوتية له دون التنسيق مع السلطة، فـاالحتالل مـستعد                
لخيار اإلدارة المدنية، إال أن هذا الجيش نجح حالياً في فرض األمن والتنسيق والتعاون مـع االحـتالل                  

  .ولكن بغطاء سياسي من السلطة
لسطينية الداخلية بين حماس وفتح ألنها لن تؤثر كثيـراً علـى            لم يتم الحديث عن مجريات المصالحة الف      

  .المعطيات في الشارع الفلسطيني أو تحدث تغير حقيقي على األرض إن انجزت
  

  :كيف نُنجِح انتفاضة جديدة
البد من العمل على إنجاح االنتفاضة الفلسطينية وهي أفضل الخيارات الممكنة خالل المرحلة المقبلة بدالً               

دة إلى تجارب المفاوضات مرة أخرى وكسر حالة الصمت لمواجهة العملية االستيطانية والتهويد             من العو 
  :المستمر، لذا فإن إنجاح االنتفاضة يتطلب 

  .إجماعاً فلسطينياً على أن االنتفاضة هي المخرج الوحيد للحالة الفلسطينية.  أ
نية والعمل الميداني خالل االنتفاضة األولى      تصعيد قيادات شابة كان لها دورها في الجامعات الفلسطي        .  ب

  .وإزاحة القيادات الهرمة عن المشهد واالحتكاك مع العدو
  .تفعيل العمل الشعبي الجماهيري ضد حواجز االحتالل والمستوطنين واالشتباك معهم.  ت
  .جماهيريوقف التنسيق األمني مع االحتالل وإطالق يد المقاومة المسلحة بالتزامن مع العمل ال.  ث
االستفادة من أجواء الخوف لدى االحتالل الذي يحاصر نفسه بالسياج األمني، وتفعيل الدور العربـي               .  ج

  .للدول المجاورة بشكل جماهيري بحيث تشكل ضغطاً شعبياً كبيراً على االحتالل
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رغبة األطراف  إن السيناريو األول و هو العودة للمفاوضات هو أقرب السيناريوهات للمرحلة المقبلة ؛ ل             
في الحفاظ واإلبقاء على السلطة ودعم محمود عباس في موقع المفاوضات، ألن االحـتالل ال يريـد أن                  
يواجه انتفاضة جديدة في ظل الظروف المحيطة به، بعد تراجع العالقات مع مصر ودورها في مساندة و                 

ى الحدود السورية، ممـا دفـع       دعم الفلسطينيين في العدوان األخير على غزة، واألوضاع المتدهورة عل         
االحتالل لإلسراع في بناء سياج أمني عازل خشية تسلل مجموعات جهادية كما فعلت مع مـصر، كمـا                  
ستحاول اإلدارة األمريكية دفع عجلة السالم في المنطقة العربية وهذا ال يقلل مـن احتمـاالت انـدالع                  

  .انتفاضة جديدة
ك الشارع الفلسطيني تجاه االنتفاضة، ولكن الخشية مـن العـودة           إن األسابيع القادمة ستكون كفيلة بتحري     

مرة أخرى إلى مربع المفاوضات، وفهم الرسالة الجماهيرية التي عبر عنها مشهد انطالقة حركة فتح في                
غزة على أنها استفتاء على برنامج المفاوضات من قبل السلطة فـي ظـل األحاديـث المتكـررة عـن                    

في نهاية ينـاير، فلمـن سـتكون        " اإلسرائيلية"مريكية الفرنسية بعد االنتخابات     المبادارت العربية أو األ   
  للشارع الغاضب أم للمفاوضات؟: الكلمة

  9/2/2013، المركز الفلسطيني لإلعالم
  

  عن أول انتخابات للمجلس الوطني الفلسطيني .47
  عريب الرنتاوي

، ال يمكـن    ”استسهال”ى استعجال و  ينطوي الحديث عن إجراء انتخابات للمجلس الوطني الفلسطيني، عل        
يجـب أن تـضمن لكـل       ” تمثيلية”فاالنتخابات لكي تكون عادلة ونزيهة و     ..فهمهما في الحالة الفلسطينية   

صاحب حق في االقتراع والترشيح، حقه في المشاركة في العملية االنتخابية، وهؤالء منتـشرون علـى                
 لـديها خريطـة دقيقـة ومحدثـة         -د علمنا    على ح  -مساحة الشتات الفلسطيني، وليس هناك أي جهة        

وحيثما تحل وترتحل، تستمتع ألرقام وتقديرات حول أعداد الفلسطينيين، وأماكن          ..”االنتشار الفلسطيني ”لـ
  .أي عملية انتخابية” شرعية“انتشارهم، تتفاوت وتتباين، بما يكفي للطعن في 

ن، كل ما تحتاجه هو التحـديث بالـشطب         في الضفة الغربية وقطاع غزة، ثمة كشوف للناخبين المسجلي        
ولن تحتاح سوى ألشهر معدودات حتى      ..ولدى الفلسطينيين مفوضية مستقلة، مشهود بكفاءتها     ..واإلضافة

  .تصبح جاهزة إلدارة االستحقاق االنتخابي واإلشراف على تنفيذه
يني في الـسعودية     ألف فلسط  600 - 400ثمة ما يتراوح ما بين      ..لكن الشتات الفلسطيني، حكاية أخرى    

وثمـة  ..أين يسكن هؤالء، وكيف يتوزعون، ومن منهم يمتلك األهلية القانونية للترشح واالقتراع           ..وحدها
وفي أوروبا واألمريكتين، ثمـة     ..عشرات من األولوف في دول الخليج األخرى، ينطبق عليه الشيء ذاته          

الوصول إلى هؤالء، وإعالمهم بالعملية     كيف يمكن   ..انتشار فلسطيني يغطي مدن القارات الثالث الرئيسة      
االنتخابية وضمان حقهم بالمشاركة فيها، كيف يمكن ضبط كشوف المسجلين، ومن سيقوم بالعملية، ومـا               

العاملة في أوساطهم، ومن هي وسـائل       ” الهياكل المدنية والفصائلية  ”و” السفارات”و” المفوضية“هو دور   
  .بالد المنفى والشتات لمخاطبتهم عبرهااالعالم األكثر انتشاراً في كل بلد من 

الموزعة على  ” الجاليات“في معظم دول الشتات، ثمة سفارات ومكاتب ومؤسسات فلسطينية، تأخذ شكل            
لكن نـشطاء االغتـراب الفلـسطيني       ..الفصائل، أو األندية والجمعيات والروابط القريبة أو البعيدة منها        

 عن خمسة بالمائة من التعداد العام للجاليات الفلسطينية، وفي          المنضوين في هذه األطر، ال يزيدون كثيراً      
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ماذا عن الكثرة الكاثرة البعيدة عن      ..”محزبة“أحسن األحوال عشرة بالمائة، وغالبيتتهم مسيسة، أي بمعنى         
الفصائل، والتي تعيش حال اغتراب عن العمل الوطني الفلسطيني، كيف سيتم الوصـول إلـى هـؤالء،                 

  شاركة، وضمان تسجيلهم، ومن سيقوم بالمهمة، وبإشراف من أية جهة؟وحثهم على الم
ولكن لفت النظر إلى ضرورة توفير متطلبات إجـراء         ..أسئلة ال يراد بها تعقيد العملية االنتخابية المقررة       

ألن الخشية تـساورنا مـن أن       ..انتخابات منسجمة مع المعايير الدولية، وغير مطعون بجديتها وشرعيتها        
إلى إجرائها بمن حضر، ومن حضر هنا هم جمهور النشطاء من الفصائل واصدقائهم، وبما يقـل                يصار  

فنكون عملياً  ..عن عشرة بالمائة من أبناء الشعب الفلسطيني الالجئ والمهاجر إلى هذه الدول والمجتمعات            
  . وال تؤخرقد أعدنا تدوير نظام المحاصصة والكوتا الفصائلية، وأجرينا انتخابات شكلية، ال تقدم

يجب حصر المجتمع الفلسطيني المنتشر أوال، وإعداد جداول بأصحاب الحق باالقتراع ثانيـاً، وإجـراء               
عملية تسجيل شاملة وشفافة ثالثاً، وترك الباب لمرحلة الدعاية االنتخابية رابعاً، ومن ثم إجراء االنتخابات               

  .منظمة تحرير جديدة، تنتهي إلى تشكيل مجلس وطني و)تقريبا(في توقيت متزامن 
فـي  ) باستثناء سوريا إن ظل الحال على حالـه       (ال مشكلة لدى معظم الدول الغربية والعربية والالتينية         

إجراء االنتخابات، إذا ما بذلت جهوداً جدية إلقناع حكومات الـدول المـضيفة بتـسهيل إجـراء هـذه                   
لسطينيين من ممارسة حقهم فـي اختيـار   ال مشكلة في لبنان تعترض طريق تمكين الالجئين الف        ...العملية

ممثليهم إلى المجلس الوطني، وقد أدلت مختلف القوى اللبنانية بمواقف إيجابية في ندوة نظمهـا مركـز                 
مـن دون حملـة الجنـسية       (وفي األردن، ثمة فلسطينيين     ..القدس العام الفائت في بيروت لهذا الغرض      

اسية في أي مكان، هـؤالء يجـب أن تـشملهم العمليـة             ، ال يمارسون حقوقهم السي    )والمواطنة األردنية 
وبقليل من التفكير والتدبير والتشاور والتعاون، يمكن فعل ذلـك، وبمـا            ..االنتخابية، أقله أبناء غزة منهم    

  .يخدم المصلحة األردنية والفلسطينية على حد سواء
لخـارج، مطـالبون برفـع      وأحسب أن مثقفي المجتمع الفلسطيني ونشطاء مجتمعه المدني في الداخل وا          

كـشف حـساب    “ومطالبة قياداتهم بتقديم    ..الصوت عالياً من أجل إجراء االنتخابات وفقاً للمعايير الدولية        
باإلجراءات التي اتخذتها من أجل تسهيل إجراء االنتخابات حيثما أمكن، على أال تكـون هـذه                ” تفصيلي
 وأعداد كبيرة من أصحاب الحق في المـشاركة،         ، ذريعة إلسقاط تجمعات وجاليات    ”حيثما أمكن “العبارة  

  .من الحساب، وبحجة الشتات ومصاعبه وقيود الدول المضيفة
لكن ذلك لن يغني أبـداً      ..نعرف أن تحقيق مائة بالمائة من النتائج يبدو أمراً متعذراً في الحالة الفلسطينية            

 انتخابـات شـاملة، حتـى وإن        عن بذل مائة بالمائة من الجهود من أجل تعميم حق المشاركة وإجـراء            
  .استغرق األمر، الوقت الذي يستحقه

  10/2/2013، الدستور، عّمان
  

   القادمةاإلسرائيليةسننتظر االنتخابات  .48
  عبد الستار قاسم

فاز نتنياهو وخسر أصحاب السالم، ال حـول        . اإلسرائيليةآه، لم نحظ بالتوفيق هذه المرة في االنتخابات         
  .قادمة، فقط لو يسمحون لنا بالتصويت لمكنّا أهل الخير وجعلناهم من الرابحينوال قوة إال بانتخابات 
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ينتظر حكام العرب عموما وبعض الفلسطينيين على مدى عشرات السنوات نتائج االنتخابات األميركيـة              
ظ  عّل وعسى أن يفوز من يمكن أن يقدم لهم فيما يخص الحقوق الوطنية الفلسطينية شيئا يحف                اإلسرائيليةو

وهـم ينـشغلون    . لهم بعض ماء وجوههم، ويمكنهم من تبرير سياساتهم تجاه إسرائيل أمـام شـعوبهم             
باستمرار ومعهم وسائل إعالم عربية عديدة بالكثير من التحليالت والتوقعات حول النتائج، ومع كل توقع               

ـ      . تخفق القلوب أو تتوقف ترحيبا أو خوفا مما هو قادم          أت بمـا يتمنـاه     وواضح أن عشرات السنين لم ت
  .العرب، ويبقى اإلحباط نصيبهم مع نتائج كل جولة انتخابية حتى لو فاز من ابتهلوا له بالفوز

  من مظاهر الرجاء االنتخابي
 قائال إن قيادة منظمة التحرير الفلسطينية طلبت        1981اتصل بي صديق من مدينة نابلس الفلسطينية عام         

استوضحت المسألة فقال   . ، وإن اسمي مطروح ألكون ضمنها     منه تشكيل مجموعة لمقابلة شمعون بيريز     
إن القيادة ترى ضرورة البحث عن سالم مع إسرائيل، وإن شمعون بيريز من الحمـائم الـذين يمكـن                   

جمع صديقي أحد عشر شخصا وأتموا المطلوب، لكـن اإلعـالم           . رفضت االنضمام إليه  . التحدث معهم 
دار بيان ضدهم من قبل حركة فتح، والذت القيادة في الخـارج            اإلسرائيلي فضح اللقاء مما أدى إلى إص      

  .بالصمت وكأنه ال عالقة لها باألمر
، وجهـد حينهـا قـادة       1984رأس شمعون بيريز قائمة التجمع العمالي أو اليساري في انتخابات عـام             

  .1948محتلة فلسطينيون في الحث على انتخاب قائمته وذلك بالتعاون مع قيادات فلسطينية من فلسطين ال
. لقد نشط فلسطينيون بكثافة وقوة في استقطاب أصوات لشمعون بيريز، والنشاط بالتأكيد يتطلب أمـواال              

  . مقعدا44أي أن الشعب الفلسطيني تحمل سرا مبلغا من المال من أجل أن يفوز بيريز الذي حاز على 
ية مع الليكود بقيادة إسـحق      لم يستطع الحمامة تشكيل حكومة، فاضطر إلى أن يشكل حكومة وحدة وطن           

  .شامير على أن يتناوبا رئاسة الوزراء
 من أجل أن يفـوز التجمـع، إال أن          1988لم تدخر القيادة الفلسطينية جهدا إال وبذلته في انتخابات عام           

 عندما فاز التجمـع بقيـادة       1992لكن الفرج حصل عام     . التكتل الليكودي تصدر القوائم وشكل الحكومة     
  . المصنف حمامةإسحق رابين

تنهدت األنظمة العربية حينها والقيادة الفلسطينية الصعداء على اعتبار أن رابين سيقدم تنازالت حقيقيـة،               
لكن الفرحة لم تتم ألن القيادة الجديدة نشطت بالمزيد في مصادرة           . وسيدفع بالعملية التفاوضية إلى األمام    

  .1993اق أوسلو عام األراضي وبناء المستوطنات بخاصة بعد توقيع اتف
، 1996قال أحد القيادات الفلسطينية إنه سيعتزل العمل السياسي إذا فاز بنيامين نتنياهو بانتخابات عـام                

فاز نتنيـاهو،   . اإلسرائيليةمعبرا في قوله عن مدى ربط القيادة الفلسطينية مصيرها بصندوق االنتخابات            
، لكنه لـم    1999فاز باراك المصنف حمامة عام      . عتزاللكنه لم يعتزل، ولم يعرف ماذا فعل بدال من اال         

  .يقدم للعرب شيئا، وانسحب من جنوب لبنان تحت ضغط المقاومة اللبنانية
لم يشذ اإلعالم العربي عن الحكام العرب، وركز كثيرا على ربط مصير القضية الفلسطينية باالنتخابات               

فوز ما يسمى بمعسكر اليسار اإلسرائيلي، فإن هذا     وعلى الرغم من تركيزه أيضا على أهمية        . اإلسرائيلية
  .اليسار خيب آمال الجميع في مراحل فوزه، ولم يكن على مستوى الحسابات العربية

  رسالة ضعف
كيف يمكن أن يفهم عربي الوضع اإلسرائيلي لو ربط اإلسرائيليون مصيرهم بمـوت حـاكم عربـي أو                  

 فإن قادة إسـرائيل     اإلسرائيليةرتبطا بصندوق االنتخابات    فلسطيني؟ فإذا كان مصير القضية الفلسطينية م      
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يدركون أن ال ضرورة للعجلة في حل القضية الفلسطينية أو تقديم شيء للقادة العرب والفلسطينيين يحفظ                
  .لهم بعض كرامتهم، ويدعم وضعهم السياسي أمام الجماهير العربية

 انتزاع الحقوق الفلسطينية، أو تطوير قـدرات        إسرائيل ال ترى أن قادة العرب يعملون ما يجب من أجل          
ردع يجبرها على تقديم تنازالت فيما يتعلق بالحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، وكـل مـا تـراه هـو                   
نشاطات دبلوماسية في المحافل الدولية، ولقاءات ومؤتمرات تصدر عنها بيانات باهتة غير قابلة للتنفيـذ،               

ل التقليدية ضد األرض الفلسطينية والـشعب، واهتمـام بالتوازنـات           وانشغال إعالمي بممارسات إسرائي   
  .السياسية الداخلية في إسرائيل

أعطى العرب على مدى سنوات طويلة تأكيدا للواليات المتحدة األميركية وإسرائيل أنهم لن يغيروا ما هم                
  .فيه، وهم بانتظار أن يغير الطرف اآلخر ما هو عليه

، وإنما يرجـون    اإلسرائيليةتفكير بما يمكن أن يؤثر على السياستين األميركية و        ال يكلف العرب أنفسهم ال    
أن يكلف األميركيون واإلسرائيليون أنفسهم عناء تغيير قياداتهم عبر صندوق االنتخابات لتالئم المقـاييس            

و التعاطف  وبالتالي ال يجد األميركيون واإلسرائيليون أي سبب للتفكير في الشفقة على العرب أ            . العربية
التأكيد العربي يشكل تأكيدا للضعف العربي، وتأكيدا على أن العرب قد قرروا البقـاء ضـعفاء،                . معهم

  .عسى في ذلك ما يستدر الرحمة
وهذا ما يشكل حالة فريدة في التاريخ الدبلوماسي، إذ إن الضعف وما يصاحبه من بكـاء وتبـاك علـى                    

وللوضـوح،  . التي يستخدمها العرب للحصول علـى الحقـوق       األبواب هو األداة األولى وربما الوحيدة       
الحديث هنا ال يشمل فصائل المقاومة التي تسهر ليال نهارا استعدادا للمواجهة، والتي تقـض مـضاجع                 

  .إسرائيل
يقول أحدهم إن الدول تنتظر نتائج انتخابات الدول األخرى التي لها بها عالقة أو تُظهر لها عـداوة، وال                   

صحيح أن الدول تترقب نتائج االنتخابات، وقد تنتظر دول فوز طرف معين            . العرب ذلك ضير أن يفعل    
في دولة أخرى للحصول على منافع أو لتخفيف توتر أو ألي سبب آخر، لكنها ال تـربط مـصيرها أو                    

  .مصير القضية قيد البحث بصندوق االنتخابات
 أو للسيطرة على موقف، أو الحصول علـى         الدول تتخذ التدابير واإلجراءات المناسبة للخروج من مأزق       

  .منفعة وتحقيق مصلحة، وهي ستكون سعيدة إذا فاز خصم أو ند في االنتخابات ييسر األمور وال يعقدها
لكن األمر مختلف بالنسبة للعديد من الحكام العرب والقادة الفلسطينيين، إذ إنهم يقبلون العجز ويعقـدون                

ففي الضفة الغربية مثال، هناك قناعة لدى القائـد والمـواطن           . الغيرآماال كبيرة على صندوق انتخابات      
العربي البسيط أن إسرائيل لن تعطي الفلسطينيين شيئا من حقوقهم الوطنية، وأنها مـستمرة فـي تنفيـذ                  
سياساتها التقليدية، لكن ال يتم اإلقدام على تغيير شيء من المعادلة السياسية واألمنية القائمـة، ويـستمر                 

  .سيق األمني مع إسرائيل وكأن إسرائيل عنوان السالم والمحبةالتن
  كلهم صهاينة

 اإلسـرائيلية  على اختالف ألوانها وائتالفاتها أن السياسات        اإلسرائيليةواضح من أداء مختلف الحكومات      
كـل الحكومـات    . التقليدية تجاه فلسطين الوطن والشعب مستمرة وغير خاضعة لتغييـرات ذات شـأن            

 تصادر األراضي وتبني المستوطنات وتقتل الفلسطينيين وتالحقهم وتعتقلهم، وتهـدم البيـوت             يةاإلسرائيل
  .وتقتلع األشجار وتنشر الرعب في كل مكان
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سياسات الحكومات تجاه الفلسطينيين سياسات إسرائيلية وليس حزبية، وال يوجد لكل حزب سياسة مختلفة              
ناك سياسة إسرائيلية واحدة تنفذها األحزاب، فلم يختلف        ه. عن األحزاب األخرى فيما يخص هذه المسألة      

  .الليكود عن العمل، ولم يختلف كاديما عن اآلخرين
هناك إجماع في إسرائيل على أن فلسطين االنتدابية القائمة حاليا أرض مقدسة، وأن ال دولة غربي نهـر                  

ضفة الغربية وغزة إلسـرائيل،     وهناك إجماع على أنه ليس من الحكمة ضم ال        . األردن إال دولة إسرائيل   
واألفضل منح الناس صالحية إدارة شؤونهم اليومية والمدنية دون تحولهم إلى كيان يمارس حياة سياسية               

  .ومدنية وأمنية مستقلة
لقد أتى من يسمون بالحمائم إلى الحكم، ولم يقدموا ما توقعه العرب، وأتى من يسمون بالـصقور، ولـم                   

ربما تختلف األحزاب في التعابير اللغوية، لكنها تتفـق فـي اإلجـراءات             . رهميفعلوا أكثر مما فعله غي    
  .الميدانية

  دراسة انتخابات إسرائيل
 لمعرفة التحوالت السياسية في إسرائيل وما يمكـن         اإلسرائيليةمن الضروري مراقبة ودراسة االنتخابات      

تخابات في كل الـدول التـي تـشهد         تشكل االن . أن يقف خلفها من تحوالت اجتماعية وثقافية واقتصادية       
انتخابات حرة موضوعا هاما للتعرف على األمزجة السياسية للناس عموما، وعلى التحول في اهتماماتهم              
المختلفة، وعلى مدة ثقتهم بقياداتهم وأدائهم وقدراتهم، األمر الذي يساعد كثيرا في التخطـيط المـستقبلي                

  .لتطلعات المستجدة للشعبوإجراء التحوالت المؤسسية التي تستوعب ا
يشكل السلوك السياسي المصاحب للعملية االنتخابية مرآة للقضايا التي تشغل بال الجمهور، والنتائج التي              
يتوخونها من فترة الحكم القادمة، ومن خاللها يمكن التعرف على األنماط المؤسسية التي يمكن أن تظهر                

  .إلى التنفيذ وتلك التي يمكن أن تنحسرأو تختفي، والخطط التي يمكن أن تجد طريقها 
أجهزة الدولة نفسها يجب أن تهتم بموضوع االنتخابات لما يمكن أن يقدمه من قاعدة بيانات مهمة للبنـاء                  

  .اإلستراتيجي والخطوات التكتيكية الموصلة إلى الهدف
ة لكي تطور سياسة    لكن هذا ال يمنع أيضا من أن تهتم دول أخرى لها مصلحة في فهم التحوالت السياسي               

فمثال تهتم الواليات المتحدة كثيرا في االنتخابات التي جرت والتي سـتجري          . خارجية أكثر كفاءة وتأثيرا   
في بلدان عربية شهدت ثورات ألن في ذلك ما يساعدها على وضع الخطط والبرامج التي تساعدها على                 

  .صالحهاتطوير أو تغيير سياساتها الخارجية تجاه هذه الدول خدمة لم
 للتعرف على بعـض عناصـر       اإلسرائيليةإنه من المهم للعرب وللفلسطينيين بالتحديد دراسة االنتخابات         

القوة والضعف لدى الجمهور اإلسرائيلي، ولمعرفة اهتمامـات النـاس وتوجهـاتهم والقـيم الـسياسية                
تستغل الثغرات التي قـد     وفي هذا ما يساعد الفلسطينيين على تطوير سياسات         .. واالقتصادية التي تشدهم  

  .تظهر على النظام السياسي، وتلك التي يمكن أن تتصل بالنظام االجتماعي والثقافي لإلسرائيليين
 قائمة انتخابية قد خاضت االنتخابات األخيرة، وهو رقم كبير بالنسبة لدولة صـغيرة              34فمثال، نرى أن    

الديمقراطية تفتح المجال لكـل مـن يريـد         . مثل إسرائيل، وهو أكبر مما تفترضه الديمقراطية من تعدد        
خوض االنتخابات أن يفعل، لكن الكم الكبير من القوائم قد ال يعكس روح الديمقراطية بقدر مـا يعكـس                   

  .نوعا من التمزق السياسي
في إسرائيل هناك قوائم لم تحصل على أي مقعد في البرلمان، وهناك قوائم تتشابه في طرحها الـسياسي                  

  .اك كم هائل من الباحثين عن زعامة سياسيةمع أخرى، وهن
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واضح أن إسرائيل ال تنقسم سياسيا فقط إلى هذا العدد الكبير من القوائم، وإنما تتعدد القوائم إلى حد كبير                   
أي أن االنقسام السياسي له جذور أعمق منه، وإذا         . وفق تعدد المنبع االجتماعي واألبعاد الدينية والثقافية      

. نه من الممكن إحداث مزيد من االنقسامات، األمر الذي ينعكس سلبا على قـوة إسـرائيل     تم استغاللها فإ  
  فهل هناك من القادة الرسميين من يفكر في رسم سياسات عربية أو فلسطينية إلضعاف إسرائيل؟

فمن . خاب من وضع مصيره في صندوق انتخابات عدوه، ولن يجد من عدوه غير االزدراء واالستهتار              
يكون قد قرر مسبقا أنه ال شيء أو يقترب من ال شيء، وطمأن عدوه أن قـوانين التحـدي ال                    فعل ذلك   

فهنيئا لعدو يعرف تماما أن صـندوق انتخاباتـه رمـز الخيبـة             . تتغلب على كسله وخنوعه واستسالمه    
  .العربية

  8/2/2013، الجزيرة نت، الدوحة
  

  "نتنياهو"عزلة خارجية يعيشها  .49
  سعد عبد الرحمنأ. د

مشاوراته لتشكيل حكومة جديدة في سياق ظـالل        ) بنيامين نتنياهو ( رئيس الوزراء اإلسرائيلي الحالي      بدأ
فالحمالت الدعائيـة العالميـة، التـي أطلقتهـا وزارة الخارجيـة          ! خارجية وداخلية : عزلتين) أو ظالم (

. تها، بـاءت بالفـشل    ، لتحسين صورة الدولة الصهيونية في العالم والحيلولة دون زيادة عزل          اإلسرائيلية
. النقاب عن سوء صورة إسرائيل في أوروبـا       » المعهد اإلسرائيلي للنهضة والديمقراطية   «ويكشف تقرير   

. »عـن إسـرائيل فـي العـالم       » ظاهرة نزع الـشرعية   «أحد األسباب مرده انتشار مصطلح      «: ويقول
 إلخفائها عن المشهد    ائيليةاإلسرجميع المحاوالت   «أنهت  » الظاهرة«بأن تلك   » المعهد«ويستخلص باحثو   

إلى الفشل، ذلك أن الخارجية تتهم كل من يستعمل هذا المصطلح بمعاداة إسرائيل، األمر الـذي يحـول                  
  .»الجميع إلى أعداء للدولة

) نتنيـاهو (، تردي العالقات الشخصية والسياسية بـين        اإلسرائيليةمن أكبر األمثلة على العزلة الخارجية       
للرئيس األمريكـي،   » داخلية«تصريحات  » هآرتس«فمؤخرا، نشرت صحيفة    ). ماباراك أوبا (والرئيس  

: المعروف بقربه الشديد للبيت األبيض، قال فيهـا       ) جيفري غولدبرغ (وفقا للصحافي األمريكي اليهودي     
في اللحظة التي تم فيها إعالم اوباما بقرار نتنياهو المضي قدما في إجراءات تخطيط البناء في منطقـة                  «

E1ن مستوطنة معاليه أدوميم والقدس، لم يكلف نفسه حتى بإظهار االنزعاج، وقال لبعض الحاضـرين               بي
إن أوباما بات غير مبـاٍل      «): غولدبرغ(وأضاف  . »إنه اعتاد على هذا النوع من السلوك من قبل نتنياهو         
كل تصريح بنـاء     «، مشيرا إلى أن أوباما يعتبر أن      »تجاه ما يعتبره سياسة تدمير ذاتي من جانب نتنياهو        

وفيمـا يتعلـق بالقـضية      . »جديد في األراضي الفلسطينية يقود إسرائيل إلى عزلة دولية شـبه كاملـة            
أوباما يعتقد أن نتنياهو زعيم سياسي جبان، فرغم أن ال أحد يهـدده             «بأن  ) غولدبرغ(الفلسطينية، أضاف   

إسـرائيل سـتجد    «: ثم ختم بالقول  . »سياسيا، فإنه ما يزال غير مستعد لقيادة حل وسط مع الفلسطينيين          
  .»نفسها في المستقبل المنظور في أي تصويت في منظمة األمم المتحدة معزولة ومنبوذة تماما

رئيس مجلس األمن القومي اإلسرائيلي الـسابق       ) داني روتشيلد ) (احتياط(في السياق ذاته، يرى الجنرال      
أنه ال يمكن التهرب مـن االنطبـاع بـأن          «): بحاثالمركز األورشليمي لأل  (في دراسة قام بإعدادها في      

الواليات المتحدة ترى في إسرائيل بخطواتها المستقبلية خطرا اسـتراتيجيا أكثـر ممـا تراهـا حليفـا                  
تقريـر  «، وفـي    2012كذلك، في نهايـة     . »من ناحية إسرائيل، هذا إخفاق دبلوماسي مدو      . استراتيجيا
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سة دول االتحاد األوروبي تجاه إسرائيل والعملية السلمية والملف          تناول سيا  اإلسرائيليةللخارجية  » داخلي
الفلسطيني، حذر التقرير، عمليا، بل أطلق صفارة إنذار مما ينتظر إسرائيل مـن االتحـاد األوروبـي،                 

الحكومة القادمة ستكون مضطرة لمواجهة ضـغوط أوروبيـة         «، أن   اإلسرائيليةمؤكدا، بحسب الصحافة    
تقدم في المسار السياسي مع الفلسطينيين، وأن النشاط األوروبي ضد المستوطنات يأخذ            ثقيلة لدفعها نحو ال   

كمـا  . »زخما أكبر وال يكتفي فقط بالتعقيب أو الرد على الخطوات التي تعلنها إسرائيل في هذا الـسياق                
سياسـية   بأن االتحاد األوروبي يقوم ببلورة خطـة         - نقالً عن مصادر دبلوماسية      -أكدت األنباء مؤخرا    

، تكـون   1967إلى تحريك المفاوضات وصوالً إلى إقامة دولة فلسطينية علـى أسـاس حـدود               «تهدف  
يـدرس  «: »يديعوت أحرونـوت  «من جانبها، أوضحت    . »عاصمتها القدس الشرقية مع تبادل لألراضي     

ردن األوروبيون أيضا إمكان أن تمثل مبادئ خطتهم أساساً النعقاد مؤتمر إقليمي بمـشاركة مـصر واأل               
ودول الخليج، األمر الذي سيحشر إسرائيل، ويعرضها للظهور بمظهر الرافض للسالم إن هي لم تشارك               

  .»في هذا المؤتمر
، واستمرار الصراع الفلسطيني    2013مع اقتراب موعد الحسم في االزمة النووية االيرانية الذي حدد في            

الختبار في االشهر القادمة أكثر مـن أي        ) نياهونت(و) أوباما(االسرائيلي، ستخضع العالقة المتوترة بين      
الخبير في  ) ديفيد ماكوفسكي (هذا، رغم أن    . وقت مضى بينما يستهل كل من الزعيمين فترة والية جديدة         

تراجع احتمال تشكيل حكومة يمينيـة خالـصة ستـسبب          «معهد واشنطن لسياسات الشرق االدنى يرى       
. »في أن يجد نتنياهو وسيلة للتفاهم مع الواليـات المتحـدة          لذلك هناك فرصة أفضل     .. المشاكل الوباما 

اذ انه خالل السنوات االربع الماضية كانت طريقة تعامل أوباما          . لكن الوضع لن يكون سهال    «: ويضيف
وكثيـرون  . »مع نتنياهو كثيرا ما تتسم بعدم االكتراث والريبة المتبادلة وفي بعـض االحيـان النفـور               

. إلسرائيل والمنطقـة  ) أوباما(األسابيع القادمة، سواء قبل أو بعد زيارة الرئيس         ينتظرون ما ستسفر عنه     
: »زمـن العزلـة   : إسرائيل بعد االنتخابات  «في مقال بعنوان    ) سيما كدمون (ومن جهته، يخلص الكاتب     

االوروبيون يعلمون ان الرعاية األميركية إلسرائيل قد ضعفت جدا وكذلك سيستوعب هذا المـصريون              «
  .»عالم نفد صبره: اليكم اذاً، ما ينتظر نتنياهو انه.  يتعلقون بالواليات المتحدة تعلقا مطلقاالذين

  10/2/2013، الرأي، عّمان
  

  حرث فلسطيني في البحر األميركي.. مجدداً .50
  نقوال ناصر
ل أعلن البيت األبيض األميركي يوم الثالثاء الماضي أن الرئيس باراك أوباما قد اختـار دولـة االحـتال              

اإلسرائيلي ألول زيارة خارجية يقوم بها في واليته الثانية، وستكون هذه أول زيارة رئاسية رسمية لدولة                
، "المكتوب يقرأ من عنوانه   "االحتالل خالل واليتيه األولى والثانية، وكما يقول المثل الشعبي العربي فإن            

 –الفلـسطينية   " عمليـة الـسالم   "ستئناف  لذلك سوف تكون رام اهللا وعمان، األكثر اهتماما في المنطقة با          
زيارته بينما لن تكون هذه العملية فـي رأس القـضايا           " هامش"على  " توقف"، مجرد محطتي    اإلسرائيلية

ـ      " العاجلة" " نحن نتوقع أن تكون إيران وسورية هي القضايا الرئيسية        "التي سوف تأتي به إلى المنطقة، ف
  .قه فيها أسرته كما قال الناطق باسمه جاي كارنيألوباما لن تراف" زيارة عمل"لما وصف ب

وذكرت تقارير إخبارية أن زيارة أوباما سوف تشمل أيضا مصر والعربية السعودية وتركيا، لكن كارني               
  .له مع الرئاسة الفلسطينية وفي العاصمة األردنية" توقفين"لم يؤكد إال زيارته لدولة االحتالل و
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ولة االحتالل أول بلد يزوره في مستهل واليته الثانية كل األوهام العربيـة             ويبدد قرار أوباما بأن تكون د     
التي بنيت على األنباء التي راجت سابقا عن خالفات بينه وبين رئيس وزراء دولة االحـتالل بنيـامين                  

سـوف  " مصالحة"نتنياهو، ليتحول لقاء الرجلين المرتقب عمليا، في حال صحت تلك األنباء، إلى اجتماع              
  .في إيران وسورية" القضايا العاجلة"زها ما سوف يتفق عليه الرجالن حيال يعز

" اجتماعـات أسـبوعية   "قالت مصادر فلسطينية لصحيفة االيندبندنت البريطانية يوم الثالثاء الماضي إن           
تجري بين كبير مفاوضي منظمة التحرير صائب عريقات ونظيره اإلسرائيلي اسحق مولخو، ربما تمهيدا              

الثية يستضيفها أوباما أثناء زيارته مع نتنياهو والرئيس الفلسطيني محمود عباس، على ذمة نائـب               لقمة ث 
جهـودا  "من أن   " متأكد"وزير خارجية دولة االحتالل داني ايالون الذي اضاف إلذاعة جيش االحتالل أنه             

  ".تبذل اآلن لترتيب اجتماع كهذا
من أجل استئناف المحادثات الثنائيـة     " تضغط"ت المتحدة كانت     إن الواليا  اإلسرائيليةوقالت القناة العاشرة    

" األولـى "وقال نائب نتنياهو سيلفان شالوم إن زيارة أوباما سوف تركز على أولويتين             ". من دون شروط  "
  ".ائتالف اقليمي ضد إيران وشركائها"بناء "والثانية " استئناف عملية السالم"منهما 

 متناقضة في الظاهر مع الموقف األميركي المعلن بخـصوص الزيـارة،           يةاإلسرائيلوتبدو هذه التوقعات    
لن تركز على مقترحات محددة لعملية السالم       "فالمتحدث باسم البيت األبيض كارني قال إن زيارة أوباما          

خطـة سـالم    "، ونفى أن يكون أوباما يحمل معه        "ذلك ليس هدف هذه الزيارة    "، ألن   "في الشرق األوسط  
ا خفض السفير األميركي لدى دولة االحتالل دان شابيرو من سقف أي توقعات فلسطينية بهذا           ، بينم "جديدة

ال يوجد أي شك في أن تجديد المفاوضات ال يزال هدفا، لكن ليس من المحتمل أن يحـدث                  : "الشأن بقوله 
 مـضيفا ان    ،"لن يتقدم بأي طلبات محددة خالل زيارته المقبلـة        "، وأضاف أن أوباما     "أثناء زيارة واحدة  

  ".ولم تقدم ال شروط وال مطالب"مع نتنياهو وعباس " يأتي للتشاور"أوباما 
 بانعقاد قمة ثالثية، فإن انعقادها لن يعدو كونه مناورة عالقـات عامـة              اإلسرائيليةوإذا صدقت التوقعات    

ع في الوفـاء    تحسن صورة أوباما أمام الرأي العام األميركي وغير األميركي الذي سجل عليه فشله الذري             
في مستهل واليته األولى، ولن يتمخض عنها على األرجح مـا           " عملية السالم "بوعوده التي أعلنها بشأن     

قيادة منظمة التحرير الفلسطينية منها، ربما باستثناء رشوتها بمساهمة أميركية فـي حـل أزمـة                " تأمله"
  . برعاية أوباما نتنياهو– كثمن للقاء عباس 2013ميزانية السلطة للسنة المالية 

على جدول أعمال زيارة أوباما، أعرب      " عملية السالم "وبالرغم من الموقف األميركي المعلن بشأن مكانة        
" بداية سياسة أميركية جديـدة    "في أن تكون زيارته للمنطقة      " األمل"المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية عن      

، وأعربت عـضو    1967فلسطينية المحتلة منذ عام     تقود إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة في األراضي ال        
مؤشرا "مماثل في أن تكون الزيارة      " أمل"اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي عن         

، "إنهاء االحتالل اإلسـرائيلي   "من أجل   " ايجابية وبناءة "بطريقة  " االنخراط"األميركية في   " إلى جدية النية  
أوباما " توقف"ع الشعب الفلسطيني آماال خادعة توهمه بوجود ما يدعو إلى التفاؤل ب           وهو ما يرقى إلى بي    

للقاء الرئيس عباس، ويرقى إلى التضليل اإلعالمي بغض النظر عن حسن النوايا ومـا تقتـضيه اللغـة                  
  .الدبلوماسية

ال وجـود   " رائيليإنهاء االحتالل اإلس  "فكالهما وغيرهما من قيادات منظمة التحرير يتجاهلون أن كلمات          
لها في القاموس األميركي، ولم ترد في قاموس إدارة أوباما األولى والثانية، ولم ترد كـذلك أبـدا فـي                    
تصريحات كبار مسؤولي إدارة أوباما عن زيارته المرتقبة وزيارة وزير خارجيته الجديد جـون كيـري         
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ألميركي المصاب باالسهال في الحـديث      خالل أسبوعين، لإلعداد لزيارة رئيسه، فبالنسبة لصانع القرار ا        
، لكـن   "إنهـاء االحـتالل   "وبين  " السالم"العربي مع دولة االحتالل يوجد انفصام كامل بين         " السالم"عن  

منظمة التحرير وقياداتها لهذه المعادلة األميركية شجعت اإلدارات األميركية المتعاقبـة علـى             " مجاراة"
  .نية أيضااالعتقاد بأنها هي المعادلة الفلسطي

الحرث في  "ومع ذلك تستعد الرئاسة الفلسطينية الستقبال أوباما في إصرار مستهجن على االستمرار في              
األميركي، متناسية عدم دعوة ممثل الرئيس عباس لحفل تنصيب أوباما الشهر الماضـي بحجـة               " البحر

ن، ورفضه االعتراف بهـذه     ، ومتجاهلة معارضته العتراف األمم المتحدة بدولة فلسطي       "خطأ بروتوكولي "
الدولة، والعقوبات التي فرضتها إدارته على السلطة الفلسطينية ألنها طلبت ذلك االعتراف، ناهيك عـن               
تجاهل حقيقة أن الدعم األميركي لالحتالل ودولته في المقابل قد حول الواليات المتحدة عمليا إلى شريك                

  .لالحتالل اإلسرائيلي
عبة أوباما وال في جعبة مضيفيه في دولة االحتالل ما يلبي الحد األدنى مـن               ومن الواضح أنه ليس في ج     

السلمية للرئاسة الفلسطينية، وبالتالي فإنه ال جدوى ال في استقبال أوباما وال في قمة ثالثية تنعقد                " اآلمال"
تـه وقبـل    برعايته مع نتنياهو، خصوصا وأن إنشغال الرئاسة وقيادة منظمة التحرير في التحضير لزيار            

األميركية الموجـودة اآلن فـي      " الفرق األمنية "ذلك في استقبال وزير خارجيته واإلعداد الستقبالهما مع         
الضفة الغربية للتحضير للزيارتين لن يترك لهما أي وقت لمتابعة ما هو أكثر جدوى من استحقاقات تنفيذ                 

  !ق إلى ما بعد الزيارتيناتفاق المصالحة الوطنية، وهو ما يرجح تأجيل تنفيذ هذا االتفا
قد ال يكون من الواقعية وال من الدبلوماسية رفض استقبال أوباما، في األقل ألنه زعيم القوة التي كانـت                   
إلى ما قبل فترة وجيزة هي القوة األعظم الوحيدة المنفردة بصنع القرار الدولي، وألن مفاوض منظمـة                 

ه للثورة الفيتنامية التي حطمت كل ما هو متعارف عليـه           التحرير ال يمكن مقارنته كذلك بقيادة هوشي من       
وتصدت للقوة األميركية وهزمتها، غير أنه سيكون من الواقعي والدبلوماسي تمامـا            " الواقعية"من مفاهيم   

رفض االستجابة ألي طلب أميركي بعقد أي لقاء ثالثي أم ثنائي مع نتنياهو وحكومتـه ودولتـه وبـأي                   
، فمثل هذا النهج كان هو المسؤول األول، قبل نتنياهو، عن           "من دون شروط   "استئناف للمفاوضات معهم  

  ".المشروع الوطني الفلسطيني"الذي حولته إلى " حل الدولتين"إجهاض حلم قيادة منظمة التحرير في 
  8/2/2013، فلسطين أون الين

  
  !!التوقيت وسقف التوقعات .. أوباما والمفاوضات .51

  هاني حبيب
إلعالن عن أن زيارة الرئيس األميركي أوباما، باتت قريبة، بل قريبة جداً، بعدما كـان               فوجئ نتنياهو با  

من المقرر أن تقع هذه الزيارة في حزيران القادم بأن يحل أوباما ضيفاً على الرئيس اإلسرائيلي شمعون                 
لعشرين مـن   ، زيارة أوباما إلى كل من إسرائيل وفلسطين واألردن في ا          "مؤتمر الرئيس "بيريس بمناسبة   

، ما دفع برئيس الحكومة الى إيفاد مبعوثه الخاص المحامي يتـسحاق            اإلسرائيليةآذار القادم أربك القيادة     
مولخو إلى واشنطن هذا االسبوع، ومولخو يترأس، أيضاً، الوفد اإلسرائيلي للمفاوضـات مـع منظمـة                

إن زيـارة أوبامـا     . ة وإسرائيلية التحرير الفلسطينية، األمر الذي يتناقض مع تصريحات عديدة، أميركي        
بحث ملف المسيرة السلمية على الملـف       " احتماالت"للمنطقة، تتمحور حول قضيتي إيران وسورية، مع        

الفلسطيني ـ اإلسرائيلي، وحتى في حال بحث هذا الملف فإن محيط المستشارين لنتنياهو، بدأ بخفـض   
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 تغيير في سياسة نتنياهو االستيطانية وإنه ال يعتزم      مستوى التوقعات على هذا الملف، بالقول، إنه ال يوجد        
تجميد األعمال في هذه المستوطنات في إطار المحاوالت الستئناف المفاوضات، كما نفى هؤالء، أية نية               
لدى نتنياهو بالموافقة على تجميد البناء في المستوطنات المعزولة التي تقع خارج نطاق الكتل االستيطانية               

التي تعتبر إسرائيل أنها ستبقى تحت سـيادتها        " غوش عتصسيون "و" معاليه أدوميم "و" ئيلار"الثالث وهي   
  .في ظل أي اتفاق محتمل مع الجانب الفلسطيني

هذا النفي المتكرر، ألي تغيير على الخارطة االستيطانية في ظل حكومة نتنياهو، جاء بعد أن تردد على                 
ئيل، من أن نتنياهو يرسل رسالتين متناقضتين حول العمليـة  لسان العديد من المحللين السياسيين في إسرا  

االستيطانية، حيث أنه بينما يعلن عن تمسكه بخططه هذه، إالّ أنه في الواقع، سيكون مضطراً إلى إجراء                 
تعديالت جوهرية على خططه االستيطانية، بناء على عدة آراء صدرت عن مقربين من نتنياهو، حـول                

جلس األمن القومي يعقوب عميدور، مثله مثل مبعوث نتنياهو الخاص مولخـو ـ   هذه المسألة، فرئيس م
آنف الذكر ـ لم يستبعدوا تجميداً مؤقتاً للبناء في المستوطنات المعزولة مقابل استئناف العملية التفاوضية  

يفسر عميدور  برعاية أميركية وتنفيذ الجانب الفلسطيني لتعهد بعدم التوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية،             
رأيه بالقول إن البناء االستيطاني تسبب بفقدان إسرائيل أكبر أصدقائها في الغرب، ولـم يعـد الموقـف                  
اإلسرائيلي بهذا الصدد مقنعاً ألي صديق إلسرائيل، بينما يقول وزير شؤون االستخبارات دان مريـدور               

يتناقض، أيضاً، مع الموقف المعلن     أن مواصلة البناء في المستوطنات يمس بصورة إسرائيل في العالم و          
لحكومة نتنياهو بشأن حل الدولتين للصراع اإلسرائيلي ـ الفلسطيني، خاصة وأن البناء خـارج الكتـل    
االستيطانية ـ يضيف مريدور ـ يشكل خطراً على المشروع الصهيوني ومن شأنه أن يؤدي إلى نشوء   

  !طّ؟دولة ثنائية القومية بين نهر األردن والبحر المتوس
أما التحول األكثر أهمية في هذا السياق، فقد عبر عنه نائب وزير الخارجية داني أيالون عنـدما طالـب                   

للمـضي نحـو االتفاقـات      " أساسـاً "إسرائيل االعتراف بعضوية فلسطين في األمم المتحدة باعتبار ذلك          
، أن يعقد اجتماع ثالثي يضم كل       المستقبلية بين الجانبين، أيالون لم يقف عند هذه الدعوة، بل توقع، أيضاً           

من أبو مازن ونتنياهو وأوباما عند زيارة هذا األخير للمنطقة، وبحيث ينضم إلى هذا االجتمـاع الحقـاً،          
  .العاهل األردني الملك عبد اهللا، وذلك في العاصمة األردنية عمان

سة االسـتيطانية، وحتـى     مع ذلك ينشغل طاقم نتنياهو بتخفيض حجم التوقعات حول أي تغيير في السيا            
بالتشكيك في أن جدول أعمال اللقاء األميركي ـ اإلسرائيلي سيتناول بشكل رئيسي ملـف المفاوضـات    

 ـ الفلسطينية، مع ذلك تبقى زيارة أوباما للمنطقة بالغة الداللة، إذ انهـا ال تـستهدف تأييـد     اإلسرائيلية
النتخابات الرئاسية القادمة، إذ انه ـ أوباما ـ في   إسرائيل واللوبي الصهيوني في الواليات المتحدة في ا

واليته الثانية واألخيرة، كما انه خرج عن التقليد الرئاسي األميركي، حيث أن معظم رؤسـاء الواليـات                 
المتحدة سبق وأن زاروا إسرائيل إبان الوالية األولى، وفي آخرها تحديداً، بينما قام أوباما، في األسـابيع                 

 األولى بزيارة تركيا ومصر، وتقرب إلى العرب والمسلمين، ولم يقم بزيارة إلى إسرائيل،              األولى لواليته 
كما كان منتظراً لكنه يزورها اآلن، وهو متحلل من أن توصف زيارته باالنتهازية االنتخابية، كما أنهـا                 

اشنطن وتل أبيب،   تأتي في توقيت دقيق، إذ ان كالً من أوباما ونتنياهو، قد حصال على والية ثانية في و                
والفارق الوحيد، أن إدارة أوباما قد استقرت تماماً، بينما ال تزال أمام نتنياهو أزمة تشكيل حكومة، حيث                 
يبقى الملف التفاوضي على رأس قائمة االهتمامات التي ينطوي عليها التشكيل المحتمل على ضوء نتائج               

  !االنتخابات التشريعية األخيرة
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ميركي، لن يتقدم بمبادرة جديدة حول العملية التفاوضية، وهذا صحيح تمامـاً، إذ إن              ويقال إن الرئيس األ   
األمر ال يحتاج إلى أية مبادرة جديدة، بل الى جهود الستئناف هذه العملية التي تتطلب وقـف أو تجميـد              

ـ              ة فـي   العمليات االستيطانية، وال شك أن أوباما سيستثمر المستجدات على الخارطة الـسياسية والحزبي
إسرائيل لصالح هذا األمر، سواء كانت حكومة نتنياهو تستند إلى أغلبية يمينية، أو أغلبية مـن أحـزاب                  
الوسط، لذلك كله ال يجب التقليل من أهمية هذه الزيارة بنفس القدر الذي ال ينبغي رفع سقف التوقعـات                   

  !منها
   10/2/2013، األيام، رام اهللا
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