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  هنية يدعو العرب والمسلمين لحماية القدس وكسر الحصار .1
أكد القيادي إسماعيل هنية، رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة، أن الشعب الفلسطيني أمام واقع             : طه حسين 

على أن حماس ماتزال على وفائها للمصالحة، مطالبا الرئيس ابو          ال يحتمل سوى تعزيز المصالحة مشددا       
مازن الذي سيزور الدوحة خالل ساعات بإجراءات مقابلة لتسريع خطوات المـصالحة بـاإلفراج عـن                
المعتقلين في الضفة ووقف االعتقاالت ضد عناصر حماس في الضفة الغربية ووقف التنسيق األمني مع               

  . سلطات االحتالل اإلسرائيلي
وطالب هنية، في خطبة الجمعة التي ألقاها بجامع اإلمام محمد بن عبدالوهاب بالدوحة، بحضور قطـري                
رفيع المستوى، طالب السلطات المصرية بتحقيق مطالب الشعوب التي رفعتها في خضم الربيع العربـي               

 مـن بـراثن     وفي مقدمتها رفع الحصار عن غزة واالستجابة لطلبات الشارع العربي بتحرير فلـسطين            
االحتالل، مؤكدا أن الشعوب العربية على أبواب معركة تحرير القدس واألقصى، وأن الثورات العربيـة               
ليست سوى مقدمات لنهضة األمة واستعادة دورها نحو استرداد بيت المقدس والمقدسات وتحرير كامـل               

  . تراب فلسطين
ة استمرت عدة أيام، دولة قطر أميرا وحكومـة         وحيا هنية، الذي يتوجه إلى إيران اليوم بعد زيارة للدوح         

وشعبا على مواقفها األصيلة الداعمة للشعب الفلسطيني سياسيا وماديا وإعالميا وشعبيا فى جميع المحافل              
وامتدح الدور القطري تجاه فلسطين وتجاه غزة منوها بالوعود القطريـة التـي             . وعلى جميع المستويات  

مد بن خليفة آل ثاني، أمير البالد المفدى، باستمرار الدعم القطري           قطعها حضرة صاحب السمو الشيخ ح     
إلعمار غزة ورفع آثار العدوان الذي شنه االحتالل االسرائيلي على القطاع في حرب غزة، التـي اودت                 

 آالف بيت في قطاع غزة وهـدمت        5 آالف جريح ودمرت أكثر من       5 شهيد، وخلفت نحو     1500بحياة  
 ألف أسرة فلسطينية من بيوتها وخلفت آثارا مدمرة فـي           20قية للقطاع وشردت نحو     البنية التحتية والفو  

  . كل مكان
ونقل هنية عن سمو األمير تأكيده أن دولة قطر لن تتخلى عن القطاع وأنها مصممة على إعادة إعمـار                   

لحم غزة وان سمو األمير أكد له أن قطر لن تتخلى عن فلسطين ولن تتخلى عن غزة التي دافعـت بـال                    
الحي عن كرامة الشعب الفلسطيني وتحملت الحصار حتي ال تقدم مواقف او تنازالت تفرط بموجبها في                
  . ثوابت األمة أو تتنازل عن شبر من المقدسات او تنتزع منها المواقف أمام جبروت االحتالل الصهيوني

  القدس في خطر
أيدي المسلمين للعمل معـا مـن مختلـف         وتوقف هنية امام أمرين أساسيين قال انه يضعهما كأمانة بين           

المواقع للتعاطي اإليجابي معها وتحمل المسؤولية بشأنها موضحا أن االمر االول هو ان القدس في خطر                
وتتعرض اليوم ألبشع حملة صهيوينة منذ احتاللهـا باسـتمرار سياسـة التهويـد والحفريـات وبنـاء                  

ربي واإلسالمي وإبعاد نواب القدس المنتخبين من       المستوطنات وعزل القدس عن محيطها الفلسطيني والع      
أبناء شعبهم عن مدينة القدس وإبعاد وزراء القدس عنها واالستمرار في هدم المنازل في األحياء العربية                

  . اإلسالمية، في محاولة إسرائيلية يائسة لهدم باب المغاربة وسور المغاربة
قادرون عليها وعلى تغييـر معالمهـا، متـصورين أن          وأكد أن الصهاينة يستفردون بالقدس ظانين أنهم        

انشغال العالم بالربيع العربي وبالثورات العربية يتيح لهم المجال تحت هذا الستار لتنفيذ تلك الـسياسات                
  . التي تريد أن تنتزع القدس من القلوب
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المقـدس  وشدد على أن كل هذه المخططات إلى زوال وان حراس القدس والمرابطين حول أكناف بيت                
لن نتخلى عن قدسنا وأقصانا ولو رحنا عن بكرة أبينا ولن نتنـازل عـن               " سيدافعون عنه بالدماء وقال     

القدس وعن األقصى وعن ارض فلسطين المباركة ألن فلسطين قضية عقدية ودين وليست قضية تـراب               
  ".وطين، وانها آيات اهللا ومسرى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  عمق استراتيجي 
وأكد حاجة المرابطين إلى االسناد وإلى العمق االستراتيجي وان المسجد األقصى وتحريره بحاجة إلـى               

وان الثـورات العربيـة     . إننا بتنا على ابواب معركة تحرير القدس واالقصى       : تحشيد طاقات األمة قائال   
ا من جديد في اسـتعادة      التي اسقطت الحكام الظلمة والمستبدين والطغاة هي مقدمة ألن تأخذ األمة دوره           

الـشعب  : " ونوه بما شاهده واستمع إليه في جوالته العربية حيث هتف الشعب التونسي     .القدس واألقصى 
، مثلما هتف الشعب المصري رافعا األعالم الفلسطينية في ميدان التحرير، مؤكـدا             "يريد تحرير فلسطين  

تآمر على غزة وانه يصوب بوصلته نحو       أن شعب مصر لم يتورط يوما من األيام في حصار غزة او ال            
  . القدس واألقصى

وقال إن القدس أمانة ووديعة في أعناق الشعوب العربية واإلسالمية مطالبا بضرورة حشد طاقات األمـة                
  . والتهيؤ لمعركة الحسم في تحرير المسجد األقصى

   سنوات من الحصار5
 سنوات وتخللته الحرب وتم فرضه على       5 إنه مضى عليه أكثر من    : وتحدث هنية عن حصار غزة قائال     

القطاع لكسر إرادة الشعب وتحطيم معنوياته كعقاب جماعي للشعب الفلسطيني بسبب اختيـاره لحمـاس               
وانحيازه إلى ثوابته ومبادئه فكان هذا العقاب الجماعي للشعب برا وبحرا وجوا ماليا واقتصاديا وإنـسانيا      

 ألف مواطن فلسطيني يعيشون داخل قطاع       800كبير لمليون و  وسياسيا واجتماعيا وحول غزة إلى سجن       
  . غزة

وقال ان الحصار أتى على كل شيء ووقف الشعب في وجهه صامدا لم تنكسر إرادته ولم يقدم مواقـف                   
لقد كنا أوفياء لألمانة ولموروث األمة ولـم نخـن          : " سياسية مقابل رفع الحصار وتمسك بثوابته مضيفا      

 نفرط في حقوقها ولم نبع فلسطين بدراهم معـدودة، ووقفنـا بـصالبة وانكـسر                األمة في موروثها ولم   
  ". الحصار على صخرة الصالبة السياسية للقيادة والشعب في غزة وفلسطين

وحذر هنية من تداعيات الحصار قائال إنه مايزال يضرب أطنابه في غزة وان هناك عشرات االالف من                 
رة بال إعمار وال بناء، وأسرا فقيرة ومسحوقة في غـزة ال تجـد              العمال بال عمل، وآالف البيوت المدم     

  . معينا لها وال تجد ما تغطي به حاجتها فضال عن الطالب الفقير المسكين واسر الشهداء كرامة األمة
  كسرالحصار

واشار إلى معاناة الفلسطينيين في مخيم جباليا حيث توجد عشرات بيوت األسر المظلمة بفعـل انقطـاع                 
  . اء التي ال تضاء فيها شمعة، وآالف البيوت في مخيم رفح التي ال تجد ما تقتات به بفعل الحصارالكهرب

آن األوان لكي نكسر هذا الحصار الظالم وان تحطم األمة ما تبقى من الحصار وان نقـف                 : " وقال هنية 
، من اجـل تعزيـز      صفا واحدا من اجل كرامة االنسان الفلسطيني وان ندافع عن حقه في الحياة الكريمة             

  ." صموده
إننا انجزنا المـصالحة    : وأكد أنه لم يعد هناك مبرر الستمرار الحصار المفروض على قطاع غزة قائال            

 أسيرا مقابل هذا الجندي مـن بيـنهم         1047وانتهينا من قضية شاليط بنصر مؤزر حيث تم اإلفراج عن           



  

  

 
 

  

            6ص                                     2401:                العدد4/2/2012السبت  :التاريخ

هم قالوا سيرفع الحصار بعد المـصالحة       مجموعة تعيش في الدوحة باستضافة كريمة من دولة قطر، وان         
  . وانتهاء قضية شاليط لكن المصالحة تمت، وانتهت قضية شاليط وبقي الحصار

  المخزون البشري
وقال اسماعيل هنية ان الثورات العربية قضت على نظم كانت متورطة في حـصار غـزة لكـن بقـي                    

زة ووجـه حديثـه إلـى الـشعب         إلى متى يمكن ان يستمر الحصار على غ       : الحصار واضاف متسائال  
المصري قائال إن مصر العزيزة مصر الشقيقة مصر التاريخ والجغرافيا ومصر الثورة ومـصر التـي                
قدمت مئات االالف من الشهداء على ارض فلسطين، هل يمكن أن تقبل ان تبقى غزة بال كهرباء وبـال                   

  عظيم؟ إعمار وبال ماء وان تبقى جريحة وجارتها مصر العظيمة بشعبها ال
وقال اننا نؤمن إيمانا راسخا بأن هذا الشعب هو المخزون البشري لألمة والمخزون االستراتيجي لألمـة                
ووجه النداء لألشقاء في الدول العربية وفي مصر أن يتقدموا إلنهاء الحصار وانه لم يعد احد يـستوعب                  

ا الحصار والطغيـان علـى ارض       بعد المصالحة وبعد الثورات العربية وبعد الربيع العربي ان يبقى هذ          
  . فلسطين المباركة
  غارات االحتالل

وتحدث هنية عن الغارات التي شنتها قوات االحتالل االسرائيلي باألمس على قطاع غزة والتي سقط فيها                
 واألباتشي، ونوه بقضية األسير عدنان خضر الذي        16العديد من الجرحى بفعل قصف طائرات الـ إف         

إلضراب عن الطعام داخل السجون االسرائيلية احتجاجا على اعتقاله اإلداري بـال             يوما في ا   30امضى  
  . تهمة وال محاكمة تحت مظلة ملف سري

إنني علمت أن ابو مازن سوف يزور قطر وأطالبه بإجراءات مقابلة لتسريع خطوات المصالحة              : " وقال
ي الـضفة الغربيـة ووقـف االعتقـاالت         وتطبيق ما تم التوقيع عليه باإلفراج عن المعتقلين السياسيين ف         

واالستدعاءات وإعادة فتح المؤسسات الخيرية في الضفة التي أغلقتها األجهزة ووقف التنسيق األمني مع              
االحتالل االسرائيلي والوقوف صفا واحدا تحت قيادة واحدة وبرنامج وطني واحـد ومرجعيـة واحـدة                

 الذي يفرضه االحتالل على الشعب الفلسطيني وعلى        وسلطة واحدة في مواجهة المعركة والتحدي الكبير      
  . المقدسات

  قلوب حاضنة 
وعاهد هنية جموع المصلين والمسلمين عبر الشاشات التلفزيونية أال يفرط بفلسطين واال يتنـازل عـن                
القدس والمقدسات وعن الصمود والمقاومة وان يظل في الخندق وفي ساحة الجهاد حتى تتحرر القـدس                

  . ودعاه سبحانه ان يحفظ قطر وشعبها وقيادتها وكل الخيرين فيها. مباركواألقصى ال
 4/2/2012، الشرق، الدوحة

  
   معتقال تم االفراج عنهم في الضفة62تسلمنا أسماء : النائب مصطفى البرغوثي .2

قال المسؤول عن ملف المصالحة في فتح عزام األحمد أمس لوكالة فرانس برس ان              : ب.ف. ا -رام اهللا   
   .»في الدوحة) غدا(ئيس عباس وخالد مشعل سيلتقيان األحد الر«

من جهته، أكد النائب مصطفى البرغوثي منسق لجنة الحريات العامة في الضفة ان لجنة الحريات العامة                
 معتقال تم االفراج عنهم     62تسلمت خالل اجتماعها الليلة الماضية عبر النائب عزام األحمد قائمة بأسماء            

واضاف  .»تقلين كانت اللجنة سلمت اسماءهم للجهات المعنية بشأن المعتقلين في الضفة           مع 109من بين   
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البرغوثي في تصريح صحفي ان هذا يمثل تقدما ملموسا واللجنة ستواصل متابعة كافة قضايا المعتقلـين                
  .المتبقية بما في ذلك حاالت أي أشخاص تم اعتقالهم مؤخرا

لجهود يجب ان تنصب على االسراع في تشكيل حكومة موحدة ومن           وتابع ان اجتماع األمس اكد ان كل ا       
  .المنتظر ان يركز االجتماع المرتقب غدا بين الرئيس ومشعل على هذه القضية

  4/2/2012، الحياة الجديدة، رام اهللا
  

  دعوات كي مون لرفع حصار غزة غير كافية  : النائب الخضري  .3
جلس التشريعي جمال الخضري إن دعوات األمين العام لألمم         قال النائب المستقل في الم    : القدس المحتلة 

وأكد الخـضري ان    . المتحدة بان كي مون بإنهاء حصار غزة ال تكفي دون آليات وخطوات عملية لذلك             
إسرائيل لن تتراجع عن سياساتها العدوانية في ظل ضعف الضغط الدولي وعدم وجود قوة تجـاه إنهـاء             

جاء ذلك في كلمته خالل مـؤتمر صـحفي         . وتهويد المدينة المقدسة  حصار غزة وعزل الضفة الغربية      
ضمن وفد من شخصيات اعتبارية اعتذرت عن لقاء األمين العام لألمم المتحدة لرفضه لقاء أهالي أسرى                

إياد السراج واألستاذ راجي الصوراني والنائب المـستقل جمـال          . ويضم وفد الشخصيات د   . فلسطينيين
 الشوا ومحسن أبو رمضان وعلي أبو شهال وفيصل الـشوا وحمـدي شـقورة               الخضري والنائب راوية  

وبدون ذلك لـن    .. ال بد من ضغط حقيقي إلنهاء الحصار واالحتالل       «وقال الخضري   . وشرحبيل الزعيم 
تتراجع إسرائيل عن حصار قطاع غزة وإغالق معابره التجارية وعزل الضفة الغربية عبـر الحـواجز                

  .»ان في الضفة والقدس المحتلةوالجدار وتصاعد االستيط
  4/2/2012، الدستور، عّمان

  
   على اإلسراع لعقد سالم مع الفلسطينيين"إسرائيل"ما يحدث بالدول العربية ينبغي أن يحث : حماد .4

 قال المستشار السياسي للرئيس نمر حماد، إن ما يحدث اليوم في الدول العربية ينبغي لـه    : وفا –القاهرة  
لى اإلسراع من أجل عقد سالم مع الفلسطينيين، ألن ال أحد يعرف ما الذي سـيجلبه                أن يحث إسرائيل ع   

وأشار حماد، في تصريحات صحافية في القاهرة، إلى ما آلت إليه اللقاءات االستكـشافية               .الربيع العربي 
التي عقدت في عمان من طريق مسدود بسبب التعنت اإلسرائيلي، ورفض االعتـراف بحـدود الدولـة                 

طينية ووقف االستيطان في األراضي الفلسطينية األمر الذي أغلق الطريق أمـام كـل المحـاوالت                الفلس
إن الجانب الفلسطيني سـيطرح خـالل       : وقال .الدولية إلحياء عملية السالم، وبدء المفاوضات المباشرة      
ءات التي تمت فـي   الشهر الجاري، نتائج اللقا11اجتماع لجنة مبادرة السالم العربية بالقاهرة المقرر في    
  .عمان مع الجانب اإلسرائيلي، التي لم تؤد إلى نتيجة

وأشار إلى أن الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي كانا مطالبين بتقديم تصور حول الصيغة التـي طرحتهـا                
الرباعية التي تتمثل في الحدود واألمن، وأن الجانب الفلسطيني أعاد تقديم موقفه من الحـدود واألمـن،                 

 المفاوض اإلسرائيلي في االجتماع األول لم يقدم شيئا، فيما اتفق على استمرار االتصاالت، على أن                ولكن
  .يقدم الجانب اإلسرائيلي موقفه

ـ         : وأضاف حماد  عنـاوين  « نقطة سماها    21إن الجانب اإلسرائيلي في الجلسة الثالثة أو الرابعة تقدم بـ
عاون االقتصادي والمعابر، وأنه طلب الرد الفلسطيني على        وتتمثل في الحدود والت   » يهودية دولة إسرائيل  

  .هذا المطلب، دون التعرض للنقطتين التي من المفترض أنهما األساس وهما األمن والحدود
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إن الجانب اإلسرائيلي أعاد تكرار ما سبق وقاله رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيـامين نتنيـاهو               : واستطرد
ناء على طلب أميركي بين الرئيس محمود عباس ونتنياهو، حيـث قـدم   قبل سنتين خالل لقاءات عقدت ب     

الجانب الفلسطيني نفس االقتراحات حول موضوع الحدود واألمن ورفض نتنياهو أن يتسلم الورقة حيث              
  .كان من المفترض أن يصادق على الورقة ولكنه رفض

تحويلها إلى ممارسة واقعية يوميـة،      ودعا إلى تفعيل اآلليات من أجل تصعيد المقاومة الشعبية السلمية و          
وقال حماد في تصريحاته إن حركة فتح متمسكة بأن مرشحها هو الرئيس            .واللجوء إلى المنظمات الدولية   

  .محمود عباس رغم أنه يصر في أكثر من مناسبة أنه ال يريد أن يرشح نفسه، لكن الجميع متمسك به
  4/2/2012، الحياة الجديدة، رام اهللا

  
  "بوادر حسن نية"القيادة رفضت عقد جولة جديدة من اللقاءات االستكشافية مقابل :  يوسفواصل أبو .5

قال الدكتور واصل أبو يوسف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلـسطينية  : غزة ـ أشرف الهور 
خطـة  يوم أمس ان االجتماع المقرر لوزراء الخارجية العرب سيتم خاللـه إقـرار              ' القدس العربي 'لـ  

التحرك الفلسطيني المكونة من خمس نقاط، في ظل فشل المساعي الدولية إلعادة مـسار المفاوضـات،                
بـوادر  'وقال ان القيادة رفضت العودة لجولة جديدة من المفاوضات االستكشافية مقابل تقـديم إسـرائيل          

  .'حسن نية
غب في اتخاذ الفلسطينيين خطوات     إن هناك دوال عربية ال تر     ' القدس العربي 'وأكد أبو يوسف حين سألته      

تحرك للتوجه إلى مجلس األمن لطلب عضوية دولة فلسطيني، على غرار ما حدث في المرة السابقة، أن                 
هذا ال يعني عدم حصول القيادة على دعم عربي كامل ومساندة في الجهود والخطوات التي تنوي القيادة                 

  . من المجتمع الدولياتخاذها إلدانة إسرائيل، والحصول على دعم سياسي
وقال ان العرب سيدعمون في اجتماع وزراء الخارجية الخطوات الفلسطينية، خاصة وأن الرئيس عباس              

وقال ان هذه الخطة التي وضعتها القيـادة سـتكون أساسـا            .سيذهب لالجتماع وهو يحمل خطة للتحرك     
  .لتحركها في المرحلة المقبلة في الميادين الدولية إلدانة إسرائيل

وأوضح أبو يوسف أن من بين الخطوات التي يحملها الرئيس عبـاس متابعـة مـشروع قـرار يـدين                    
االستيطان اإلسرائيلي في مجلس األمن الدولي، وكذلك الذهاب لمحكمة الجنايات الدولية لمتابعـة فتـوى               

 .غـزة الهاي الخاصة بإدانة االستيطان، وكذلك متابعة تقرير غولدستون، الخاص بالحرب على قطـاع              
، الخطوات الفلسطينية الخمـس التـي       'بكل تأكيد 'وأكد أبو يوسف ان وزراء الخارجية العرب سيدعمون         

  .يحملها أبو مازن
عن محاوالت تقوم بها جهـات      ' القدس العربي 'وتطرق المسؤول الفلسطيني خالل تصريحات خاصة لـ        

من جديد، الفتا إلى    ' قاءات االستكشافية الل'غربية إضافة إلى الواليات المتحدة إلعادة مسار المفاوضات و        
أن كل من المبعوث األمريكي ديفيد هيل، واألمين العام لألمم المتحدة بان كي مون، ومبعوث الرباعيـة                 
توني بلير، يعرضون أن تقوم إسرائيل بتقديم بوادر حسن نية، تتمثل في فتح حواجز عسكرية، وإعطـاء                 

، وبعض األشياء األخـرى، مقابـل عـودة    'أ'حامات للمناطق  عائلة، وتخفيف االقت2500جمع شمل لـ  
  .المفاوضات



  

  

 
 

  

            9ص                                     2401:                العدد4/2/2012السبت  :التاريخ

وأكد أبو يوسف أن الرئيس عباس أبلغهم مجدداً بالموقف الفلسطيني القاضي بـأن العـودة للمفاوضـات               
مرهون بوقف االستيطان، واعتراف الحكومة اإلسرائيلية برئاسة نتنياهو بـأن تكـون حـدود الدولـة                

  .67طق التي احتلت في العام الفلسطينية هي المنا
 4/2/2012، القدس العربي، لندن

  
   تؤثر على المصالحة خالفات حماس.. يلتقي مشعل في الدوحةعباس: األحمد .6

 عضو اللجنة   عزام األحمد أن:عبد الرؤوف ارناؤوط، عن مراسلها 4/2/2012، األيام، رام اهللاذكرت 
ان الرئيس محمود عباس سيلتقي، غداً األحد، او بعد غد " األيام"المركزية لحركة فتح، أعلن في حديث لـ

االثنين، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل في العاصمة القطرية الدوحة التي سيصلها 
  .الرئيس عباس اليوم

وكشف األحمد، الذي سيشارك في اجتماع الدوحة، النقاب انه خالل عدة أيام سيصار الى عقد االجتماع 
) حماس(ي للجنة منظمة التحرير الفلسطينية التي يشارك فيها األمناء العامون للفصائل، بما فيها الثان

والجهاد اإلسالمي، وأعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس المجلس الوطني 
  .ه وزمانهالفلسطيني ولكنه نوه الى ان االجتماع هذا لن يعقد في قطر وسيجري االتفاق على مكان

وقال ان المشاورات بشأن تشكيل حكومة الكفاءات المهنية المستقلة، التي تم االتفاق عليها في القاهرة، 
ستبدأ المشاورات لتشكيل الحكومة، المتفق "ستبدأ بعد اجتماع لجنة منظمة التحرير القادم مؤكداً على انه 

  ".تماع لجنة منظمة التحريرعلى طبيعتها ومهامها في اتفاق القاهرة، عندما ينعقد اج
وذكر األحمد ان اجتماع الرئيس مع مشعل سيبحث في المستجدات السياسية وتقييم سير تطبيق بنود اتفاق 
المصالحة، مشيراً الى ان عملية التطبيق مستمرة رافضاً االلتفات الى ما يصدر من تصريحات من 

التصريحات اي اهتمام ألنهم، بصراحة، نحن ال نعير هذا : مسؤولين في حركة حماس في غزة وقال
  .يعيشون في واقع آخر، وبصراحة اكثر هم يعطلون تنفيذ ما يتم االتفاق عليه

لجنة الحريات العامة انجزت موضوع جوازات السفر في ضوء التعليمات "واشار في هذا الصدد الى ان 
 حل مشكلة الجوازات بشكل جذري، الواضحة التي اصدرها الرئيس ابو مازن بهذا الشأن وبالتالي فقد تم
مصطفى البرغوثي الذي اكد في اكثر .ومن يقول غير ذلك فان بإمكانه مراجعة مسؤول لجنة الحريات د

  .من مناسبة انتهاء هذا الموضوع، علما بأنه تم اصدار االف الجوازات، ولجنة الحريات مطلعة على ذلك
 أسماء وردت في القائمة التي تسلمتها لجنة 104اما بالنسبة لموضوع المعتقلين فمن اصل : واضاف

اما فيما يخص توزيع الصحف فانه ال يجوز توزيع : وأضاف.  معتقال60الحريات تم االفراج عن 
صحف غير مرخصة، ان هناك قانوناً ويجب تطبيقه وعليه فان مسألة توزيع الصحف ليست سياسية 

  .وانما مالية لها عالقة بالرسوم والضرائب
األحمد على ان هناك تأخيراً من جانب حركة حماس في عمل لجنة االنتخابات المركزية في غزة واكد 
إصدار مرسوم رئاسي بهذا الشأن " حماس"بعد االتفاق على إعادة تشكيل لجنة االنتخابات طلبت : وقال

 اليوم التالي أثناء تواجدنا في القاهرة وقد تم إصدار المرسوم الذي نص على ان تبدأ اللجنة عملها في
إلصدار المرسوم ولكنهم في غزة ماطلوا في تسليم اللجنة مقارها في القطاع وعندما تم تسليم اللجنة هذه 

  .لم يسمحوا لها، حتى االن، بالعمل) حماس(المقار فانهم 
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 كذلك فقد اجلوا اجتماع لجنة الحريات لعدة ايام واجلوا اجتماع لجنة المصالحة لعدم ايام ولم"واضاف 
  ".ينجزوا فعليا اي شيء سوى التخفيف من اجراءات منع السفر

لقد عرضوا تسليم منزل الرئيس محمود عباس في غزة وقد اكدنا لهم على ان آخر شيء نفكر فيه : وقال
  .هو هذا الموضوع ألنه موضوع شخصي

ودة الى العمل على السماح لموظفي دائرة الجوازات في غزة بالع) حماس(اذا ما وافقت " وشدد على انه
فسيتم فتح مقر لهم من اجل تسلم الطلبات من المواطنين وهو ما سيضمن سرعة ) حماس(دون تدخل من 

كل ما سيتم طلبه من المواطنين "وقال " إصدار الجوازات وسيوفر على المواطنين تكاليف ال مبرر لها
ال التي ينفقونها على وسطاء هي كلفة اصدار الجواز وهو ما سيخفف على المواطنين الكثير من االمو

  ".ومكاتب خدمات ال مبرر لها
تم عقد اجتماع للجنة متابعة اعداد قانون االنتخابات للمجلس الوطني الفلسطيني "ونوه بالمقابل الى انه 

  ".بنجاح كامل
 نحن نقبل حكم"وقال " مصر هي المسؤولة عن التقييم الى جانب الشارع الفلسطيني"واكد األحمد على ان 

الداخلية التي تتركز في غزة تترك آثارها ) حماس(خالفات "واضاف " مصر بشأن من نفذ ومن لم ينفذ
  ".السلبية على المصالحة

إن قالت مصادر فلسطينية ، أن علي الصالح، عن مراسلها 4/2/2012، الشرق األوسط، لندنوأضافت 
  : ي مشعل سيدور حول ثالث نقاط مهمة ه-النقاش في لقاء أبو مازن 

 ديسمبر 20التشاور حول تشكيل الحكومة خاصة أن الرجلين اتفقا في اجتماع القاهرة األخيرة في : أوال
وهو موعد انتهاء مهلة الثالثة ) كانون الثاني( يناير 26على تأجيل بحثها إلى ما بعد ) كانون األول(

واإلسرائيلي بمقترحات حول ملفين أشهر التي حددتها اللجنة الرباعية الدولية لتقدم الطرفين الفلسطيني 
  ..مهمين وهما الحدود واألمن

سواء على صعيد لجنة الحريات أو .. استعراض ما أنجز مما اتفق عليه في اتفاق المصالحة: ثانيا
  .المصالحة المجتمعية وغيرهما

 قبل اجتماع وسيعمل الزعيمان كما قالت المصادر الفلسطينية على توحيد المواقف: الوضع السياسي: ثالثا
كما سيعمالن على تنسيق موقفيهما لمواجهة المرحلة . لجنة منظمة التحرير في القاهرة األسبوع المقبل

القادمة خاصة أنه ليس هناك ما يوحي حسب المصادر، بوجود إمكانية للتفاهم مع الجانب اإلسرائيلي بعد 
  .فشل المفاوضات في عمان

  
  "أخطأ"ية مستمرة وبان كي مون الحرب على الشرعية الفلسطين: الرشق .7

زت الرشـق قـرار الـسلطات        انتقد عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة اإلسالمية حماس       : بيروت
جريمـة جديـدة بحـق الـشرعية        "اإلسرائيلية تجديد اعتقال النائب محمد جمال النتشة، ووصفه بأنـه           

  ".الفلسطينية
، أن تجديد االعتقال اإلداري للنائـب  "فيسبوك"ى وأوضح الرشق في تصريحات له نشرها على موقعه عل       

جريمة جديدة بحـق الـشرعية      "المختطف محمد جمال النتشة لمدة ستة أشهر للمرة الثانية على التوالي            
  ".الفلسطينية
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على صعيد آخر؛ أعرب الرشق عن أسفه لموقف األمين العام لألمم المتحدة الرافض للقاء أهالي األسرى                
رفض بان كي مون أمـين عـام األمـم          : "جون االحتالل أثناء زيارته إلى غزة، وقال      الفلسطينيين في س  

المتحدة مقابلة أهالي األسرى وضحايا العدوان الصهيوني على غزة، تنصل من مسؤولياته، وتأكيد على              
بـل  كان األجدر أن يقا   . سياسة ازدواجية المعايير التي تنتهجها المؤسسة الدولية لصالح الكيان الصهيوني         

  .، كما قال"بان كي مون ممثلي الشعب الشرعيين، وأن يجلس ويستمع ألهالي الضحايا
تسليم سلطات االحتالل   : "من جهة أخرى انتقد الرشق بشدة استمرار سياسة االستيطان اإلسرائيلية، وقال          

 دونـم مـن أراضـيهم       431الصهيوني أهالي بلدة نحالين الواقعة غرب بيت لحم إخطارات بمـصادرة            
إفاضة المياه العادمة على أراضي البلدة، جريمة عنـصرية واسـتمرار لـسياسة سـرقة األراضـي                 و

  .الفلسطينية، على حد تعبيره
 3/2/2012قدس برس، 

  
  تنفيذ اتفاق القاهرة مسؤولية جميع من وقع عليه:  تستهجن اتهامات مهنّافتح .8

االتهامات الصادرة عن عضو المكتب استهجنت حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح، أمس، : رام اهللا
السياسي للجبهة الشعبية رباح مهنا، والتي زعم فيها ان الرئيس محمود عباس يتحمل مسؤولية تعطيل 

  .تشكيل الحكومة واجتماع اإلطار القيادي المؤقت
وأكد المتحدث باسم حركة فتح أحمد عساف، في بيان لحركة فتح، أن عنوان إنهاء االنقسام وتحقيق 

لمصالحة بالنسبة للرئيس وحركة فتح هو تشكيل حكومة واحدة للشعب الفلسطيني، وبناء عليه كان ا
  .إصرارنا على تشكيل هذه الحكومة باسرع وقت ممكن 

تجاهل واقع االنقسام المفروض علينا باالدعاء بأن الرئيس محمود عباس لم يبادر «واستغرب عساف 
 هذا االعالن سيؤدي إلى انهاء االنقسام وتشكيل الحكومة وحل باإلعالن عن اسم رئيس الوزراء، وكأن

كافة قضايا االنقسام متجاهال أن اتفاقية المصالحة التي وقعت عليها جميع الفصائل بما فيها الجبهة 
الشعبية نصت على أن تشكيل هذه الحكومة يتم بالتوافق الوطني بين مكونات العمل الفلسطيني وبعدها 

  .»وما بذلكيصدر الرئيس مرس
إننا نؤكد انه سيعقد قريبا، ونذكر الجميع بأن هنالك معركة : أما فيما يتعلق باالطار القيادي، قال عساف

سياسية كبيرة يقودها الرئيس محمود عباس على كل الجبهات وهذا الصمود االسطوري للرئيس يفرض 
 الباطلة وحرف معركتنا مع على الجميع التوحد خلفه لمجابهة هذه الضغوطات بدال من كيل التهم

  .االحتالل الى معارك داخلية يستفيد منها االحتالل
ودعا عساف الجميع الى توخي الحذر وتغليب المسؤولية الوطنية قبل االدالء بأية تصريحات تستهدف 
 استعطاف أصوات الناخبين قبل بدء الحملة االنتخابية والتحرر من التأثيرات الجغرافية وواقعها المعاش

  .من قمع وإرهاب على هذه القيادات التي تطلق مثل هذه التصريحات
  4/2/2012، الحياة الجديدة، رام اهللا

  
  قيادات حماس غادرت سوريا إلى قطر واألردن ومصر: "دبا" لـ قيادي فلسطيني .9

 في أكد قيادي فلسطيني أن حركة حماس أبقت عدداً محدوداً من قياديي الصف الثاني والثالث: )أ.ب .د (
  .دمشق بينما غادر قياديو الصف األول إلى كل من مصر واألردن وقطر في األسابيع األخيرة
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، إن رئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل بات مقيماً في )أ.ب .د (ل وقال القيادي الفلسطيني
رافي مع غزة الدوحة وأن نائبه موسى أبو مرزوق مقيم في القاهرة لتوليه ملف الداخل نظراً للقرب الجغ

وأضاف أن كالً من سامي خاطر ومحمد نزال ومحمد نصر وعزت الرشق األعضاء . وسهولة التعامل
طلبت : وتابع. نفي المكتب السياسي في قيادة حماس باتوا مقيمين مع عائالتهم في العاصمة األردنية عما

كات والنشاط والتنقالت من حيث التحر حماس من السلطات األردنية معاملة حماس كمعاملة حركة فتح
فيما تعهدت قيادة حماس أمن واستقرار األردن وعدم التعامل المرحلي والبعيد المدى في األوساط 
الفلسطينية على أن األردن وطن بديل للفلسطينيين في الشتات، وحصل قياديو حماس على جوازات سفر 

كي األردني فضال عن قناة تواصل أردنية دبلوماسية وعالقة حماس ستكون مباشرة مع الديوان المل
  .أمنية

  4/2/2012، الخليج، الشارقة
  

  إال إذا بادرت هي ...  حرباً قريبةتستبعد "إسرائيل" :الشاباكرئيس  .10
، يورام كوهين، أن يشهد العام الجاري       )الشاباك(استبعد رئيس جهاز األمن العام اإلسرائيلي       : يحيى دبوق 

رغم عدم االستقرار في المنطقة في أعقـاب        «، وأكد أنه    »إليها إسرائيل إال إذا بادرت    «حرباً في المنطقة    
الثورات واالحتجاجات العربية، إال أن احتماالت أن تبادر أّي جهة إلى شن حرب على إسرائيل، ضئيلة                

يجوز أن تبادر إسرائيل إلى شيء ما يؤدي إلى حرب، وآمـل أن             «مع ذلك، شّدد كوهين على أنه       . »جداً
  .»ستعد لذلكنعرف كيف ن

أبرز مـا جـاء     » هآرتس«وأوضح كوهين، في كلمة ألقاها أول من أمس في تل أبيب، ونشرت صحيفة              
، »التهديدات الماثلة أمام إسرائيل، هي إيران والمنظمات اإلرهابية المسلحة في قطـاع غـزة             «فيها، أن   

دة نظامها، الذي يدعو إلى تـدمير       إيران هي الدولة األكثر إشكالية بالنسبة إلينا بسبب عقي        «مشيراً إلى أن    
اإليرانيين، وإلى حين امتالكهم القدرات النووية، يعملـون علـى توظيـف            «وتابع أن   . »الدولة العبرية 

في مهاجمة أهداف إسرائيلية، كما لفت المسؤول في دولة االحتالل إلـى وجـود              » التنظيمات اإلرهابية 
تركيز طهران المتزايد على حركة الجهـاد       «أدى إلى   ، األمر الذي    »حماس«بين ايران وحركة    » تباعد«

تيقنوا إلى أن لدى حماس     «وشدد كوهين على أن اإليرانيين      . في قطاع غزة، على حد تعبيره     » اإلسالمي
اعتباراتها السياسية، فحّولوا مواردهم إلى الجهاد اإلسالمي في غزة، وهذه الحركة باتت اليـوم تنظيمـاً                

يريدون إيجـاد أذرع    ) اإليرانيون(ثلة للمنظومة التي بحوزة حماس، إذ إنهم        يملك منظومة صاروخية مما   
  .»قريبة من إسرائيل كي تساعدهم عند الحاجة

وأضاف كوهين إّن إيران تحاول تنفيذ هجمات ضد البعثات الدبلوماسية اإلسرائيلية فـي العـالم بهـدف                 
نوويين اإليرانيين التي تنسبها طهران إلى      إيجاد توازن رعب يؤدي إلى إيقاف عمليات اغتيال العلماء ال         «

ليس هناك فرق إن كانت إسرائيل هي التي اغتالت العلماء أم لم تكن،             «وفي السياق، رأى أنه     . »إسرائيل
فدولة جدية وكبيرة كإيران ال يمكنها السماح باستمرار ذلك، واإليرانيون يريدون ردعنا وجباية الثمن منّا               

  .جديد» المقبلة قبل أن نصدر األوامر باستهداف عالم إيرانيكي نفكر مرتين في المرة 
كيف توقف تسلُّح الفصائل الفلسطينية فـي       «وفيما رأى أن المعضلة األساسية التي ستواجه إسرائيل هي          

قطاع غزة بصواريخ ذات رؤوس حربية دقيقة، وقادرة على الوصول الى تل أبيب من دون التورط في                 
حماس والجهاد اإلسالمي ال تريدان حرباً مع       «، استدرك بأن    »طاق في القطاع    عملية عسكرية واسعة الن   
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إسرائيل، رغم أنهما تحاوالن ردعها من خالل زيادة الثمن الدموي الذي ستتكّبده إذا شنت عملية عسكرية                
  .»في القطاع

 تقـدم   ال شـيء يحـول دون أن      «وبشأن التهديد من شبه جزيرة سيناء المصرية، أشار كوهين إلى أن            
التنظيمات الموجودة في سيناء على استهداف طائرات أو سفن إسرائيلية، بينما مصر ال يمكنها السيطرة               

تواجه معضلة  «واعترف بأن حكومته    . »على الوضع ألنها ضعيفة من الناحيتين االستخبارية والعملياتية       
أراضي دولـة تربطنـا بهـا       إزاء ما يمكن أن تبادر إليه إذا رصدت خلية ما توشك على مهاجمتنا من               

  .على كامل أراضيها» معاهدة سالم، وفي الوقت نفسه تواجه صعوبات في فرض سيادتها
على صعيد آخر، نعى كوهين مفاوضات التسوية مع الفلسطينيين، وكاد يجزم بأن هذا العام لـن يـشهد                  

لـيس معنيـاً بـإجراء       «اتفاق سالم دائماً مع السلطة الفلسطينية حالياً، ذلك أن الرئيس محمود عبـاس            
مفاوضات ألنه يدرك أن الحكومة اإلسرائيلية الحالية لن تتوصل معه إلى تسوية مشابهة لمـا عرضـته                 

الفلسطينيين يدركون الحدود التي يمكن أن يصل إليها رئيس الحكومة          «وختم بأن   . »عليه الحكومة السابقة  
  .»ئيل ال يصل إلى الحد األدنى من مطالبهم، أي إن الحد األقصى الذي تعرضه إسرا)بنيامين نتنياهو(

  4/2/2012االخبار، بيروت، 
  

  "طويلة ودامية"سقوط االسد ربما يكون عملية : "أيالون" .11
قال داني ايالون نائب وزير الخارجية االسرائيلي يوم الجمعة ان الرئيس السوري بشار االسد الذي               : لندن

" طويلة ودامية "نهاية االمر ولكن هذه العملية قد تكون         شهرا سيسقط في     11يواجه انتفاضة مستمرة منذ     
  .نظرا لتمتعه بدعم خارجي من ايران

االسد ال يواجه تحديا حقيقا لالسف من المجتمع الدولي نظرا لحظر قضيته من المناقـشة فـي                 "وقال ان   
مجلس االمن بسبب بعض اعضاء مجلس االمن والنه مستمر في الحصول علـى دعـم مـادي مـالي                   

  .كري من ايات اهللا في ايران وحزب اهللاوعس
ومن ثم فمع تمتعه بهاتين الميزتين السياسيتين في مجلس االمن والميزة العسكرية في ايران فيمكنه مـع                 "

االسف البقاء لفترة طويلة على الرغم من انه فقد شرعيته وبين الحين واالخر سيسقط في النهاية ولكـن                  
  ."ربما تكون عملية طويلة ودامية

وقال ايالون ان على روسيا تفادي تزويد سوريا بالسالح الن هذا يمكن ان يزعزع استقرار الوضع بشكل         
  .اكبر

 3/2/2012وكالة رويترز لألنباء، 
  

  فرض عقوبات على إيران سريعا قد يجنب الحاجة لعمل عسكري: "أيالون" .12
اذا فرضـت عليهـا     " ستغير موقفها "قال مسؤول إسرائيلي يوم الجمعة إن إيران        :  وليام ماكلين  -ميونيخ  

بسرعة عقوبات تستهدف منعها من انتاج قتبلة نووية مما يعني ان القوى الخارجية قد ال تحتـاج علـى                   
  .االطالق التخاذ قرار بالقيام بعمل عسكري محتمل

قال نائب وزير الخارجية االسرائيلي داني أيالون على هامش مؤتمر في ألمانيـا ان النقطـة الرئيـسية                  
لبواعث القلق الدولي يجب أن تركز على كمية اليورانيوم المخصب التي تمكنت ايران من اخفائها فـي                 

  .موقع تحت االرض في فوردو جنوبي طهران



  

  

 
 

  

            14ص                                     2401:                العدد4/2/2012السبت  :التاريخ

ليس فقط على هدف منع ايران من الحـصول         " تماما"وقال ايالون ان اسرائيل والواليات المتحدة متفقتان        
  .تحقيق هذا الهدفعلى قنبلة نووية لكن ايضا بشأن كيفية 

في تشديد العقوبات على ايران بمـا فـي ذلـك العقوبـات             " خطوات ايجابية جدا جدا   "واضاف ان هناك    
  .االوروبية رغم ان بعضها قد يظهر أثرة تدريجيا وعلى مدى عدة أشهر

 في المئـة بـل      3.5ليس فقط الى درجة     ) اليورانيوم(مواصلة تخصيب   "وقال أيالون ان اسرائيل تراقب      
  ." في المئة وهو بوضوح غير مخصص لالستخدام المدني بل لالستخدام العسكري20يضا الى درجة ا

 3/2/2012وكالة رويترز لألنباء، 
 

   بمؤسسات الدولة منخفضةة االسرائيلينثقو .. مختل"إسرائيل" ميزان مناعة ":هرتسيليا" .13
ل الذي عرض أمـس ضـمن مـؤتمر         يفيد مقياس المناعة القومية في إسرائي     : هرتسيليا – وديع عواودة 

هرتسيليا الثاني عشر لألمن القومي بأن اإلسرائيليين يخشون هجوما خارجيا وأن ثقتهم بمؤسسات الدولة              
  .منخفضة، كما أنهم يبدون أقل تفاؤال وجاهزية معنوية، وتهددهم الفوارق االقتصادية واالجتماعية

 أن ثقة العرب الدروز بإسـرائيل       -ؤتمر هرتسيليا الذي أعدته جامعة حيفا لصالح م      -كما كشف المقياس    
  .ومؤسساتها تراجعت كثيرا، وأن فلسطينيي الداخل ال يثقون بالكنيست وغير راضين عن نوابهم

مع مقارنتهـا بنتـائج مقـاييس       ) عرب% 20يهود و % 80(ويشمل المقياس نتائج استطالع رأي شامل       
  .6 إلى 1تتدرج األجوبة من  و2000سابقة، بدءا من مؤتمر هرتسيليا األول في 

اإلسرائيليون متفائلون وواثقون بأنفسهم رغم ثقـتهم المتدنيـة بالقيـادة والمؤسـسات             : جبرائيل بن دور  
  )الجزيرة(

  عدو خارجي
 وأن نسبة اليهود الذين يخافون      4.76يظهر االستطالع أن اليهود ما زالوا يخشون هجوما خارجيا بنسبة           

  . مثال2002 في 5.1بعدما كانت  4.4انخفضت إلى " اإلرهاب"
ويدل المقياس على أن تزمت اليهود وروحهم القتالية وتأييدهم لعمليات الجيش اإلسرائيلي انخفضت فـي               

  .2010 في 4.7 بعدما كانت 4.4 إلى 2011
 في  3.7 بعدما كانت    2.8ووفق القاموس الطائفي اإلسرائيلي فإن النسبة تنخفض لدى العرب الدروز إلى            

2009.  
للجزيرة نت أن النتائج لم تفاجئـه، فـي ظـل    ) عربي درزي (ويؤكد عضو الكنيست سابقا أسعد األسعد       

  .استمرار هضم حقوق المواطنين الدروز في مختلف نواحي الحياة
نتيجـة سياسـات    ) من فلسطينيي الـداخل   % 10(وأشار أسعد لوجود حالة غليان وغضب لدى الدروز         

  .ين في الواجبات وكعرب في الحقوق رغم خدمتهم في الجيشإسرائيل التي تعاملهم كإسرائيلي
 فـي   4.4 و 2009 في   4.7 مقارنة مع    4.5 بنسبة   2011ويستدل من االستطالع أن اليهود متفائلون في        

 الـذي شـهد الربيـع       2011 في عام    3.52ولدى  فلسطينيي الداخل ارتفعت نسبة التفاؤل إلى         . 2007
  .2009 في 3.2العربي بعدما كانت النسبة 

 لكنهـا   2011 في عـام     2.8: ويدل مقياس المناعة على أن ثقة اليهود بمؤسسات الدولة ما زالت متدنية           
  ).  مثال2007 في 2.3(أعلى من سنوات ماضية 

  . 2011 في 3.5من جانب آخر، يظهر المقياس أن الثقة بالكنيست لدى اليهود بلغت 
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وترتفع نسبة الوطنيـة    . وهي أعلى نسبة في العقد األخير     ،  4.9وتبلغ نسبة ثقة اليهود بالمؤسسات األمنية       
  . 2011 في 4.7 إلى 2010 في 4.1لدى اليهود من 
  العرب والحريديم

 إلى خطورة ارتفاع نسب الفقر لدى        -وهو أحد المشرفين على المقياس    -ويشير البروفيسور رافي ميلنيك     
ـ  واليهود المتدينين األصوليين الم   %) 17(فلسطينيي الداخل    فـي العقـد    %) 13" (الحريـديم "عروفين بـ

  .األخير
  صورة قاتمة

 أن  -وهو جنرال في االحتياط وصاحب رؤيـة نقديـة        -من جهته، اعتبر رئيس المؤتمر داني روتشيلد        
ورأى روتشيلد   .نتائج مقياس المناعة تعكس صورة قاتمة إلسرائيل، وتشير إلى أن ميزان مناعتها مختل            

 اليوم في وجه عاصفة عربية متغيراتها خطيرة، وأسرع من قدرتها على            في محاضرته أن إسرائيل تقف    
ولفـت إلـى أن المـشاكل        .مواجهتها، خاصة صعود اإلسالميين في البلدان التي اجتاحها الربيع العربي         

  .الداخلية في إسرائيل حارقة خاصة الفوارق االجتماعية، وهي تحتاج لحلول جذرية وسريعة
 4/2/2012ة، موقع الجزيرة نت، الدوح

 
 

  أربعة ماليين إسرائيلي على األقل حصلوا على األقنعة الواقية من الغاز: "جيروزاليم بوست" .14
وجهت قيادة الجبهة الداخلية في اسرائيل رسالة إلى االحتياط في جيش االحتالل االسرائيلي تحثهم فيهـا                

لماضية بحلول نهايـة فبرايـر بـسبب        على جمع األقنعة الواقية من الغاز التي تم توزيعها خالل الفترة ا           
» الجيروزاليم بوسـت  «وأوضحت صحيفة   . رفض الحكومة تخصيص األموال الالزمة لمواصلة اإلنتاج      

أن أربعة ماليين إسرائيلي على األقل قد حصلوا على أقنعة الغاز في إطـار برنـامج توزيـع الجـيش                    
ونقلت الصحيفة عن قائد فرقة ميدانيـة       . ديمةم في تبديل األقنعة الق    2006االسرائيلي والذي بدأ منذ عام      

هناك عدد غير محدود لم     «الذي كتب الرسالة حيث جاء فيها       » ساغي تيروش «في الجبهة الداخلية العقيد     
  .»يحصلوا على أقنعة واقية من الغاز وإذا لم توفر أقنعة إضافية سيتغير حالنا

  4/2/2012الدستور، عّمان، 
  

   لنا فقط"األردنضفتا ": أعضاء في الليكود .15
، هـذه  )الضفة الغربية والـشرقية (الليكود يؤمن بأن ضفتي األردن لنا، هذه لنا وهذه لنا    “:  وفا -تل أبيب 

، هذا مـا قالـه   ”إيديولوجية جبوتنسكي التي تبناها حزب الليكود، وعلى قيادة الحزب أن تسير على دربه 
  .ي االنتخابات على رئاسة الحزبنشطاء في مركز حزب الليكود بعد فوز بنيامين نتنياهو ف
ممن انتسبوا مؤخرا للحزب، من أجـل        % 33ويشكل اليمين االستيطاني داخل حزب الليكود، أكثر من         

  .التأثير على صناع القرار والقيادة لخدمة مصالحهم االستيطانية
  4/2/2012، الحياة الجديدة، رام اهللا

 
   الليكودمن حزب% 20 تستوحذ على االستيطانقادة عصابات  .16

كشفت مصادر في حزب الليكود أمس الجمعة، أن عددا من قادة العصابات            : برهوم جرايسي  -الناصرة  
" تـسعيرة "اإلرهابية من بين المستوطنين، الذين يقودون الجرائم اإلرهابية ضد الفلسطينيين، تحت شعار             
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في االنتخابات الداخليـة التـي      انضموا في األشهر األخيرة إلى حزب الليكود الحاكم، وكما يبدو شاركوا            
  .جرت في يوم الثالثاء الماضي، وفاز بها بنيامين نتنياهو بوالية أخرى لرئاسة الحزب

وقالت وسائل إعالمية إسرائيلية أمس، إنه لم تكن صدفة حصول منافس نتنياهو على رئاسـة الليكـود،                 
بب تدفق جمهور واسع من بـين       ، وهذا بس   %)24(المستوطن المتطرف موشيه فيغلين على نسبة عالية        

  .المستوطنين على الحزب ومارسوا حق االقتراع في يوم االنتخابات
 4في موقعها على اإلنترنت أمس، أنه من بـين          " يديعوت أحرنوت "ويستدل من معطيات نشرتها صحيفة      

القدس  مستوطنا من الضفة الغربية، بدون       240آالف أعضاء في المجلس المركزي لحزب الليكود، هناك         
المحتلة، ومن بين األعضاء الجدد في هذا المركز، عناصر استيطانية إرهابية بارزة، تعلن جهارة أنهـا                

  .انضمت إلى الحزب كي تؤثر عليه من الداخل
إنه يعتبر النتيجة فوزا له ألنهـا        % 24وكان موشيه فيغلين، قد اعلن غداة إعالن النتائج وحصوله على           

، وقال إن تأثيره على تشكيل الئحـة حـزب الليكـود             %)20(ه نتنياهو   كسرت الحاجز الذي وضعه ل    
  .لالنتخابات البرلمانية سيكون أكبر من أي وقت مضى

 4/2/2012، الغد، عّمان
 

  ابنة وزير الدفاع اإلسرائيلي األسبق في نيويوركتعتقل السلطات األميركية ": إسرائيل" .17
لسلطات األميركية اعتقلت، الليلة قبـل الماضـية، ابنـة     ذكرت تقارير إسرائيلية أن ا    : أ.ب. د -تل أبيب   

  .وزير الدفاع اإلسرائيلي األسبق بنيامين بن إليعازر
وذكرت اإلذاعة اإلسرائيلية، صباح أمس، أن السلطات األميركية اعتقلت في مطار كينـدي بنيويـورك               

 العمـالي النائـب بنيـامين بـن      المواطنة اإلسرائيلية طاليا بن إليعازر، ابنة وزير الدفاع األسبق القطب         
  .إليعازر، لالشتباه في أنها اشترت كمية من الحبوب المسكنة لآلالم عن طريق االحتيال

كانت طاليا بن إليعازر في طريقها إلى إسرائيل لدى اعتقالها في المطار؛ حيث تبين أنها مطلوبة لسلطات                 
ووفقـا لإلذاعـة اإلسـرائيلية، رفـضت         .بوالية فلوريدا لالشتباه بتزويرها وصفة طبية لشراء الحبو       

  .القنصلية اإلسرائيلية في نيويورك التعقيب على النبأ
 4/2/2012، الشرق األوسط، لندن

  
   صواريخ المقاومة في غزةالمتحدةتل أبيب تشكو لألمم  .18

  قدمت الحكومة اإلسرائيلية شكوى إلى األمم المتحدة على إطالق صواريخ فلسطينية من قطاع             :الناصرة
 .غزة، وذلك بعد أن قام جيش االحتالل بشن سلسلة غارات جوية استهدفت مناطق مختلفة مـن القطـاع                 

وأفادت وسائل إعالم عبرية بأن نائب رئيس البعثة اإلسرائيلية في األمم المتحدة حاييم فاكـسمان بعـث                 
إدانـة  "دعا فيها إلى    برسالة إلى كل من األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون ومجلس األمن الدولي،               

وأشـار   .، كما جاء في الرسـالة     "إطالق الصواريخ والتعامل بمنتهى الجدية مع خطورة هذه االعتداءات        
فاكسمان إلى أن الحكومة اإلسرائيلية تتوقع من رئيس السلطة الفلسطينية محمود عبـاس أن يـدين هـو                  

  .اآلخر إطالق الصواريخ
  4/2/2012قدس برس، 
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  الواليات المتحدة ضد أهداف يهودية في هجماتقلق إسرائيلي من  .19
 كشفت وثيقة دبلوماسية النقاب عن مخاوف إسرائيلية من تنفيذ عمليات هجومية ضد             : الناصرة ،واشنطن

وبحسب الوثيقة الصادرة عن القنصلية اإلسـرائيلية فـي          .أهداف يهودية في الواليات المتحدة األمريكية     
كية، وأعادت وسائل إعالم عبرية نـشرها صـباح اليـوم           األمري" أي بي سي  "فيالدلفيا، ونشرتها شبكة    

إسرائيل تخشى من هجمات انتقامية إيرانية على أهداف يهوديـة كثيـرة، ومنهـا الكـنس                "السبت؛ فإن   
  ".والمدارس في أنحاء الواليات المتحدة

 اإلسـرائيلية   وبحسب الشبكة األمريكية؛ فقد رفعت بالتالي حالة التأهب األمني في الممثليات الدبلوماسية           
  .سواء في أمريكا الشمالية أو في دول أخرى

  4/2/2012قدس برس، 
  

  مخربون لمخططاتكم العنصرية والفاشية.. طبعا: ؛ زعبيمخربةزعبي : الفاشي بن جفير .20
عن مظاهرة اليمين في الناصرة أمام منزل النائبة حنين زعبـي ومقـر التجمـع               " العرب"في حديثه مع    

إنه يعتبر حنين زعبـي مخربـة، وشخـصية تمـس           "ال الفاشي إيتمار بن جفير      الوطني الديمقراطي، ق  
وزعم في حديثه أنه ليس ضد العرب وليس ضد وجودهم في         ". بالعالقات بين اليهود والعرب في إسرائيل     

وبلغ به األمر إلـى درجـة       ". العرب الذين يرفضون الوالء لدولة إسرائيل     "البالد، وأن مشكلته تكمن مع      
كما زعم أن تظاهرة اليمين في الناصرة       . ة إلى أهالي الناصرة للتظاهر معه ضد النائبة زعبي        توجيه دعو 

". ضد زعبي والتجمع، وكالهما يشكل خطرا على العرب وعلى إسـرائيل          "ليست ضد المواطنين، وإنما     
  .على حد زعمه

طنا حصريا لـه،    يرى في وطننا و   "من جهتها سخرت النائبة زعبي من تصريحات بن جفير، وقالت إنه            
". ويرى في نضالنا تطرفا، ويرى في حقوقنا تهديدا إستراتيجيا إلسرائيل، ويزعم أنه ليس ضـد العـرب           

طبعا هو ليس ضد العرب الضعفاء، وليس ضدنا إذا تنازلنا عن حقوقنا طواعية، لكنه ضـدنا                "وأضافت  
 كشعبي الفلسطيني، لي كامل الحـق،       والدولة ضدنا إذا لم نتنازل، ولم نجبن، ولم نتأتئ، ولم نساوم، وأنا           

هم حتى ال يفهمون أننا     ... وليس أقل أهمية، كامل الكبرياء واإلصرار أال أتنازل عن حقوقي داخل وطني           
طبعا نحن مخربون لكل مخططات العنصرية والفاشية، وال        !.. أنا مخربة "وقالت أيضا   ". نتكلم عن وطننا  

  ".أساس الندية الكاملةنقبل عالقات بين اليهود والعرب إال على 
 3/4/2012، 48 موقع عرب

  
   تضامنية مع األسير خضر عدنانبخطواتاألسرى باشروا : قراقع .21

 قال وزير شؤون األسرى عيسى قراقع إن : عاطف أبو الرب- اسامة العيسة - جنين -بيت لحم 
ن المضرب األسرى داخل سجون االحتالل شرعوا في إعالن خطوات تضامنية مع األسير خضر عدنا

وأضاف أن .  يوما احتجاجا على اعتقاله اإلداري والمعاملة الوحشية التي يتعرض لها49عن الطعام منذ 
األسرى هددوا بفتح إضراب مفتوح عن الطعام تضامنا مع األسير خضر إذا لم تستجب إدارة السجون 

سؤولية عن مصيره، ومطالبين لمطالبه العادلة، معبرين عن قلقهم على حياته ومحملين إدارة السجون الم
وتتمثل هذه الخطوات، حسب قراقع، بإعادة وجبات . باإلفراج عنه وإلغاء سياسة االعتقال اإلداري بحقه

  .الطعام واالمتناع عن الخروج للساحة وعدم الخروج للعيادات الطبية
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مثلي القوى في غضون ذلك شارك المئات من أبناء بلدة عرابة ومؤيدي حركة الجهاد اإلسالمي وم
والفعاليات الشعبية والرسمية في البلدة وعدد من أعضاء التشريعي والمجلس الثوري لحركة فتح في 
مسيرة تضامنية انطلقت من مساجد بلدة عرابة وانتهت في خيمة االعتصام التي أقيمت أمام منزل عائلة 

  .األسير عدنان في عرابة
  4/2/2012، الحياة الجديدة، رام اهللا

  
    سلمية في مناطق مختلفة بالضفةمسيراتتقمع االحتالل قوات  .22

 قمعت قوات االحتالل أمس مسيرات سلمية في مناطق مختلفة : وكاالت-نائل موسى –محافظات 
بالضفة ما ادى الى اصابة العشرات بجروح مختلفة واعتقلت مواطنا بعد أن تعرض للنهش من قبل كلب 

» احراش«ل واعتدت بالضرب المبرح على طفلين في منطقة في منطقة الطبقة جنوب الخلي» بوليسي«
  .كفر قليل جنوب نابلس

وهاجمت قوات االحتالل مسيرات الجمعة التي خرجت أمس في قرى وبلدات محافظة رام اهللا والبيرة 
المنتفضة شعبيا ضد االستيطان والجدار في أراضيها والتي خرجت لنصرة وإسناد األسرى وإلظهار 

ألسير خضر عدنان المضرب عن الطعام لألسبوع السابع على التوالي ضد االعتقال التضامن مع ا
  .اإلداري

وأصيب عدد من المتظاهرين بينهم متضامنة فرنسية اصيبت بجروح في الرأس جراء قنبلة غاز 
استهدفتها مباشرة وعشرات بالغاز المسيل للدموع والمياه العادمة جراء قمع قوات االحتالل بالقوة 

وشارك األهالي في . رات سلمية في بلعين ونعلين غرب رام اهللا والنبي صالح شمال غرب المدينةمسي
مسيراتهم عشرات من المتضامنين الدوليين ومثلهم من نشطاء السالم اإلسرائيليين، وصلوا على الحواجز 

قاد القمع والعنف العسكرية خاصة في النبي صالح التي أعلن عنها االحتالل منطقة عسكرية مغلقة، فيما 
  .إلى اندالع مواجهات وصف بعضها بأنها عنيفة في بعض المناطق

واصيب ايضا عشرات المواطنين في مسيرة كفر الديك االسبوعية غرب سلفيت جراء استنشاقهم الغاز 
ة المسيل للدموع الذي اطلقه جنود االحتالل على المسيرة التي نظمتها حركة فتح واللجنة الوطنية للمقاوم

  .الشعبية للجدا
وقمعت قوات االحتالل العشرات من المشاركين في صالة الجمعة التي أقيمت في حقول الزيتون بحي تل 
الرميدة قرب مسجد األربعين الذي يحظر االحتالل إقامة الصالة فيه، واحتجزت الليلة الماضية أربعة 

  .شهداء بالخليلبعد أن تم توقيفهم في شارع ال» تل الرميدة«مواطنين من سكان 
وشارك العشرات من المواطنين من سكان قريتي العيسوية والطور بالقدس المحتلة، وبمشاركة المحامي 
أحمد الرويضي مستشار ديوان الرئاسة الفلسطينية، وحاتم عبد القادر عضو المجلس الثوري لحركة فتح، 

أرض « األرض المعروفة باسم وأعضاء من حركة الشبيبة الفتحاوية في القدس، بصالة الجمعة على
 دونما، لغرض إقامة 750المنوي مصادرتها بين بلدتي العيسوية والطور، والبالغة مساحتها » المطلة

وقام المصلون عقب . حديقة تلمودية بموجب مشروع أقرته بلدية االحتالل في القدس وسلطة الطبيعة
  .الصالة، بزرع األرض المستهدفة بأشتال الزيتون
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جنود االحتالل لساعات، أمس، طاقم تلفزيون فلسطين خالل تغطيته مسيرة النبي صالح اعتقل و
األسبوعية، ضمن استهداف متكرر للطواقم الصحفية العاملة على تغطية الفعاليات الشعبية المناهضة 

  .لالستيطان وجدار الضم والتوسع العنصري في مناطق االشتباك الساخنة في مناطق الضفة
 االحتالل على طواقم االسعاف الذين هرعوا لتقديم العالج للمصابين واعتقلوا رجل اسعاف واعتدى جنود

  .يعرف باسم اياد ونقلوه معهم الى خارج القرية
  4/2/2012، الحياة الجديدة، رام اهللا

  
  "الجدار"قرية المعصرة األسبوعية ضد   خالل مسيرةمتظاهرين تسعةإصابة  .23

سعة مواطنين ومتضامنين أجانب، في قرية المعصرة، جنوب بيت أصيب، أمس، ت :حسن عبد الجواد
لحم، جراء اعتداء قوات االحتالل على مسيرة القرية األسبوعية، التي نظمتها اللجنة الشعبية لمقاومة 
جدار الفصل العنصري واالستيطان في الريف الجنوبي لمحافظة بيت لحم، تضامناً مع األسرى في 

  .سجون االحتالل
ناطق اإلعالمي باسم الحملة الشعبية لمقاومة الجدار والتوسع االستيطاني في محافظة بيت لحم، وندد ال

محمد بريجية، باعتداءات قوات االحتالل على المشاركين بالعصي والهراوات، وإطالق قنابل الغاز 
يليين المسيل للدموع، وقنابل الصوت، ما أدى إلى إصابة تسعة مواطنين ومتضامنين أجانب وإسرائ

  .برضوض، وبحاالت إغماء واختناق بالغاز المسيل للدموع، وصفت معظمها بالخفيفة والمتوسطة
وأشار إلى أن مسيرة المعصرة تأتي تضامناً مع األسرى في سجون االحتالل، ومع األسير خضر عدنان 

ل إضراب عن الذي يخوض معركة الحرية والكرامة، بأمعائه الخاوية لليوم الخمسين، ليسجل بذلك أطو
الطعام في تاريخ الحركة األسيرة، مؤكداً أن جنود االحتالل منعوا المشاركين في المسيرة من الوصول 

  .إلى منطقة الجدار، وأعلنوا مدخل القرية منطقة عسكرية مغلقة
  4/2/2012، األيام، رام اهللا

  
  االحتالل يفتح طريقًا مغلقًا منذ سنوات بضغط شعبي فلسطيني: نابلس .24

قامت سلطات االحتالل اإلسرائيلي، بعد ظهر اليوم الجمعة، بإعادة فتح طريق مغلق منذ بداية : لسناب
  .االنتفاضة الفلسطينية الثانية، يؤدي الى قرية قريوت جنوب مدينة نابلس بشمال الضفة الغربية

 إن قوات": "قدس برس"وقال مصدر مسؤول في المجلس القروي في قريوت في اتصال مع مراسل 
االحتالل اضطرت بعد ظهر اليوم إلى فتح الطريق الرئيس  المؤدي إلى القرية، بعد وصول مسيرة قام 

إال أن ضباطًا من قوات االحتالل حضروا إلى . بها سكان القرية، وتوجهت إلى تلك الطريق لفتحها
 على أن تقوم المكان، وطلبوا من المشاركين فيها عدم إثارة أي مشاكل في المكان وأبدوا موافقتهم

  ".جرافات فلسطينية بفتح هذا الطريق المغلق منذ أكثر من عشر سنوات
  3/2/2012قدس برس، 

  
  بؤرة استيطانية جديدة جنوب الخليل .25

 شرع مستوطنون،أمس الجمعة، في إقامة بؤرة استيطانية جديدة جنوب الخليل، واقتحموا قرية :رام اهللا
 مستوطنا يرافقهم حرس الحدود، والشرطة 250قرابة وكان . الكرمل شرق يطا، وبلدة بيت أمر
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، القريبة "أم الشقحان"اإلسرائيلية، اقتحموا قرية الكرمل، ونصبوا ستة كرافانات جديدة في منطقة 
  .لمستوطنة ماعون المقامة عنوة على أراضي الفلسطينيين

  4/2/2012، الغد، عّمان
  

  مخيم الوتأخر عملية اإلعمار في  يةش على أوضاعهم المعييحتجون الباردنهر  مخيمأهالي .26
، وأئمة المساجد، »اللجنة الشعبية«لّبى المئات من أبناء مخيم نهر البارد دعوة الفصائل الفلسطينية، و

في طرابلس أمس، لالحتجاج على األوضاع المعيشية واالقتصادية » األونروا«لالعتصام أمام مجمع 
  .لباردوالصحية، وتأخر عملية اإلعمار في مخيم ا

تفشت البطالة بين أبناء المخيم لتصل «: أبو سليم غنيم» اللجنة الشعبية«في االعتصام، قال أمين السر لـ
إلى أعلى مستوياتها بسبب قلة وجود فرص العمل، ما جعل العديد من العائالت بحاجة الى مساعدة شبه 

يشها أبناء المخيم، ما يحرمه من يومية من األقارب واألصحاب واألهل، عدا عن حالة اإلغالق التي يع
كل هذه المعاناة واألزمات وعلى كل المستويات لم «: وتابع. »ان يعود سوقاً تجارية لجواره اللبناني

الذين يريدون أن يباشروا بقطع اإلعاشات عن األسر التي يقولون إنها » األونروا«يشعر بها مسؤولو 
يوفروا لنا مقومات الحياة الكريمة التي كنا نعيشها، وأن أن «، مطالبا المسؤولين بـ»عادت إلى بيوتها

يعوضوا علينا ما خسرناه وعندها نحن سوف نطالبكم بقطع اإلعاشات عنا ألننا شعب ال يقبل االستجداء 
  .»ومّد اليد لطلب المساعدات
وأمهلونا أعيدونا الى بيوتنا ومحالنا التجارية، وعوضوا علينا ما خسرناه، «وطالب باسم المعتصمين 

شهرا لتشاهدوا كيف نعيد مخيم نهر البارد إلى سابق عهده منارة علم وثقافة وأخالق وسوقا تجارية 
  .، مهددا باللجوء إلى التصعيد في حال عدم تلبية المطالب»لعموم أبناء منطقة الشمال

  4/2/2012، السفير، بيروت
  

  اراعتصام لتكريس األمن واالستقر: صيدا في عين الحلوةمخيم  .27
في مخيم عين الحلوة لتكريس » الحركة الجماهيرية«، في إطار تواصل »جمعة العهد«تحت عنوان 

، نفذت الحركة المنبثقة عن لجان »بما يخدم مصلحة أهلنا بعيداً عن لغة السالح«األمن واالستقرار، 
وقيع اتفاق ت«األحياء والقواطع اعتصاما على مدخــل سوق الخضار في المخيم أمس، للضغط باتجاه 

عهد بين القوى الفلسطينية الوطنية واإلسالمية، يلتزم به الجميع بتطبيق البنود التسعة الصادرة عن اللقاء 
  .»الجماهيري في المخيم

اعتماد لغة الحوار الهادف بين القوى الفلسطينية «، وبنوده، وهي »الحركة«وتال جهاد موعد بيان 
 وضبط حمل السالح داخل المخيم وحصره بالمقرات والمكاتب وتحريم االحتكام إلى السالح، وتنظيم

وعدم حمله بشكل مزاجي بما يثير الخوف والرعب لدى أبناء شعبنا، ورفع الغطاء السياسي والتنظيمي 
بذل كل الجــهود من «، إضافة إلى »عن أي مخّل بأمن المخيم وتسليمه إلى القضاء اللبناني المختص

ية لتعزيــز وحدة وتالحم أبناء القضــية الواحدة وإنجاز المصالحة القوى السياسية والشعــب
داخــل المخيــم وبين األطراف على قاعدة أن مصلحة المخيم هي فوق كّل اإلعتبارات بما فيها 

إلغاء المربعات األمنية في المخيم، وأن يمارس أبناء شعبنا «، مطالباً بـ»المصلحة التنظيــمية والفئوية
الوقــف الفوري والسريع للحمالت اإلعالميــة «، داعياً إلى »قل والحركة بشكل كاملحرية التن
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والبيــانات التي تساهم في توتير الوضع األمــني في المخيم، وإلى التصّدي لظاهــرة تفشي 
المخّدرات، إنهاء ظاهرة المقنعين، التي باتت تستخدم ألغراض تضر بأمن المخيم واستقراره، وتعزيز 

  .»عم القوة األمنية والكفاح المسلح الفلسطيني عبر مشاركة الجميع فيهاود
  4/2/2012، السفير، بيروت

  
   لمنع افتتاح مسجد مرممون في الضفة المستوطنيستنفرون في عكا اليهود .28

توجه عضو بلدية عكا من اليمين المتطرف، إلى المستوطنين في الضفة الغربية، :  نظير مجلي-تل أبيب
اليهود «تدخل لمنع المسلمين في المدينة من افتتاح مسجد قديم تم ترميمه مؤخرا، وذلك بدعوى أن طالبا ال

وقال عضو البلدية، شلومو فديدا، في رسالة صوتية وجهها . »بدأوا يرحلون عن الحي المجاور للمسجد
 الوسيلة لتهجيج عبر إذاعة المستوطنين، إن المسلمين في عكا يخططون الحتالل عكا بكاملها وقد وجدوا

وادعى أن المدينة تعاني من توتر . »وذلك برفع صوت األذان مباشرة في أحيائهم«اليهود من المدينة، 
  . شديد بسبب هذا

في السنوات العشر األخيرة، هجر «وقال إنه . واعتبر فديدا افتتاح المسجد بمثابة تكرار لفترة الصدامات
قرى المجاورة في الجليل الغربي اشتروا بيوتهم واحتلوا  ألف يهودي، وإن عربا من ال20عكا نحو 

وخالل . وحذر من أن استمرار هذا الوضع سيحقق للعرب أهدافهم في تطهير عكا من اليهود. »مكانهم
  .سبع سنوات، سيصبح في عكا رئيس بلدية عربي

المعروفين بإقامة البؤر االستيطانية وتنفيذ االعتداءات على الفلسطينيين في » شبيبة التالل«ودعا فديدا 
بعد احتالل عكا، يخطط لعرب «: وأضاف. »إنقاذ عكا وصد االعتداءات عليها«الضفة الغربية، إلى 

لبنان، تصبح فيه إسرائيل الحتالل نهريا وكرمئيل وتطهير الجليل كله من اليهود وخلق امتداد سكاني مع 
  .»خارج الصورة

  4/2/2012، الشرق األوسط، لندن
  

   في كتاب جديد"الفلسطينيةاألغاني الشعبية " .29
 صفحة من القطع 188، ويقع في "األغاني الشعبية الفلسطينية"صدر حديثا في عمان كتاب جديد بعنوان 

  .الكبير
 أشرفت عليه من خالل فترة عملها في غزة مع وتقول الدكتورة هدى حمودة في تقديمها للكتاب الذي

أسوة بشعوب "مركز معلومات وإعالم المرأة الفلسطينية وصدر عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر 
األرض كافة، طّور الشعب الفلسطيني هويته على امتداد آالف السنين، من جيل إلى جيل، واختزن في 

لوان، تسجل بدقة البيان مالحم إنسانية فيها من البساطة قدر ما ذاكرته الجمعية ثقافة مدهشة حافلة باأل
  .شعب غنّى لكل فعل ولكل وجه من أوجه حياته. فيها من الغنى والتعقيد

  4/2/2012، االتحاد، أبو ظبي
  

   وبطرد السفير اإلسرائيليتطالب بعودة حماسو "الوطن البديل"ترفض فكرة اعتصامات : األردن .30
 ، نسرين الضمور؛جرشو ،الطفيلةو ،الكرك نقالً عن مراسليها في 4/2/2012 الرأي، عّمان،نشرت 
فعاليات شعبية وحزبية وشبابية نفذت اعتصامات في ، أن فايز عضيباتو ،نس العمريينوأ ،يوبأوليالي 
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 في عملية باإلسراع للمطالبة أمس، بعد صالة الجمعة  األردنية،محافظات الكرك والطفيلة وجرش
 "الوطن البديل"اربة الفساد وتحقيق العدالة االجتماعية، كما رفض المشاركون فكرة  ومحاإلصالح

 ،جل تحرير فلسطين وعودة الالجئينأ مع الشعب الفلسطيني من  دائماًاألردنيمؤكدين وقوف الشعب 
  . الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريفوإقامة

 التيالمسيرات أن  ، جمال إبراهيم،انعّممراسلها في نقالً عن  1/2/2012االتحاد، أبو ظبي، وأضافت 
ردنية تميزت بمشاركة ناشطين سياسيين من مخيم البقعة لالجئين الفلسطينيين األمحافظات الشهدتها 

ألول مرة منذ بدء الحراك المطالب باإلصالح منذ ما يزيد على عام، وطالبوا بإسقاط مخططات الوطن "
نعم لتحرير .. ال للتوطين" بالعودة إلى األردن ورفعت يافطة كتب عليها البديل وبالسماح لحركة حماس

  .، واحرق في ختام المسيرة العلم اإلسرائيلي"كامل فلسطين
 إلى طرد السفير دعوا  األردنيينني المعتصم، أنعّمان من 4/2/2012الخليج، الشارقة، وأشارت 

  .اإلسرائيلي من عّمان وإلغاء اتفاقية وادي عربية
  

  ال حوار مع واشنطن ولندن: األردنفي لحركة اإلسالمية ا .31
أعلن األمين العام لحزب جبهة العمل اإلسالمي في األردن حمزة منصور أن الحركة : ).آي.بي.يو(

اإلسالمية ممثلة بالحزب وبجماعة اإلخوان المسلمين ال يوجد لديها أي قرار بإجراء اتصاالت مع 
حتى اآلن قرار مقاطعتنا للمسؤولين الرسميين " :وقال. ميينمسؤولين أمريكيين وبريطانيين رس

منذ زمان والسفارة األمريكية في عّمان توجه لنا "، وأضاف "األمريكيين والبريطانيين لم يعد النظر فيه
  ."الدعوة ولكننا لم نستجب، وبعدها أوقفوا توجيه دعواتهم لنا

  4/2/2012الخليج، الشارقة، 
  

  اللبنانية يثير موجة من االحتجاجات" MTV" الفلسطينيين في محطة مشهد تمثيلي عنصري ضد .32
موجةً من االحتجاجات ) كتير سلبي( اللبنانية عبر برنامج MTV أثار مشهد تمثيلي بثته محطة :بيروت

  .االفتراضية على موقع التواصل االجتماعي الفايسبوك
حقوق التي يحرم منها الالجئون يتناول المشهد بطريقة ساخرة حق العمل وحق التملك وباقي ال

  .الفلسطينيون في لبنان ويطالبون بتحقيقها واستعادتها
امتعاضاً واضحاً لدى الالجئين الفلسطينيين، وشهدت مواقع التواصل االجتماعي ) السكتش(وقد أثار هذا 

  .الكثير من التعليقات المعترضة والمسفّهة لهذه العنصرية، بل والشاتمة لها
 باتت معروفة بهذا النوع من العنصرية ضد الفلسطينيين وكل من هو غير MTVحطة يذكر أن م

  .لبناني، وقد أثارت بعض تقاريرها موجة من االعتداءات على الجانب في بعض أحياء بيروت
  embedded_player=feature&WcWcznAyMg7=v?watch/com.youtube.www/:/http: شاهد الفيديو

  3/2/2012وكالة سما اإلخبارية، 
  

  ..."هالك حزب اهللا"أبواب جهنم حتى  :تقرير بريطاني عن الحرب اإلسرائيلية المقبلة ضد لبنان .33
تعرضان عضالتهما العدّوان اللدودان هناك يس"، فـ"ال لبس فيه"التوتر على الحدود الجنوبية للبنان 

 البريطانية، كون كوفلين، باحتمال وقوع "دايلي تلغراف"وهذا يشي، برأي الكاتب في صحيفة . "العسكرية
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 . حزب اهللا"يهلك" قبل أن "الحرب المقبلة في الشرق األوسط" من "إسرائيل" "تنسحب"الحرب، متكهناً أال 
ة العليا إلسرائيل، إلنهاء المهمة مرة إلى األبد، هناك تصميم صلب في صفوف القياد"اليوم، : قال الكاتبو

 ذلك، خالل زيارة "اكتشف" كوفلين انه وأوضح. "واستئصال التهديد الذي يشكّله حزب اهللا ألمن إسرائيل
  ."إسرائيل"قام بها هذا األسبوع إلى الحدود بين لبنان و

تتهشّم على الفور " على الحدود قد "الهدنة الهشّة"في تقريره، سرد كوفلين تفاصيل من جولته، وقال إن 
  ."في حال تورطت إسرائيل في مواجهة عسكرية مع إيران، وهذا ما يبدو مرجحاً أكثر يوماً بعد يوم

، ومفاده "مسؤول رفيع يخدم في القوات الجوية اإلسرائيلية" كانت من لكاتب بالنسبة ل"إقناعاً" األجوبةأكثر 
وية إسرائيلية قد أنجزت، ولكن القرار النهائي ينتظر الكلمة من كل االستعدادات لتوجيه ضربة ج"أن 

هذه " قوله إسرائيليونقل كوفلين عن مسؤول  ." باراكإيهودرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع 
  ."لن نقترف الغلطة ذاتها ونسمح لهم بالهروب. المرة، الحرب ستستمر بقدر ما يتطلّبه تدمير حزب اهللا

األثر الذي ستخلّفه على بقية "، وفق كوفلين، تكمن في "المقاربة العنيدة" في هذه "لة الوحيدةالمشك"
من المستبعد أن تبقى الحكومة اإلسالمية الجديدة في مصر على الهامش فيما "، باعتبار أنه "المنطقة
سيقف مكتوف "، وال نظام الرئيس السوري بشار األسد " ضرب المسلمين حتى إخضاعهمإسرائيلتحاول 

المضي نحو الحرب سيكون حتما مساراً ينهي به األسد التظاهرات "، و"2006األيدي كما فعل في 
أي نزاع يبدأ كمناوشة على الحدود بين إسرائيل "نتيجة ذلك، فإن  ."المناوئة له، بوقوف البالد إلى جانبه

ينطوي على كل "هو سيناريو . "رب وجيرانها العأبيبوحزب اهللا قد ينفجر ويصبح حرباً مفتوحة بين تل 
  ."التبعات الكارثية على يهود المنطقة وعربها

  4/2/2012السفير، بيروت، 
  

   بزيارة غزة قريباًيعدالشيخ القرضاوي  .34
 قطاع غزة تلبية لدعوة وجهها له رئيس إلى يوسف القرضاوي بزيارة قريبة .وعد الشيخ د: رام اهللا

 زار مساء اليوم"نه إ :وقال مكتب هنية في بيان، ماعيل هنيةسإ الفلسطيني في قطاع غزةالوزراء 
 يوسف القرضاوي في منزله في الدوحة، وتطرق رئيس الوزراء . فضيلة الشيخ العالمة د]3/2الجمعة[

في لقائه الحميم مع فضيلة الشيخ القرضاوي إلى األوضاع في فلسطين والمخاطر التي تتهدد المسجد 
كد على أن أ ": هنيةأن  وأضاف". التهويد المستمرة واالستيطان والحصاراألقصى المبارك ومحاوالت

  ".القدس بحاجة إلى حشد طاقات األمة من أجل وقف مسلسل التهويد المستمر فيها وتفريغها من قياداتها
  3/2/2012، القدس، القدس

  
  "إسرائيل" "كل من يعارض" ستدعم طهرانخامنئي يؤكّد أن  .35

 بالده لن ترضخ للضغوط أن آية اهللا علي خامنئي أمس، إيرانورة اإلسالمية في  للثاألعلىأكد المرشد 
، خّصصها "أبناء األمة اإلسالمية"الغربية وسترد التهديد بالتهديد، فيما توّجه في خطبة باللغة العربية إلى 

 "إسرائيل" و الغرب"أالعيب"، والتحذير من " إسالمياًمشروعاً" الثورات العربية تحمل أنللتأكيد على 
نحن نعلن بوضوح عندما نتدخل كما حصل في : "، وقالفي البحريننفى التدخل ، و"الدوالرات النفطية"و

 في لبنان وغزة، نتيجة معارضتنا للورم السرطاني المتمثل  يوما22ً  والـ يوما33ً انتصارات حربي الـ
. و مجموعة يعارض الكيان الصهيوني أي بلد أونعلن أننا سندعم من اآلن فصاعداً. بالكيان الصهيوني
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إسرائيل زائلة ال محالة وال ينبغي أن تبقى وسوف ال تبقى "كما أكد أن . "وال خوف لدينا من إعالن ذلك
بدء االنحراف في الثورات الراهنة هو الرضوخ لبقاء الكيان الصهيوني، " أن ، معتبراً"بإذن اهللا تعالى

الثورة اإلسالمية "وقال خامنئي إن  ."ت أساسها األنظمة الساقطةومواصلة محادثات االستسالم التي وضع
تعتقد أن مساعدة المجاهدين من أهل السنّة في منظمات حماس والجهاد، والمجاهدين الشيعة في حزب 

  ."اهللا وأمل واجب شرعي وتكليف إلهي دونما تمييز بين هذا وذاك
، واعتبر " ألوامر أميركا والحليفة إلسرائيلال يريد مصر الخاضعة"وعن مصر قال خامنئي إن الشعب 

مصر اليوم يجب أن تستعيد دورها في الخط المتقدم للدفاع عن القضية الفلسطينية، وأن تسحق "أن 
مصر الثورة لم تعد تستطيع أن تغدق بالطاقة والغاز على . مب ديفيد الخيانية وتحرقهاابأقدامها معاهدة ك

  ."ى حساب قوت الشعب المصري ومعاناتهالكيان اإلسرائيلي المتدهور عل
ال تثقوا بإسالم يتحّمل الكيان الصهيوني لكنه يواجه المذاهب اإلسالمية "وشدد خامنئي على القول 

 رحمة، ويمّد يد الصلح تجاه أميركا والناتو لكنه يعمد في الداخل إلى إشعال الحروب األخرى دونماً
  ." هم أشداء على المؤمنين رحماء بالكافرينوراء هذا اإلسالم من. القبلية والمذهبية

  4/2/2012السفير، بيروت، 
  

  قناة تلفزيونية تطلق حملة لمحاربة السلع اإلسرائيلية: مصر .36
 في أعقاب تحذير عدة صحف مصرية من انتشار السلع اإلسرائيلية المهربة إلى منطقة سيناء، :القاهرة

 دخول السلع اإلسرائيلية إلى سيناء بعد أن تبين أنها تسبب المصرية حملة إعالمية لمنع" دريم"أطلقت قناة 
  .الذي تبثه القناة" الحقيقة"السرطان والعقم، حسبما قال خبراء في برنامج 

  3/2/2012قدس برس، 
  

   فلسطينية يجب أن يتم من خالل المفاوضات فقطدولةقيام : بان كي مون .37
بان كي مون إن الدولة الفلسطينية لن تقوم إال كنتيجـة            قال األمين العام لألمم المتحدة       : وكاالت –القدس  

إنه قلق من انهيـار المحادثـات بـين         » هآرتس« وقال كي مون في مقابلة مع صحيفة         ،للمفاوضات فقط 
إسرائيل والسلطة الفلسطينية، وقلق من األضرار التي يمكن أن تحصل لمؤسسات األمم المتحدة المختلفة              

إن قبـول   «ونقلت الصحيفة عن كي مون قوله       .  االنضمام إلى عضويتها   في حال طلبت السلطة الوطنية    
فلسطين في األمم المتحدة وتمويل مؤسسات تابعة لألمم المتحدة أمران مختلفان، لكن تم خلق رابط بينهما                

  .»من الناحية العملية
نذ زمن، وأعتقد أن    أماني الفلسطينيين بإقامة دولة سيادية قابلة للحياة كان يجب أن تتحقق م           «وأضاف ان   

هذه األماني يجب أن تتحقق ضمن رؤية حل الدولتين التي تحتاج إلى مفاوضات، ومعالجة كل القـضايا                 
  .»من خالل المفاوضات

بالنظر إلـى مـا     «وأضاف  . »إسرائيل والسلطة الفلسطينية ضيعتا سنتين دون إحداث أي تقدم        «وقال ان   
هنـاك  .. بة للطرفين لالتفاق على مستقبل أفضل للشعبين      يجري في المنطقة، فإن هذه هي اللحظة الصائ       

ويجب علـى الطـرفين أن      .. أزمة ثقة متبادلة، وهذا أمر مفهوم بسبب استمرار الصراع لسنوات طويلة          
  .»يجلسا لحل هذه القضية، األمر الذي يحتاج إلى شجاعة ورؤية وتصميم من قبل القيادتين
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 صواريخ باتجاه إسرائيل من قطاع غـزة، وفـي          8بأ إطالق   واشارت الصحيفة إلى أنه أعلم كي مون بن       
أعقاب ذلك سئل عما إذا كان قلقا من أن تشن إسرائيل في نهاية المطاف حربا ثانية على قطـاع غـزة                     

بعـد الحـرب   » سديروت«فأجاب أنه أدان لسنوات إطالق الصواريخ على المدنيين، وأشار إلى أنه زار             
  .والتقى سكانها) 2008-2009(

يـدرك تمامـا    «دا على سؤال بشأن ما يتوجب على إسرائيل عمله لوقف إطالق الصواريخ، قال إنه               ور
  .»التحديات األمنية إلسرائيل، وأنه يوجد لكل الدولة الحق السيادي في الدفاع عن مواطنها

ـ                 م وأضاف أنه يثمن سماح إسرائيل بإدخال مواد بناء وبضائع إنسانية أخرى إلى قطاع غزة، ولكن األه
هو إزالة كافة القيود المفروضة على القطاع دون أي شرط، حيث إن لسكان القطاع الحق بالحياة بـسالم                

قلق مـن حقيقـة أن األجيـال        «وطالب إسرائيل بإزالة كل القيود، مشيرا إلى أنه         . والتمتع بحرية التنقل  
حملون مشاعر الغضب   الصغيرة في القطاع عاشت كل أيام حياتها تحت الحصار، وأنهم سيكبرون وهم ي            

  .»والكراهية
وردا على سؤال حول ما إذا كان يرى هناك تحسنا في وضع السكان في قطاع غزة، قال كي مون إنـه                     

يدعم حق إسرائيل في الدفاع عن مواطنيها لكن ذلك ال يمنحها الحق في فرض عقوبات تعسفية علـى                  «
هناك طرق أخرى كثيرة لـضمان أمـن        شعب آخر، وال يمكن تحقيق األمن من خالل فرض العقوبات، ف          

  .»إسرائيل
وعرضت الصحيفة ضمن المقابلة صورة الستقبال كي مون في سديروت، إلى جانب صورة أخرى وهو               

  .يرشق باألحذية في قطاع غزة لرفضه التقاء ممثلين عن ذوي األسرى والشهداء
 لضمان اسـتئناف عمليـة      وفي حديث للصحفيين الذين رافقوه في جولته وعد كي مون بمواصلة جهوده           

، في اشارة الى الجهود التي      »لم يخب أملي، كان األمر متوقعا     «وقال  . السالم بين اسرائيل والفلسطينيين   
استـضافها  » لقـاءات استكـشافية   «لم تتكلل بالنجاح لدفع الجانبين الى استئناف مفاوضاتهما بعد خمسة           

عية الدولية للشرق األوسط التـي تـضم الواليـات        األردن في كانون الثاني باشراف عمان واللجنة الربا       
  .المتحدة وروسيا واالتحاد االوروبي واألمم المتحدة

بعدما اجريت حوارا بالغ الجدية مع الطرفين، اعتقد انهما سيدرسان بجدية           . ليست عملية سهلة  «واضاف  
  .خياراتهما المستقبلية» كبيرة

طينيين في ختام زيارته لألردن واسـرائيل واألراضـي         واوضح بان ان رسالته األخيرة السرائيل والفلس      
ادارة المـسائل   «مقاربتهما للمفاوضات، فاما يواصـالن      » يبحثا من دون تنازالت   «الفلسطينية كانت ان    

  .»يتكيفان مع الوضع المتبدل وينتهزان الفرصة«واما » الروتينية، وهو أمر يقومان به منذ سبعة عقود
يحاول موفد الرباعية للشرق األوسط توني بلير       » اجراءات ثقة «ات عن سلسلة    واكد األمين العام المعلوم   

ال تـزال   «واكتفى بـالقول    . الحصول عليها من اسرائيل القناع القادة الفلسطينيين بمواصلة المفاوضات        
  .»هناك قضايا تتطلب المعالجة

  4/2/2012، الحياة الجديدة، رام اهللا
  

  " حسن نية"ن بلير ونتنياهو لبحث بوادر  مكثفة بيلقاءات :جيروزاليم بوست .38
اإلسرائيلية، كشفت أمس، النقـاب     ” جيروزاليم بوست “صحيفة  ، أن   4/2/2012،  الخليج، الشارقة  ذكرت

عن لقاءات مكثفة وسرية جمعت مبعوث اللجنة الرباعية للشرق األوسط توني بلير ورئـيس الحكومـة                
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للسلطة الفلسطينية من أجل دفع عملية      ”يالت كبادرة حسن نية   بنيامين نتنياهو لبحث تقديم تسه    ” اإلسرائيلية“
  .التسوية

وذكرت الصحيفة أن الطرفين يعمالن من أجل تمكين منظمة التحرير من االستمرار بالمحادثـات التـي                
جرت أخيراً في عّمان، مشيرة إلى أنه يتم البحث أيضا في تقديم تسهيالت اقتصادية بما في ذلـك شـق                    

  .النموذجية شمالي رام اهللا” ابيرو“طريق مدينة 
حسب ما تسرب من    ، و علي الصالح  عن مراسلها    لندن من   ،4/2/2012،  الشرق األوسط، لندن  وأضافت  

معلومات فإن بلير يقترح رزمة من إجراءات بناء الثقة، أمال في تسهيل العودة إلى طاولة المفاوضـات                 
. المقبـل ) آذار(فذ فورا والثاني فـي مـارس        األول ين : وتتضمن هذه اإلجراءات قسمين   . بين الطرفين 

) ب(السماح بفتح عدد محدود من مراكز الشرطة الفلسطينية في منـاطق            «وتتضمن اإلجراءات الفورية    
الخاضعة إداريا للسلطة وأمنيا إلسرائيل وفق اتفاقات أوسلو، وتسهيل حرية الحركـة للفلـسطينيين فـي                

 تصريح عمل إضافي للعمال     5000حواجز العسكرية، ومنح    منطقة غور األردن وتحديدا على عدد من ال       
 2500 فلسطيني من قطاع غزة إلى الضفة، ومـنح          2300الفلسطينيين في إسرائيل، وتحويل مكان إقامة       

حالة جمع شمل لعائالت فلسطينية، وموافقة إسرائيل على اسـتخدام البريـد الفلـسطيني عبـر األردن،                 
ألثاث من غزة إلى الضفة، ونقل خمسين مليون شيقل إلى البنوك في            والسماح بتصدير منتجات النسيج وا    

  .»قطاع غزة
السماح للسلطة الفلسطينية بتطوير آبار الغاز قبالة شواطئ غـزة،          «أما إجراءات مارس المقبل، فتتضمن      

أي المـدن الرئيـسية     ) أ(وتخفيف دخول الجيش اإلسرائيلي إلى مناطق السلطة وهي ما تسمى بمناطق            
ى، وتنظيم آليات عوائد الضريبة للسلطة من خالل زيادة عمل اللجان الفنية المشتركة بين الجانبين،               الكبر

الخاضعة أمنيا وإداريـا إلسـرائيل،      ) ج(والموافقة على عدد محدود من المخططات الهيكلية في مناطق          
ائيلية على عدد مـن     ، إضافة إلى الموافقة اإلسر    ) ج(وتنظيم عمل كسارات الحجر الفلسطينية في مناطق        

 .»المشاريع الممولة دوليا في هذه المناطق
  

  "إسرائيل" تدعو إلى سحب االستثمارات األميركية من "احتلوا أوكالند "ناشطو حركة .39
في والية كاليفورنيا األميركية بغالبية » احتلوا أوكالند«صّوت ناشطو حركة :  محمد دلبح-واشنطن 

دعم حركة المقاطعة وسحب االستثمارات وفرض العقوبات على ساحقة على مشروع قرار يدعو إلى 
إسرائيل، وذلك بعدما قام ناشطون أميركيون مؤيدون للقضية الفلسطينية على تقديم مشروع القرار الذي 

وهاجمت الحركة، في بيان . حصل على تأييد باإلجماع تقريباً، يوم األربعاء الماضي، بعد مناقشة قصيرة
اإللكتروني، المساعدات األميركية إلسرائيل، قائلة إن إسرائيل هي التي دفعت الواليات بثته على موقعها 

  .المتحدة وشجعتها على شّن حربها على العراق وأفغانستان
ونظرائها داخل الواليات المتحدة وأوروبا وأميركا الالتينية » احتلوا وول ستريت«وقال البيان إن حركة 

متها الثورات العربية من أجل الديموقراطية والعدالة االجتماعية، حيث ومناطق أخرى في العالم، أله
ناضلت الشعوب العربية ضد االحتالل اإلسرائيلي لفلسطين ونظام إسرائيل العنصري الشبيه بنظام 
  .الفصل العنصري، حسب تعريف األمم المتحدة، وإنكاره لحق الالجئين الفلسطينين في العودة إلى وطنهم

  
  



  

  

 
 

  

            27ص                                     2401:                العدد4/2/2012السبت  :التاريخ

يان إلى مواصلة سحب االستثمارات األميركية من إسرائيل إلى أن تمتثل للقانون الدولي، مشيرة ودعا الب
  .إلى أن سحب االستثمارات هو جزء أساسي فّعال من النضال الفلسطيني

  4/2/2012، االخبار، بيروت
  

  يعترف باالحتيال" انديانا جونز اليهودي"الحاخام األمريكي المعروف باسم  .40
، في إشارة الى سلسلة األفالم السينمائية التـي         "انديانا جونز اليهودي  "، الذي يصف نفسه بأنه      أقر الحاخام 

مخطوطات نـادرة   "، والذي كان يدعي أنه طاف العالم إلنقاذ         "تابوت العهد "تحكي قصة عالم يبحث عن      
  .بأنه مذنب بارتكابه جريمة االحتيال" من التوراة

مخطوطـات  " سنة أنه ادعى بأنه عثر بنفسه واستعاد         50الغ من العمر    فقد أقر الحاخام مناحم يوليوس الب     
  .من أوروبا واسرائيل" من التوراة

التي أسـسها والتـي     " المؤسسة الخيرية "ويقول المحققون إن الحاخام احتال أيضا على الناس من خالل           
  . دوالر862,000يدعمها اشخاص تبرعوا لها بنحو 
  .جه يوليوس حكما بالسجن قد يصل الى خمس سنواتوكجزء من صفقة مع االدعاء، يوا

  3/2/2012، )بي بي سي(هيئة اإلذاعة البريطانية 
  

  سرائيلية محتملة ضد ايرانإ يزداد بشأن خطط الواليات المتحدةقلق  .41
قال مسؤولون امريكيون وأوروبيون إن ادارة اوباما قلقة بشكل متزايد بـشأن            :  مارك هوزينبول  -لندن  

لنية االستفزازية لقادة اسرائيل فيما يتعلق بالبرنامج النووي االيراني لكنها ال تملك ادلـة              التصريحات الع 
  .مادية عن اعتزام تل ابيب ضرب ايران خالل االشهر القليلة المقبلة

وقال المسؤولون ان انعدام اليقين االمريكي ونقص المعلومات بشأن خطط اسرائيل تجاه ايران هي سبب               
  .ق للموقف تردد انه صدر عن وزير الدفاع االمريكي ليون بانيتاتقييم مثير للقل

  3/2/2012، وكالة رويترز لألنباء
 
  

  تعّرفوا إلى حماس جديدة .42
االعالم الغربي أخيراً، وتابع الصحافيون باهتمام بالغ تحركـات رئـيس           » حماس«شغلت  : صباح أيوب 

فـي  » حماس جديـدة  «رة تدّل على نشوء     مكتبها السياسي خالد مشعل، فيما رصد المحللون إشارات كثي        
  االنتماء واألداء والوالء

في خضّم التبّدالت السياسية واالستراتيجية الحاصلة فـي العـالم          . »حماس«ووصلت عدوى التغيير الى     
العربي، سّجلت حركة المقاومة االسالمية الفلسطينية، أولى إشارات التغيير الحاصل في المنطقة، حتى لو              

البعض أشار الى أن الحركة الفلسطينية تبدو       . عن أي تحّول جذري في تركيبتها أو سياستها       لم تعلن بعد    
ربط هوية الحركة وبروز االخوان المسلمين فـي        «، والبعض اآلخر    »في مأزق التفتيش عن راع جديد     «

ة طرأت  ، وآخرون أقّروا بتغّيرات جوهري    »المنطقة وتأزم الوضع في سوريا بالتبدالت الحاصلة في أدائها        
خطر استخدامها السالح ضد اسرائيل مجدداً      «، لكنهم أبقوا على الحذر من نواياها و       »حماس«أخيراً على   
  .»في أي وقت
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كيف يمكن قراءة جوالت مشعل األخيرة على عواصم المنطقة؟ ماذا عن زيارتـه التاريخيـة األخيـرة                 
ـ  » حماس«إعالن  لألردن؟ بعد سوريا، أين سيكون مقّر الحركة الجديد؟ ماذا بعد            منظمـة  «انضمامها لـ

؟ هل هي جادة في تبنّي المقاومة الشعبية؟ كيف ستنهي ارتباطهـا بـإيران؟ وهـل                »التحرير الفلسطينية 
ستصطدم مع حركة الجهاد االسالمي؟ هذا بعض ما طرحه الصحافيون االميركيون والفرنـسيون فـي               

أما الثابت الوحيد عند معظم هؤالء      . منطقةاألخيرة وربطها بتغيرات ال   » حماس«محاوالت لفهم تحركات    
من تحوالت وتندمج مع حكم اإلسالميين      » الربيع العربي «تريد أن تتأقلم مع ما أنتجه       » حماس«أن  «فهو  

الذي ساد في أكثر من بلد لتلقى ترحيباً بينهم من دون أن تسبب لهم أزمة مـع الغـرب عمومـاً ومـع                       
  .»والواليات المتحدة األميركية خصوصاً

بداية، مع زيارة خالد مشعل إلى األردن برعاية قطرية ولقائه الملك عبد اهللا الثاني، بعد قطيعة استمرت                 
، قرآ الزيـارة    »واشنطن بوست «، وجويل غرينبرغ، في     »نيويورك تايمز «ستيفن فاريل، في    .  عاماً 12

 تعيد إحياء عالقتها بحمـاس  األردن تريد أن  «بالنسبة إلى فاريل    . من وجهتي النظر األردنية والحمساوية    
الذين وصلوا الى الحكم في أكثر من بلد مجاور، إضـافة    » االخوان المسلمين «نظراً لكون األخيرة حليفة     

. »الى نّية األردن لعب دور محوري في المنطقة، وخصوصاً في الـصراع االسـرائيلي ـ الفلـسطيني    
 سـيهّدئ الجبهـة الداخليـة االردنيـة         »حماس«أن تقّرب ملك األردن من      «غرينبرغ يضيف الى ذلك     

في القدس المحتلـة عـن المحلـل        » واشنطن بوست «وينقل مراسل   . »ومعارضة االخوان المسلمين له   
االردن، وفي ظل غياب مصر وتدهور وضع سوريا، تريد         «السياسي االردني رضوان عبد اهللا قوله إن        

ة وفي الصراع االسرائيلي ـــ الفلـسطيني        أن تمأل الفراغ فتلعب دور الوسيط في المصالحة الفلسطيني        
  .»وفي الحركة الدبلوماسية التي ستنشط مع تراجع التأثير االيراني في المنطقة

سعي ملك االردن من جهة اخرى الى عـدم فقـدان ثقـة الـرئيس               «الصحافيان االميركيان يلفتان الى     
 عبد اهللا الى الـضفة الغربيـة فـي          الفلسطيني محمود عباس، من هنا يمكن فهم الزيارة التاريخية للملك         

كما يجمع الصحافيان علـى     . »تشرين الثاني الماضي، مؤكداً أن الممثل الشرعي للفلسطينيين يبقى عباس         
االردن تسعى أيضاً الى تطمين الواليات المتحدة االميركية وإسرائيل إلى أنها لن تمـّد يـدها الـى                  «أن  

اضحة في البيان الملكي الصادر بعيد الزيارة والتي تقـول إن  من هنا اإلشارة الو . منظمة مصنفة إرهابية  
  .»الحل الوحيد امام الفلسطينيين هو بالمفاوضات مع االسرائيليين برعاية دولية

الحركة تريد أن تنأى بنفسها عن ارتكابات الرئيس       «أما من وجهة النظر الحمساوية، فيشير فاريل الى أن          
من دون أن تستفز النظام السوري وال إيران الداعم المـالي والـسياسي             بشار األسد الدامية االخيرة لكن      

تدهورت رفض المسؤولين فـي     «وعن العالقة الحالية بالنظام السوري، يؤكد غرينبرغ أنها         . »القوي لها 
وفيما يشير المقاالن الى أن مـشعل       . »حماس دعم األسد في مواجهة التحركات الشعبية التي قامت ضده         

فاريل ينقل عن بعض المحللـين قـولهم إن         . ، ال يحددان أين سيكون مقّره الجديد      »هائياًغادر دمشق ن  «
مشعل في قطر، موسى أبو مرزوق فـي مـصر،          «: سيتوزعون على البلدان المجاورة   » حماس«قياديي  

  .»والباقون بين عّمان وبيروت ودمشق، حيث سيتواجدون بصفة شخصية
اعتمده مشعل أخيراً باالبتعاد عن الحمالت العنفية      » حماس«وذج  مغادرة سوريا تتماشى مع تغيير في نم      «

  .عن أحد المحللين» التايمز«، ينقل مقال »ضد إسرائيل
  نحو التغيير أو هرباً من مأزق
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ـ    » حماس«ماذا عن التغيير في      ستنبثق مع العالم العربي الجديد؟     » حماس جديدة «وهل هناك فعالً نواة ل
  .»ال، أقلّه ليس بعد«: لألبحاث، ويجيب» كارنيغي«ان براون من معهد ، يسأل ناث»هل النت حماس؟«

ورغم إصراره على أن ال شيء محسوماً بعد في تغّير سلوك الحركة الفلسطينية، يالحظ براون عدداً من                 
، االنتقال الى المقاومة الـشعبية األقـّل        »منظمة التحرير «االنضمام الى   : إشارات التحّول عندها، ومنها   

االخـوان المـسلمين فـي      «، انفتاحها على المصالحة الوطنية، سعيها الى بنـاء نفـسها كمنظمـة              عنفاً
  ...»فلسطين

ـ   ، وخـصوصاً أن  »الخطوات الصغيرة جداً، نحو التبـّدل الجـذري  «لكن براون يصف تلك التحوالت ب
ليـست نهائيـة وال     محاوالت حماس الداخلية والخطوات التي اتخذتها تجاه الحياة السياسية الفلسطينية،           «

الباحث في الشؤون الفلسطينية، محتار وسبب حيرتـه، مـا          . »يمكن الجزم بأنها لن تلغى ويعتمد عكسها      
الخيـار  «بـ» فتح«وصفها المصالحة مع  : مثالً» االشارات المتناقضة التي ترسلها حركة حماس     «سماها  

دعوات قادتها الفـصائل الفلـسطينية      و» منظمة التحرير «وإبداء رغبتها في االنضمام الى      » االستراتيجي
إلى االتفاق على برنامج سياسي موحد وخطة مشتركة تطالب باعتماد المقاومة الشعبية، لكن مـن جهـة                 

يعزو بـراون التنـاقض فـي أداء        . لن تتخلى عن النضال المسلح ولن تغّير رأيها فيه        » حماس«اخرى  
 قادتها بين غزة ودمشق وفي السجون االسرائيلية        الحركة الى تشعبها الداخلي وتوزعها الجغرافي وتفّرق      

السياسة التغييرية الجديدة يقودها خالـد مـشعل        «لكن براون يشير الى أن      ... وفي بعض الدول العربية   
من المبكر جدا القول إن حمـاس سـتغّير مبادئهـا           «يخلص المحلل في مقاله باالشارة الى أنه        . »حالياً

ربما تفعل لكن بعد عّدة سنوات عندما يحصل تبّدل         . ى عن العنف المسلح   الجوهرية فتتقبل إسرائيل وتتخل   
  .»أساسي في أيديولوجيتها

، يقول ريكـاردو بوكـو،      »هي استراتيجية ذكية، تلك التي اعتمدتها حماس مع تصاعد االزمة السورية          «
 حماس تبدو   استراتيجية«بوكو يتابع   . الفرنسية» لو موند «المتخصص في شؤون الشرق االوسط لصحيفة       

أذكى من تلك التي يعتمدها حزب اهللا تجاه األزمة السورية والعالقة مع نظام األسد، وهذا سيـصّب فـي             
  .»مصلحة صورة الحركة وعالقاتها مع الدول العربية وحتى على الصعيد الدولي

لتي السياسة المتحركة ا  «، يضيف في هذا المجال أن       »حماس«جان فرانسوا لوغرين، المتخصص بحركة      
يقودها مشعل بنسج عالقات جيدة مع قطر، تعيد له القدرة على التنقل التي حرم منها لسنوات، مـن دون                   

  .»أن ننسى المنافسة التي تستعر اليوم داخل الحركة لكسب الداخل الفلسطيني
  أين إيران في كل ذلك؟

، على العكس، هـو  »ماسح«األميركية ال يرسم سيناريو وردياً لـ» ذي ناشيونال إنترست «بول شام في    
بعد أن أبعدت نفسها عـن الحاضـن الـسوري والـداعم            «التفتيش عن راع جديد     » مأزق«يضعها في   
حركـة الجهـاد    «تجد نفسها أيضاً اليوم في مواجهة متصاعدة مع         «،  »حماس«شام يقول إن    . »االيراني
الـى  » حمـاس «سـتتجه   ما العمل؟ هل    . »والتي باتت مدعومة من قبل إيران     «داخل غزة،   » االسالمي

علماً أنها لن تستطيع إطالق صواريخها باتجاه إسـرائيل         «االردن؟ أو الى مصر؟ يسأل الكاتب ويردف        
  .»من أراض تربطها اتفاقيات سالم مع االسرائيليين

  !خالد مشعل... الرئيس الفلسطيني
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ـ      »حماس«أسئلة كثيرة دارت حول شخص رئيس المكتب السياسي لحركة           ي الفتـرة   ، خالـد مـشعل، ف
هل ترك مقّر الحركة في دمشق نهائياً؟ الى أين سيتجه؟ ماذا عن أخبار استقالته مـن منـصبه                  . االخيرة

  السياسي على رأس الحركة؟
وهو يريد فقـط أن     . أنا أعرفه جيداً، عندما يقول إنه من الممكن أال يترشح لمنصب، يعني أنه سيترشح             «

، يشير المحلل السياسي األردني لبيـب قمحـاي         »أس الحركة ينزل الناس الى الشارع يطالبون به على ر       
تمهيـداً  » حماس«، والذي ال يستبعد أن يحافظ مشعل على منصبه القيادي في           »نيويورك تايمز «لصحيفة  

. الطموحات الرئاسية عند مـشعل    «ال يستبعد أيضاً    » لو موند «مقال  . لمنصب رئاسة السلطة الفلسطينية   
هو يلعب دور الحمامـة،  . لمعتدل والمنفتح على اآلخرين في الداخل والخارج ومن هنا يمكن فهم سلوكه ا     

خالد مشعل يخلـف محمـود      . »من خالل تحركات دبلوماسية ال ينعم بها القياديون الموجودون في غزة          
  .»ما دام ال خلف لعباس من فتح لغاية اآلن«يضيف المقال الفرنسي، » لم ال؟«عباس؟ 

  4/2/2012، االخبار، بيروت
  

  سحب العذر الفلسطيني للتطبيع .43
  نقوال ناصر

يناير الماضي الى الثاني من الشهر الجـاري،        /  كانون الثاني    31انعقد مؤتمر هرتزليا الثاني عشر من       
ومـستعمرة هرتزليـا االسـتيطانية التـي        ". إسرائيل والشرق األوسط  : في عين العاصفة  "تحت عنوان   

، وقد أخذت اسمها من مؤسـس       )تل أبيب (رب من تل الربيع     تستضيف هذا المؤتمر السنوي تقع إلى الغ      
الحركة الصهيونية ثيودور هرتزل، وقد بنيت على أنقاض قرية سيدنا علي العربيـة الفلـسطينية التـي                 

وقد انطلق هذا المؤتمر عام ألفين بالتزامن مع فشل         . 1948دمرتها العصابات الصهيونية بعد النكبة عام       
بين منظمـة التحريـر     " عملية السالم "ة عام ألفين الذي قاد فشلها عمليا إلى انهيار          قمة كامب ديفيد الثالثي   

الفلسطينية وبين دولة االحتالل اإلسرائيلي والتي فشلت كل الجهود التي بذلت حتى اآلن فـي اسـتئناف                 
  .مفاوضاتها الثنائية

نية عشرة، وكونه أهـم مـؤتمر   إن توقيت انطالق المؤتمر عام ألفين، ومكان انعقاده، وعنوان دورته الثا    
استراتيجي الستشراف ضمانات أمن دولة االحتالل في المستقبل القريب والبعيد، هي وغيرهـا أسـباب               
موضوعية كافية لمنع أي مشاركة عربية وفلسطينية فيه، خصوصا وأن مثل هذه المشاركة تجري علـى                

ومفاوضـاتها  " عملية الـسالم  "ة استئناف   لكن استحال . ، دون أن يسمح لها بالمشاركة في أعماله       "هامشه"
تسقط كل الذرائع العربية للتطبيع مع دولة االحتالل وهي شرط موضوعي يجعل سحب العذر الفلسطيني               

  .للتطبيع العربي وغير العربي مع دولة االحتالل استحقاقا لم يعد يحتمل التأجيل
نجـرار الـى الـسقوط فـي خدمـة          وتصبح المشاركة العربية في مؤتمر هرتزليا في موضع شبهة اال         

للعـام المنـصرم التـي    " الخالصة اإلسرائيلية"االستراتيجية االسرائيلية بصورة أكثر وضوحا في ضوء  
: توصل إليها مدير مركز هرتزليا لألبحاث والدراسات الجنرال احتياط داني روتشيلد والتي لخصها بقوله             

، وهـذا علـى     "لص من سورية والمقاومة وإيران     السرائيل ما ترغب فيه وهو التخ      2011لم يوفر عام    "
 استشراف كيفية الوصول إليـه، وبالتـالي فـإن أي           2012وجه التحديد هو الهدف الذي يحاول مؤتمر        

  .مشاركة عربية فيه ال يمكن أن تندرج خارج هذا السياق
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هر الماضي، اتخـذ    وللمفارقة أنه بتاريخ بداية أعمال المؤتمر الثاني عشر، في الحادي والثالثين من الش            
مجلس أمناء هيئة االذاعة البريطانية، تحت ضغط المؤتمرين في هرتزليا وامتداداتهم في بريطانيا، قرارا              

في أغنية لمعنى الراب ميـك رايتيـوس        " حرروا فلسطين "بتأييد الحظر الذي فرضته الهيئة على عبارة        
لى العبارة بصوت زجاج مكسور، بحجـة      بثتها اإلذاعة في مثل هذا الشهر من العام الماضي، فشوشت ع          

" حرروا فلـسطين  "أن أغاني آخر الليل ليست هي المكان المناسب للدخول في جدل سياسي، وبأن عبارة               
، بـالرغم   "من المواضيع المثيرة للجدل   "، وبأن حرية فلسطين هي      "ضمنا بأن فلسطين ليست حرة    "توحي  

ألراضي الفلسطينية حقيقة مادية وليست رأيا سياسـيا        من معرفة البي بي سي بأن االحتالل االسرائيلي ل        
". قوة محتلـة  "قابال للجدل، ومعرفتها بأن قرارات مجلس أمن األمم المتحدة تصنف دولة االحتالل بأنها              

لكن كيف يمكن لوم البي بي سي بينما تتجاهل المشاركة العربية في مؤتمر هرتزليا هذه الحقيقة، لتعطي                 
محبـي  "وغات عربية للخضوع للغة التطبيع التي تمليها دولة االحـتالل علـى          للبي بي سي وغيرها مس    

  !.من المطبعين العرب " السالم
إن حجم االتصاالت العربية الرسمية السرية مع الوكالة اليهودية والحركة الـصهيونية قبـل اغتـصاب                

رائيلي بعد ذلك، لـم تعـد       فلسطين وإقامة دولة المشروع الصهيوني فيها، ثم مع قادة دولة االحتالل االس           
سرا، لكنها مع اتفاقيات كامب ديفيد التي انتهت بإخراج مصر من دائرة الصراع العربـي الـصهيوني                 
بتوقيع أول معاهدة صلح عربية منفردة مع دولة االحتالل هي حقائق تؤكد بأن التطبيع العربي سابق على            

 أصبح يمتلك ذريعة فلسطينية تسوغ استمراره       1993التطبيع الفلسطيني، لكنه بعد توقيع اتفاق أوسلو عام         
  .أمام جماهير األمة الرافضة له

ومعاهدة السالم األردنية مع دولة االحتالل التي وقعت في العام التالي لتوقيع اتفاق اوسلو كانـت خيـر                  
بـادل  مثال على استغالل الذريعة الفلسطينية للتطبيع العربي، وقد أعقبتها سلسلة عربية مـن عمليـات ت               

التمثيل التجاري وغير التجاري واالتصاالت خارج إطار أي اتفاقيات معلنة للرأي العام العربي، وهـي               
 التي عرضت رسميا مبادلـة      2002سلسلة توجت بإجماع عربي رسمي على مبادرة السالم العربية عام           

ي كانت تقف عنـدها     التطبيع العربي الجماعي بانسحاب قوات االحتالل الى خطوط وقف اطالق النار الت           
، لتتحول هذه المبادلة الى سياسة رسمية تبدو في الظـاهر مـشروطة             1967في الرابع من حزيران عام      

لكنها تحولت عمليا الى ذريعة عربية للمتهالكين على التطبيع المجاني ممن لم يعد لـديهم صـبر حتـى                   
  .النتظار وفاء دولة االحتالل باستحقاقات هذه المبادلة المشروطة

وقد تحولت الذريعتان الفلسطينية والعربية الى مسوغ لدولة اسالمية اقليمية رئيسية مثل تركيا كي تحاول               
بين العرب وبين دولة االحتالل، ومسوغ لدولة كبرى صديقة مثل الهند كانت قد             " وسيط سالم "لعب دور   

لغة بياناتها الرسـمية     لتقسيم فلسطين كي تتحول      181 قرار األمم المتحدة رقم      1947عارضت في سنة    
  .اليوم بشأن الصراع العربي االسرائيلي الى تكرار ممجوج للغة اتفاق أوسلو ومبادرة السالم العربية

إن الواليات المتحدة األميركية وحلفاءها األوروبيين الراعيات إلقامة ثم لضمان أمـن دولـة المـشروع                
ذريعتين الفلسطينية والعربيـة للتأسـيس لنظـام        الصهيوني في فلسطين وتوسعها االقليمي قد استثمروا ال       

اقليمي بديل لجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر االسالمي عماده االعتراف بهـذه الدولـة والتطبيـع            
عمليـة  "، و 1994عـام   " ناتو"برعاية حلف شمال األطلسي     " الحوار المتوسطي "معها، ومن هنا اطالق     

، 2004عام  " سياسة الجوار األوروبي  " التالي، ثم مبادرة     1995ام  برعاية االتحاد األوروبي ع   " برشلونة
، الـى   "االقليمية"، ودولة االحتالل االسرائيلي عضو في كل هذه األطر          2008عام  " االتحاد المتوسطي "و
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جانب ما ال يقل عن اثنتي عشرة دولة عربية تقود جامعة الدول العربية اآلن، في تنسيق وثيـق كامـل                    
ه األطر، لم يترك مجاال للشك في األهداف الحقيقية للدعم االنتقائي الـذي تقدمـه هـذه                 ومتسارع مع هذ  

، وهو دعم يكاد يختطف الحراك الـشعبي        "الربيع العربي "األطر مباشرة أو من خالل أعضائها العرب ل       
  .العربي من أجل الحرية والخبز ويحرفه عن مساره
والدولي تبدو اندونيسيا، الدولة االسالمية األكثر سـكانا        وفي هذا السياق الفلسطيني والعربي واالسالمي       

في العالم، أكثر فهما لخطورة التطبيع مع دولة االحتالل من العرب وأصحاب القـضية انفـسهم، فقـد                  
رفضت وزارة خارجيتها علنا في السابع عشر من الشهر الماضي اقتراحا معروضا على برلمانها، تؤيده               

برام اهللا،  " السلطة الفلسطينية " وربما كان بدفع منها، لفتح سفارة اندونيسية لدى          منظمة التحرير الفلسطينية  
) لكـن ... (من حيث المبدأ، نحن نود، طبعا، أن تكون لنا سـفارة هنـاك     : "وقال المتحدث باسم الوزارة   

  ".فلسطين ال تزال أرضا محتلة، ولفتح سفارة هناك، علينا التعامل مع القوة المحتلة أوال
فارقة أن منظمة التحرير والدول العربية التي تشارك في مؤتمر هرتزليا وغيره ال تجد اي ضير في                 والم

بحجة " القوة المحتلة "مع  " التطبيع"تشجيع اندونيسيا وغيرها من أصدقاء الشعب الفلسطيني على التعامل و         
  !.استثمار عالقاتهم معها للضغط عليها من أجل الجنوح الى السالم 

 يناير المصرية، والمطالبـة الـشعبية المـستمرة         25 سفارة دولة االحتالل بالقاهرة بعد ثورة        إن اقتحام 
بدسترة مقاومة التطبيع في تونس بعد الثورة، والحملة الشعبية المتصاعدة التي تطالب الحكومة المغربيـة   

ملـة الـشعبية    الجديدة المنبثقة عن الحراك الشعبي بتحديد موقف واضح مناهض للتطبيع، وتـصاعد الح            
الفلسطينية المقاومة للتطبيع، وجمع تواقيع ألعضاء في البرلمان العراقي الستصدار قرار بحظـر سـفر               
المسؤولين الى دولة االحتالل، وفشل معاهدتي السالم المصرية واألردنيـة ومثلهمـا اتفاقيـات أوسـلو                

ك من مبادرات مقاومة التطبيع على    الفلسطينية في نقل التطبيع الرسمي الى المستوى الشعبي، إلى غير ذل          
أكثر من صعيد في كل الدول العربية، إنما هي مؤشرات جازمة وحازمة الى اتجـاه بوصـلة النـبض                   

  .الشعبي العربي المقاوم للتطبيع
وانهيار مفاوضاتها على المسار الفلسطيني يجب أن يسقط كل الـذرائع ألي            " عملية السالم "غير أن فشل    

ن أشكال التطبيع مع دولة االحتالل، عربيا كان أم فلسطينيا، رسميا كان أم شـعبيا،               استمرار ألي شكل م   
  .فقد أثبت التطبيع بأنه كان مجانيا حتى اآلن

  3/2/2012، موقع فلسطين أون الين
  

  "دافوسها"في " إسرائيل"هواجس  .44
  عصام نعمان

” دافوس“إلى  . م وخطاياهم   للغرب مؤتمر سنوي يشي فيه زعماؤه بهواجسهم ويبررون مواقفهم وأخطاءه         
يأتي زعماء آخرون ورجال نافذون من غير دول الغرب، وخصوصاً من دول العرب، ليفعلـوا األمـر                 

  .نفسه 
لمواجهة من ينتقدون الكيان الصهيوني من      ” دافوس“يحرصون أيضاً على الذهاب إلى      ” إسرائيل“زعماء  

، والعالم مازال يذكر المشادة     ”دافوس“دائم في   شيمون بيريز، رئيس الدولة، زبون      . العرب وغير العرب    
  .الحامية التي جرت، قبل سنوات، بينه وبين رجب طيب أردوغان
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فقد حّولت المؤتمر السنوي الـذي يعقـده معهـد          . السويسري  ” دافوس“ال تكتفي ب    ” إسرائيل“غير أن   
آخـر، صـهيوني    ” افـوس د“إلـى   ” المركز المتعدد المجاالت في هرتسليا    “السياسات االستراتيجية في    

  .قادة رأي عرب أيضاً. . .، زعماء أوروبيون وأمريكيون و ”إسرائيل“األغراض، يشارك فيه، إلى قادة 
” إسـرائيل “: عـين العاصـفة   “في مؤتمر هرتسليا السنوي الثاني عشر الذي انعقد مؤخراً تحت عنوان            

ة وانعكاساتها المحتملة على الكيان     ، جرى التركيز على التحّوالت التي تعصف بالمنطق       ”والشرق األوسط 
وبحسب اإلعالن التمهيدي للمؤتمر األخير فإن قسماً من األحداث والتحّوالت والمـسارات            . الصهيوني  

، ومن شأنها أن تعيد صوغ أمنها القـومي ومكانتهـا           ”إسرائيل“عتبة البيئة االستراتيجية ل     “حصل على   
  .” ها االقتصادية واالجتماعيةالدولية واستقرارها اإلقليمي وميزان حصانت

اهتّم برسـم صـورة     . ”دافوس“شيمون بيريز، العائد لتّوه من مؤتمر       ” الدولة“كلمة االفتتاح ألقاها رئيس     
قاتمة لألوضاع اإلقليمية والدولية، معتبراً أن العالم بصورته المعروفة آخذ في االنحسار، فـي حـين أن                 

 بيريز أيضاً أن مؤسسات دولية ضعفت، وحكومات فقدت         الحظ. صورته البازغة ما زالت غير واضحة     
: ولم تفت السياسي الصهيوني العتيق ظـاهرة الفتـة        . قدرتها، والقومية تراجعت، بينما العالمية تقّدمت       

  .”هناك اقتصادات راسخة تنهار فجأة من دون أي سبب ظاهر أو حل واضح“
  ؟”إسرائيل“ماذا عن 

  .”ارق، من الناحية السياسية، في عالم عتيق، عالم الماضيغ“رأي بيريز أن الكيان الصهيوني 
  ماذا عن العرب؟

قـوى  “يقول إنه ال أحد يعلم كيف ستنتهي االحتجاجات التي تعتمل في العالم العربي، مـشيراً إلـى أن                   
كما الحـظ بيريـز أن      . ”إسالمية متطرفة صعدت إلى السلطة وعززت قوتها في كل من تونس ومصر           

 حيازة أسلحة دمار شامل، داعياً إلى عدم استبعاد أي خيار في مواجهتها لكونها خطـراً                إيران تطمح إلى  
  .وجودياً

رئيس المعهد المضيف اللواء احتياط داني روتشيلد كان أكثر صراحة من بيريز في التعبير عن هواجس                
ى وجوب عدم التعامل    فقد قّدم وثيقة للمؤتمر خالف فيها المنطق السائد حيال إيران، وشدد عل           . ”إسرائيل“

صـحيح أن منـع   . أو أن يجري تصويرها بهذا الـشكل ” إسرائيل“كتهديد وجودي ل “مع إيران النووية    
، إالّ أن الخيـار األمثـل       ”إسـرائيل “امتالكها سالحاً نووياً مسألة حيوية من الدرجة األولى بالنسبة إلى           

  .”علتحقيق ذلك هو دفع الواليات المتحدة إلى مواجهة هذا الوض
تقوم في الشرق األوسط بانعطافة استراتيجية باتجـاه آسـيا ودولهـا    “إلى ذلك، يرى روتشيلد أن أمريكا    

الكبرى، إضافةً إلى أن الصين والهند ال تبديان رغبة في التدخل في الشرق األوسط، ما يؤدي إلى زيادة                  
” إسرائيل“عكس ما هو شائع عن أن       وب. ”عدم االستقرار اإلقليمي ويتيح لإلسالم الراديكالي تعزيز قدراته       

وتحركاتها المحتملة  ” إسرائيل“رصيد للواليات المتحدة في الشرق األوسط، يرى روتشيلد أن أمريكا تعّد            
  .”خطراً استراتيجياً أكثر مما هي حليف استراتيجي

لمة فـي   فقد ألقى ك  . هواجس قائد سالح الجو الجنرال عيدو نحوشتان ال تقل عن هواجس زميله روتشيلد            
) يعني االنتفاضات الشعبية  (مؤتمر هرتسليا قال فيها إن آخر األحداث التي شهدتها منطقة الشرق األوسط             

شدد على أن مظـاهر     . ”إسرائيل“تسّببت بنشوء حالة من عدم الوضوح إزاء مستقبل الدول المحيطة ب            
تهريـب األسـلحة والوسـائل      الضعف التي تعتري األنظمة العربية الحاكمة من شأنها أن تفاقم عمليات            

  ).يعني تنظيمات المقاومة(” اإلرهابية“القتالية إلى مختلف المنظمات 
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باتت ” إسرائيل”غير أن أشد ما يقلق الجنرال نحوشتان أن عملية بناء القوة الجوية في الدول المحيطة ب               
ورة، وتشكّل تحدياً كبيراً    في اآلونة األخيرة واسعة للغاية وتشمل التزّود بطائرات ووسائل تكنولوجية متط          

  .”اإلسرائيلي“للتفوق الجوي لدى الجيش 
خائفة؟ نعم، لكنها مازالت مخيفة أيضاً، ألن الواليات المتحدة مازالت معها، تزودها باألسلحة             ” إسرائيل“

  .المتطورة وترعى مطامعها وتنخرط في مخططاتها العدوانية
  4/2/2012، الخليج، الشارقة

  
   لن يتوقفبناء المستوطنات .45

  فرجينيا تيلي
من بين فيض العقبات التي تعترض السالم في إسرائيل ـ فلسطين، غالبـاً مـا يـشار وبحـق، إلـى       
المستوطنات اليهودية في األراضي الفلسطينية المحـتلة على أنها العــقبة الكأداء األكثـر استعـصاء              

أن حل دائم لـدولتين فـي فلـسطين         هذا عالوة على أن جمـيع التحـليالت الواقعـية بـش       . على الحل 
االنتـداب، تقرر ان مستوطنات الضفة الغربيـة تمــزق التواصل الجغرافي لدولـة فلسطـينية إلـى             
الحد الذي يجعلها غير قابلة للحـياة، وتصل إلى اقتناع مفاده ان المستوطنات كلها أو معظمها يجب إمـا                  

وإذا ما وضعنا فـي االعتبـار ان        . طينيين كي يستخدموها  أو تُسلّم إلى الفلس   » تفكك«أن تُزال، وإما أن     
إقـامة دولة فلسـطينية قابلة للحـياة في إطار حـل الدولتين هو من مصلحة إسـرائيل االسـتراتيجية،    

وبالنظر إلى ان الدبلوماسية    . فإنه من المحّير لكثير من المراقبين ان تواصل المستوطنات التوسع والتمدد          
ب هذا النمو االستيطاني المتواصل، فإنها بقيت تحت تأثير وهم ان بناء المستوطنات قد              الدولية تفهم أسبا  

  .يتوقف
كمـا ان اسـتمرارية     . والواقع أن إزالة المستوطنات، أو حتى تجميد نمّوها، أمران يجب عدم توقعهمـا            

ة علـى كامـل     المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية والقدس الشرقية ستؤدي إلى حل الدولة الواحـد            
إن الوقوف على هذه الحقيقة يـستلزم إدراك األسـباب التـي تجعـل هـذه                . أراضي فلسطين االنتداب  

بعض أسباب ديمومتها معروف تماماً ويمكـن تلخيـصه بإيجـاز، إال أن األسـباب           . المستوطنات دائمة 
  .ب نقاشاً أكثر تعمقاًاألعمق واألقل وضوحاً، أي الدوافع الحقيقية الحافزة على بناء المستوطنات، تتطل

  ديمومة المستوطنات
السبب األول واألوضح العتبار مستوطنات الضفة الغربية راسخة ودائمة يكمن في هدفها المعلـن أنهـا                

وقد كُتب الكثير عن المستوطنات، ويمكن اليوم إيراد عدد كبير من المـصادر المتعلقـة               . ستكون دائمة 
 1979الخطة الرئيسية لتنمية االستيطان في يهودا والسامرة        «اً يبقى   بأهدافها، لكن أكثر التعبيرات إيجاز    

هذه الخطة، التي وضعها رئيس     .  عن المنظمة الصهيونية العالمية    1978، التي صدرت العام     »1983ـ  
هذه المنظمة ماتيتياهو دروبلس، وغالباً ما يطلق عليها اسم خطة دروبلس، شكلت المظلة العامة لجميـع                

واليوم، ما تزال دائرة االستيطان فـي       . يسية التي تلتها لالستيطان اليهودي في الضفة الغربية       الخطط الرئ 
ولكن بشكل معدل إلى حد     (المنظمة الصهيونية العالمية هي المخطط الرئيسي لمستوطنات الضفة الغربية          

ـ     ). طفيف، بعد اندماجها في دائرة االستيطان في الوكالة اليهودية         صهيونية العالميـة   كما ان المنظمـة ال
ـ       من جانب دولة إسـرائيل وفـي ظـل         » وكالتين مخولتين «والوكالة اليهودية تعمالن في هذا المجال ك
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وبالتالي، تُعتبر مقدمة خطة دروبلس محورية لفهم الهدف االستراتيجي للمستوطنات          . القانون االسرائيلي 
  :لولطبيعة تصميمها، وأيضا لكيفية تشكلها في سياسة دولة إسرائي

االستيطان في أنحاء أرض إسرائيل برمتها هو ألسباب تتعلق باألمن وحقوق اليهـود، فـشريط مـن                 «
مستوطنات مبني في مواقع استراتيجية يعزز كالً من األمن الداخلي واألمن الخارجي على حد سواء، هذا                

  .إضافة إلى أنه يجّسد ويحقق حقنا في أرض اسرائيل
ثمـة أشـخاص    ... ن الغد سيكون متأخراً كثيراً لفعل ال يتم عمله اليوم         يجب ان نضع في االعتبار ا     ... 

اليوم يافعون او عندهم روح الشباب يقبلون بالتحدي المتعلق بتحقيـق األهـداف القوميـة، ويريـدون                 
  .»يتعين علينا تمكينهم من ذلك، وخير البِر عاجله. االستيطان في يهودا والسامرة

 االستيطانية التي لم تكن قد وجدت بعد، لكنها تسيطر علـى المـشهد              فّصلت خطة دروبلس خرائط الكتل    
ريحان، معاراف، شومرون، كيدوميم، كرني شومرون، أريئيل، غوش عتسيون، جيفون، موديعيم           : اآلن

  :وقد تم شرح النمو االستراتيجي لهذه المستوطنات بوضوح. وغيرها
ن لكتل من المستوطنات فـي منـاطق اسـتيطانية          تنظيم االستيطان المقترح سينفّذ وفق سياسة استيطا      «

. متجانسة تكـون مترابطة في ما بينها، وهو ما يسمح مع الوقت بتطوير خدمات مشتركة ووسائل إنتاج               
عالوة على ذلك، وفي أعقاب توّسع وتتطور المستوطنات الجماعية، قد يندمج بعضها، مع مرور الوقت،               

  .»وطنات في تلك الكتلةفي مدينة يمكن أن تتكون من جميع المست
بيد ان ضمان توفير المستوطنات للمهاجرين اليهود من أوروبا وأميركا الـشمالية بمـستلزمات معيـشة                
توازي مستـوى العالم المتـطّور، تطلب أيضاً إدارة غير منصفة للموارد الطبيعية، خاصة الماء، إذ إن               

ذى والضرر بالنسيج االجتماعي الفلسطيني من      مثل هـذه االجــراءات ال يمكن تنفيذها بدون إلحاق األ        
خالل تقييد حركتهم واستخدامهم لألرض بالطريقة التي سمحت في الماضي بنمـو اقتـصاد فلـسطيني                

  .معافى
ومع أنها  . وهكذا، ليس الوجود المادي للمستوطنات في الضفة الغربية هو فقط ما يشكل عقبة امام السالم              

اإلنساني، كان يمكن ان يكون وجودها أقل تدميراً آلفاق اتفاقيـة سـالم       غير شرعية وفق القانون الدولي      
مستقبلية لو كان النمو يمثل نوعاً من العملية العفوية لالستيطان المدني المرتبط بشكل عضوي بالبلـدات                

ية مثل هذه العمل  . والقرى الفلسطينية المجاورة، في إطار التنمية الريفية المتعارف عليها في أماكن أخرى           
بيد أن اإلدمـاج التـام      . كانت ستقود مع الوقت إلى ضم كامل لألراضي وبالتالي إلى حل الدولة الواحدة            

وبالتـالي، تـم اختيـار مواقـع     . للسكان في ظل االحتالل هو بالتحديد ما ترغب إسرائيل فـي تجنبـه            
ت الذي يجعل من حـل      المستوطنات وبناها التحتية بشكل وبطريقة يستبعدان حل الدولة الواحدة، في الوق          

أما كيف تحقق المستوطنات هذا الهـدف       . الدولتين والسماح بقيام دولة فلسطينية مقبولة أمرين مستحيلين       
المزدوج والحاسم بالنسبة إلى مصالح اسرائيل، فهذا هو السؤال الذي يتطلب اهتماماً أكبر، ألنه يفسر كالً                

  .لنسبة إلى أية اتفاقية سالم، كما سنناقش الحقاًمن أسباب ديمومة المستوطنات وحقيقة ما تعنيه با
السمة الثانية التي تشي بديمومة المستوطنات، والمعترف بها بشكل أوسع، هي تأثير المستوطنات في خط               

فالخط األخضر يرسم الحدود المعترف بها دولياً بين اسـرائيل          . »الخط األخضر « أو   1949الهدنة للعام   
تلة، وبالتالي األراضي التي تعتبر وفق القانون الـدولي خاضـعة لالحـتالل             واألراضي الفلسطينية المح  

ولذلك، فإن الخط األخضر في عرف الدبلوماسية يرسـم الحـدود التـي تحـدد               . العسكري االسرائيلي 
بيـد أن النمـو     . األراضي التي يجب ان تخليها اسرائيل في خاتمة المطاف ويقيم فيها الفلسطينيون دولة            



  

  

 
 

  

            36ص                                     2401:                العدد4/2/2012السبت  :التاريخ

وفي مشارف القدس، تم إنجاز هذا المحو والطمس عبـر          . يطمس هذه الحدود بشكل منهجي    االستيطاني  
بناء سلسلة غير منقطعة من المستوطنات إلى درجة القضاء على إمكانية استعادة الحدود على نحـو ذي                 

  .معنى
 خيـار   ولذا، فإن قلة من الناس الذين شهدوا حجم االستيطان الذي يحف اآلن بالخط األخضر، تعتقـد ان                

هذا الواقع تبنّته الدبلوماسية الدولية حـين أيـد         . الدولتين ممكن من دون تعديالت أساسية في الخط نفسه        
 مبدأ إدخال تعديالت على الحدود، ولم يجرِ حتى اآلن          2004الرئيس جورج بوش االبن رسمياً في العام        

  .التراجع عن هذا المبدأ
ياً لدى الفلسطينيين، الذين قدموا تـضحيات قـصوى حـين      لكي تكون مثل هذه التعـديالت مقبولة سياس      

في األراضي تكون متـساوية     » تبادالت«تخلوا عن المطالبة في أراضٍ داخل إسرائيل، يتّم الحديث عن           
تكون أيـة رقـعة أرض داخل الضفة الغربية تُنقل بشكل دائـم إلـى إسـرائيل               : أي. في الحجم تقريباً  

وسواء أكانت التبادالت متساوية    . التي تنقل من اسرائيل إلى دولة فلسطين      موازية تقريباً لرقـعة األرض     
  .تماماً أم ال، فإن التعديالت المتبادلة تبدو للوهلة األولى عادلة وممكنة

بيد أن مبدأ التبادل يصبح أكثر صعوبة حين يتعلق األمر بكتل االستيطان الواقعـة فـي عمـق الـضفة                    
، قرب نابلس، إذ ان أي تعديل حدودي يضم        ) ألفاً 25عدد سكانها حوالى     (الغربية، مثل المستوطنة أريئيل   

أريئيل إلى إسرائيل يتطلب أن تضم هذه األخيرة لساناً طويالً من األرض يتوغل بعمق في قلب شـمال                  
وقد اقترحت إسرائيل نظاماً من األنفاق والجـسور        . الضفة الغربية ويقسمها إلى شطرين، شمالي وأوسط      

بيد أن التـأثير الحاسـم    . قد يساعد على تقليص تأثر تحرك الفلسطينيين، ويعـيد تواصل التنقل         قالت إنه   
على سبيل المثال، لسان من السيادة      : بالنسبة إلى فلسطين يمكن إدراكه إذا ما افترضنا تبني إجراء مماثل          

الجليل األوسط، وهو ما    الفلسطينية يمتد في عمق اسرائيل ليضم مدينة الناصرة ذات األغلبية العربية في             
  .لن يكون مقبوالً البتة لدى إسرائيل

» حلقـة المـستوطنات   «ففي  . إضافة إلى ذلك، فإن درجة الفشل في التبادل تتزايد كلما اقتربنا من القدس            
اليهودية كثيفة إلى درجة أنه بات من الصعب معهـا          » األحياء«االستراتيجية المحيطة بالمدينة، أصبحت     

ومرة أخـرى، سـيحتاج     . دي واسع مالئم للبؤر الفلسطينية التي تحيط بها هذه األحياء         فرض تقسيم حدو  
األمر إلى نظام واسع من األنفاق والجسور، وتعديالت كثيرة على الحدود، كي يتاح للفلسطينيين االنتقال               

وللبنـى  (لكن، إذا ما وضعنا في االعتبار تواصل البناء االسرائيلي لهذه المستوطنات            . من حي إلى حي   
، فإن النتيجـة    )التحتية والطرق الدولية وشبكة الطاقة التي تدمجها في القدس الكبرى وفي إسرائيل نفسها            

وهكـذا، فـإن مبـدأ    . الضفة الغربية الوسطى برمتها إلى إسـرائيل » خاصرة«األكثر ترجيحاً هي ضم  
 يجعل من تبادل األراضي جريمة      التبادالت الذي سيخضع لميزان القوة، باإلضافة إلى الحقائق الجغرافية،        

  .لتفكيك الضفة الغربية الفلسطينية إلى كانتونات
. عن العقبات التي تعترض انسحاب اسرائيل على نطاق قد يقلل من شأن هذه الصعوبات معروفة تمامـاً                

ل فإسرائيل، جدالً، ستكون أكثر أمناً في حا      . وأكثر هذه الصعوبات، كما تدعي اسرائيل، هو عامل األمن        
قيامها بتسليم الضفة الغربية إلى دولة فلسطينية، ألنها تنزع بذلك فتيل التهديدات المرتبطـة بالـصراع،                

ومع ذلك، ثمة قطاع كبير من الرأي العـام         . وتزيل الحاجة إلى منطقة عازلة لصد هجوم عربي مجاور        
نـه متـأثر بالدعايـة    اليهودي ـ االسرائيلي يعتقد ان األراضي حاجز حيوي لصد مثل هذا الهجوم، أل 

ووفق وجهة النظر هذه، ليس وارداً،      . الحكومية المتواصلة بأن اسرائيل تعيش في ظل تهديد دائم باإلبادة         
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على سبيل المثال، التفاوض بشأن حزام واسع حول القدس تمارس فيه السيطرة االسرائيلية، وال بـشأن                
ة تستعملها إسرائيل على رغـم فجواتهـا        هذه الحج (احتفاظ إسرائيـل بسيـطرتها علـى وادي األردن       

ليس من الواضح البتة من هو الجيش اإلقليمي الذي يمكنه مهاجمة اسرائيل من الشرق،              : الواضحة، مثل 
وكيف يمكن للضفة الغربية الصغيرة ان تشكل حاجزاً ضد هجمات بالصواريخ، علماً بأن هـذا الـسالح                

 مسألة جغرافية لـها عالقة بهـذا الموضـوع تـدعى          وثمة). يشكل الخطر األساسي على أمن إسرائيل     
، إذ ليس في وسع حكومة فلسطينية ان تعمل بفعالية بدون استعادة السيطرة على              »األمن المـائي «أحياناً  

المياه الجوفية المتناقصة في الضفة الغربية، لكن هذه األخيرة حيوية الحتياجات إسرائيل المائيـة التـي                
  .ولذا، ال تستطيع اسرائيل التخلي عنها، ولن تفعل. نحو متزايدتتعرض لضغط شديد على 

كما أن األكالف االقتصادية والسياسية لالنسحاب عسيرة هي األخرى، فعلى الصعيد االقتصادي، تفـوق              
قيمة شبـكة المسـتوطنات في الضفة الغربية حالياً آالف المرات قيمة شبكة المستوطنات التي أقيـمت              

. يث كلف االنسحاب إسرائيل ثالثة مليارات دوالر في شكل تعويضات وأكالف هدم           في قـطاع غزة، ح   
وبالتالي ستكون أكالف االنسحاب من الضفة الغربية وإزالة شبكة المستوطنـات فيها أكبر من أية موارد               

غربية استراتيجياً، ربما تكون الحكومة اإلسرائيلية قد عملت على رفع األكالف في الضفة ال            (يمكن تخيلها   
مع ذلك، من غير الممكن تجــاهل هـذه         . إلى هذا الحد من أجل تشجيع انتشار هذه المقارنة المثـبطة         

  ).السابقة
ومع ذلك، فإن أياً منها ال يبدو أنه يستبعد انسحاباً اسرائيلياً من            . هذه المعطيات التي وردت واضحة كلها     

بالنسبة إلى المراقبين داخل اسرائيل وخارجها،      مستوطنات الضفة الغربية إذا ما كانت الظروف مواتية، ف        
إذا كانت الفائدة إلسرائيل من وراء إزالة المستوطنات هي : يبدو تحليل التكلفة ـ الجدوى واضحاً ومقنعاً 

سالم شامل، وإذا كان بديل السالم هو نهاية حل الدولتين الذي يسمح ببقاء دولة يهودية، فقد تقوم حكومة                  
ذات بعد نظر، وتتوافر لها اإلرادة الـسياسية وحـس القيـادة، بإزالـة المـستوطنات                اسرائيلية عاقلة و  

بيد ان هذا االعتقاد الواسع االنتشار مخطئ إلى حد بعيد، ألنه ال يأخـذ              . واالنسحاب من الضفة الغربية   
  .بعين االعتبار األسس االستراتيجية لبناء المستوطنات اليهودية

. »األسس االستراتيجية لبناء المـستوطنات اليهوديـة      «بعنوان  . ها الباحثة ـ القسم األول من دراسة أعدت     
عن مركـز   . »حل الدولة الواحدة للصراع العربي اإلسرائيلي ببلد واحد لكل مواطنيه         «تصدر في كتاب    

  .دراسات الوحدة العربية
ب أفريقيا فـي    أستاذة العلوم السياسية ورئيسة بحوث متخصصة في مجلس بحوث العلوم اإلنسانية لجنو           *

  .كيب تاون، جنوب أفريقيا
  4/2/2012، السفير، بيروت

  
   مستعدة للهجوم على إيران؟"إسرائيل"هل  .46

  ديفيد إغناتيوس
يشغل بال وزير الدفاع األميركي، ليون بانيتا، هذه األيام الكثير من األمور، من ضمنها خفض ميزانيـة                 

مع ذلك مبعث القلق الرئيسي لديه هو احتمال شن         . تانالدفاع وإدارة انسحاب القوات األميركية من أفغانس      
ويعتقد بانيتا أن هناك احتماال كبيـرا فـي         . إسرائيل هجوما على إيران في غضون األشهر القليلة المقبلة        

قبـل أن تنتقـل     ) حزيران(أو يونيو   ) أيار(أو مايو   ) نيسان(توجيه إسرائيل ضربة ضد إيران في أبريل        
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ويخشى اإلسـرائيليون   . في تصنيع قنبلة نووية بحسب وصف اإلسرائيليين      » انةالحص«إيران إلى مرحلة    
من تمكن إيران قريبا من تخزين كمية من اليورانيوم المخصب في منشآت عميقة تحـت األرض تكفـي                  
لصنع سالح نووي، وال توجد دولة يمكن أن تمنعها من ذلك إال الواليات المتحدة وذلك بتبنـي الخيـار                   

يريد رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن يترك مصير إسرائيل معلقا بـالقرار             ال  . العسكري
األميركي والذي سيستند إلى معلومات استخباراتية تؤكد تصنيع إيران لقنبلة نووية، وهو ما لـم يحـدث                 

  .حتى هذه اللحظة
م إسرائيل على إيران عنـدما      ربما يكون قد أشار وزير الدفاع اإلسرائيلي، إيهود باراك، إلى قرب هجو           

طلب الشهر الماضي تأجيل مناورات بين القوات األميركية واإلسرائيلية والتي تنتهي بمرحلـة إطـالق               
واعتذر باراك بقوله إن إسرائيل لن تتمكن من توفير الموارد الالزمة لتمويل هـذه              . ذخيرة حية في مايو   

ل إن الرئيس أوباما وبانيتا قد حـذرا إسـرائيل مـن            ويقا. المناورات السنوية خالل فصل الربيع الحالي     
معارضة الواليات المتحدة ألي هجوم على إيران العتقادهما أن هذا سيعوق مسار العقوبات االقتـصادية               
الدولية الذي يثبت نجاحه يوما تلو اآلخر، وكذلك الخيارات األخرى غير العسكرية الرامية إلـى إثنـاء                 

 مع ذلك لم يقرر البيت األبيض بالتحديد رد الواليات المتحـدة علـى أي          .إيران عن تصنيع سالح نووي    
  .هجوم من قبل إسرائيل

وتدير إدارة أوباما مناقشات مكثفة حول عواقب أي هجوم إسرائيلي على إيران على الواليات المتحـدة،                
ـ               ز، وكـذلك   بمعنى أنه هل ستستهدف إيران السفن األميركية في المنطقة أم ستحاول إغالق مضيق هرم

. تأثير الصراع واالرتفاع المحتمل في أسعار النفط الناتج عن ذلك على االقتصاد األميركـي الـضعيف               
يبدو أن اإلدارة األميركية تفضل أن تنأى بنفسها عن الصراع ما لم تستهدف إيران المصالح األميركيـة،                 

  .حيث سيستدعي ذلك ردا قويا من الواليات المتحدة
 األميركية، التي تشير إلى تصرف إسرائيل أحادية الجانب، ثغرة مثل التـي حـدثت               ربما تحدث السياسة  

.  األوروبي على قناة الـسويس     - عندما أدان الرئيس األميركي أيزنهاور الهجوم اإلسرائيلي         1956عام  
لهـا  وما يزيد من تعقيد األمور هو الحملة االنتخابية الرئاسية األميركية العام الحالي، والتي يـدعو خال               

  .المرشحون الجمهوريون إلى توجيه المزيد من الدعم إلى إسرائيل
ويحذر مسؤولون أميركيون طهران من مغبة سوء الفهم، فلدى الواليات المتحدة التزام تجاه أمن إسرائيل               
يعود إلى ستين عاما مضت، وإذا تم توجيه ضربة لمدنيين في إسرائيل، يمكن للواليات المتحدة أن تشعر                 

ويقال إن اإلسرائيليين يعتقدون بإمكانية شن هجوم عسكري محدود يـستهدف فقـط             . ام الدفاع عنها  بالتز
مع ذلك سيكون من الصعب تدمير المفاعل النـووي المقـام           . المنشآت النووية في ناتانز وأهداف أخرى     

قـد  من الطبيعي أن يـرد اإليرانيـون، لكـن يعت         . تحت األرض في مدينة قم من خالل الهجوم الجوي        
وتـشير إحـدى    . اإلسرائيليون أن يكون هذا الرد متمثال في وابل من الصواريخ من حزب اهللا في لبنان              

وتشير إسرائيل إلـى    . 500التقديرات اإلسرائيلية إلى احتمال أن تصل اإلصابات في الدولة اليهودية إلى            
وربما يقـوم   . 2007ها عام   عدم قدرة سوريا على الرد على الهجوم اإلسرائيلي على المفاعل النووي لدي           

وشبه بعض اإلسرائيليين أي هجـوم  . اإليرانيون بالمثل لخوف النظام من خطر شن حرب واسعة النطاق     
، والذي أعقبه تغير في نظام الحكـم فـي          1976ضد إيران بهجوم إنقاذ الرهائن في عنتيبي بأوغندا عام          

  .البالد
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ون باحتمال قيامهم بهذا الهجوم وحدهم ويؤكدون عزمهم        ويذكر أن القادة اإلسرائيليين موافقون بل ومرحب      
  .»الربيع العربي«في وقت يتم فيه التشكيك في قواهم بسبب 

ويتضمن . »تنحوا جانبا ودعونا نقم باألمر    «: ونقل عن أحد المسؤولين اإلسرائيليين قوله للواليات المتحدة       
رائيلية المحدودة يعقبها وقف إلطالق النـار       سيناريو الحرب القصيرة تقريبا خمسة أيام من الهجمات اإلس        

ويقال إن اإلسرائيليين يقرون باحتمال أن يكون التدمير للبرنامج النووي اإليراني           . بوساطة األمم المتحدة  
  .متواضعا مما يستدعي شن هجوم آخر خالل السنوات القليلة المقبلة
إمـا انفتـاح    : عن شن مثل هذا الهجوم    ويرى مسؤولون أميركيون وجود خيارين من أجل إثناء إسرائيل          

طهران على مفاوضات جادة تهدف للتوصل إلى صيغة تضمن استخدام البرنامج النووي اإليرانـي فـي                
أغراض سلمية مدنية، وإما التصعيد األميركي للعمليات السرية من أجل الحد من قدرة البرنامج النـووي                

وال يعتقـد   . ة شن هجوم عـسكري ضـد إيـران        اإليراني إلى درجة تجعل إسرائيل تؤمن بعدم ضرور       
مسؤولون أميركيون أن نتنياهو اتخذ القرار النهائي بشأن الهجوم، ويـشيرون إلـى تـشكك مـسؤولي                 

مع ذلك يشك مـسؤولون أميركيـون رفيعـو         . االستخبارات اإلسرائيلية رفيعي المستوى في هذا األمر      
  . شن هجوم وعواقبه غير المقصودةالمستوى في صدق اإلسرائيليين، حيث يشعرون بالقلق من

  "واشنطن بوست"
  4/2/2012، الشرق األوسط، لندن
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