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***  

  
   وإعالن الحكومة بعد التشاور مع الفصائل..عباس ومشعل بين حول كل القضايا المطروحة توافق عام .1

جولة أولى من المحادثات بين رئيس السلطة الفلسطينية أن  1/2/2012ألوسط، لندن، الشرق اذكرت 
محمود عباس، ورئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل، انتهت في العاصمة القطرية الدوحة قبل 
ظهر أمس، باتفاق الطرفين على ضرورة إجراء االنتخابات التشريعية والرئاسية في وقت قريب، على 

  .ها جلسة حوار ثانية مسائية، تبحث في إمكانية تشكيل حكومة وفاق وطني انتقاليةأن تعقب
بين (إن التوافق "، "فرانس برس"وقال مسؤول ملف المصالحة في حركة فتح عزام األحمد، لوكالة 

، كان عاما حول كل القضايا المطروحة، ومنها تشكيل حكومة وفاق وطني من )الجانبين خالل االجتماع
  ".ينمستقل

وكان عباس ومشعل عقدا اجتماعهما برعاية أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، ودار البحث حول 
وأضاف األحمد أن جوا من الصراحة والتفاهم الكامل ساد االجتماع، وأن . موضوع المصالحة

راء أصروا على ضرورة إجراء انتخابات بشكل سريع، وعلى إزالة أي عقبات تؤخر إج"المجتمعين 
تم استعراض ما تم إنجازه من "وتابع  ".االنتخابات الرئاسية والتشريعية وانتخابات المجلس الوطني

وردا على سؤال حول تشكيل الحكومة، قال  ".يات لمعالجة العقبات التي برزتالمصالحة، وتم وضع آل
بالنسبة للحكومة )  أمسمساء(لدينا اتصاالت مع شركائنا اآلخرين وستتضح الصورة أكثر الليلة "األحمد 

  ".التوافق تام واللقاء إيجابي، هناك اتفاق(..) واختيار رئيسها 
أن االجتماع شـهد    ،  محمد المكي أحمد  نقالً عن مراسلها    الدوحة  من   6/2/2012،  الحياة، لندن  وأضافت

 الحكومـة   تفاهماً في شأن إعالن   "، و "تطابقاً في وجهات النظر بين عباس ومشعل في شأن عملية السالم          "
تُعلن حكومة التوافـق بعـد      "وتوقع مصدر فلسطيني أن     ". بعد استكمال المشاورات مع فصائل فلسطينية     

  ".اجتماع ستعقده لجنة منظمة التحرير منتصف الشهر الجاري
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عباس ومشعل قبل انضمام وفدي مع ضمه " اجتماعاً مغلقاً"أن الشيخ حمد عقد في البداية " الحياة"وعلمت 
ن وفد فتح من مسؤول المفاوضات صائب عريقات الفلسطينيتين إلى اللقاء الثالثي، وتكوالحركتين 

" حماس"، مسؤول ملف المصالحة عزام األحمد، فيما شارك في وفد "فتح"وعضو اللجنة المركزية في 
عضوا المكتب السياسي سامي خاطر ومحمد نصر، وأعقبت االجتماع مأدبة غداء أقامها األمير للوفدين 

  .اللذين حظيا بترحاب ملحوظ
ووفقاً لوكالة األنباء القطرية، شهدت جلسة المحادثات الثالثية التي عقدت في الديوان األميري 

استعراض سبل تعزيز المصالحة الفلسطينية الكفيلة بدعم تشكيل حكومة توافق وطني وبحث آخر "
  ".نطقةتطورات األوضاع على الساحة الفلسطينية وعملية السالم في الم

االجتماع الذي رعاه أمير قطر كان صريحاً وواضحاً، وهو استمرار "إن " الحياة"وقال األحمد لـ 
وأكد أنه جرى بحث ثالث قضايا رئيسة هي ". للتواصل والتشاور في القضايا التي تهم الشعب الفلسطيني

، وهذا ما )في القاهرة(مصالحة ، واستعراض ما تم تنفيذه من اتفاق ال)التوافقية الجديدة(الحكومة "تشكيل 
قامت به لجان الحريات العامة في غزة والضفة ولجنة المصالحة المجتمعية ولجنة متابعة إعداد قانون 

  ".انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني، إضافة إلى لجنة االنتخابات المركزية
كان هناك اتفاق على "ار إلى أنه عما تم من نقاش في شأن تشكيل الحكومة الجديدة، فأش" الحياة"وسألته 

الماضي، لكن تأخُر اجتماع لجنة منظمة التحرير التي تضم ) يناير( كانون الثاني 31أن يبدأ التشاور في 
، مضيفاً انه تم في اجتماع الدوحة "األمناء العامين للفصائل كافة، أدى إلى تأخير خطوات تشكيل الحكومة

) الفلسطينية(كامل وعلى أن تستكمل المشاورات مع بقية الفصائل التفاهم على هذا الموضوع بال"أمس 
التي قال إنها ستكون " حتى يتمكن الرئيس عباس من تكليف شخصية فلسطينية لتشكيل حكومة التوافق

، مؤكداً "حكومة مهنية يتم التوافق عليها، وال نستطيع إعالن شيء عنها إال بعد التشاور مع بقية الفصائل"
  ".ماس تفاهما في شـأن تشكيل الحكومة، وسيتشاوران مع الفصائل إلعالن الحكومةفتح وح"أن 

أتوقع بعد اجتماع لجنة منظمة التحرير مباشرة، والتي ستجتمع : "وسئل متى ستشكل الحكومة، فأجاب
اجتماع الفصائل "وشدد على أن ". قبل منتصف الشهر، وبعد ذلك سيتم إعالن الحكومة) في القاهرة(

أما عن سير ".  الشهر الجاري12ينية سيعقد مباشرة بعد اجتماع تعقده لجنة المبادرة العربية في الفلسط
) عباس ومشعل(عملها يسير في شكل جديد، وعبر الرجالن "عمل لجنة تفعيل منظمة التحرير، فقال إن 

  ".عن ارتياحهما لسير عملها
مناقشة هذا الموضوع في ظل انسداد جرت : "وعن لقاء عباس ومشعل في شأن الوضع السياسي، قال

عملية السالم، وكان هناك تطابق في شأن التمسك بالموقف الفلسطيني الذي سبق أن كرره الرئيس عباس 
برفض العودة إلى المفاوضات قبل التزام إسرائيل وقف االستيطان واحترام مرجعية عملية السالم على 

م طرح الموضوع على لجنة المتابعة العربية التي ، وأن يت1967) يونيو(حدود الرابع من حزيران 
  ". الشهر الجاري12ستجتمع في 

السقف الزمني : "إن تم االتفاق على خطوة جديدة في شأن إجراء االنتخابات قريباً، فأجاب" الحياة"وسألته 
 التي ستحدد المقبل، ولجنة االنتخابات المركزية هي) مايو(محدد باتفاق المصالحة، وكان مقرراً في أيار 

إصدار مرسوم لتحديد الموعد ) عباس(التاريخ بالضبط، وبعد أن تستكمل استعدادها تطلب من الرئيس 
 يوماً من إنجاز استعداداتها، لكن لألسف مضت سبعة أسابيع ولم تبدأ اللجنة كما ذكرت عملها في 90بعد 
 في غزة لتحديث سجالت الناخبين في نأمل في أن تبدأ عملها كما تم االتفاق على العمل: "وأضاف". غزة
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غزة واإلجراءات اإلدارية المطلوبة ألن عملها كان متوقفاً منذ خمس سنوات، ونأمل في أن يتم ذلك 
، مشدداً على أن "سريعاً حتى يتم تحديد موعد نهائي لالنتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني

  ".عد االنتخاباتاالنتهاء من عمل اللجنة هو الذي يحدد مو"
في الدوحة على " حماس"و" فتح"وسئل عن العقبات في شأن تطبيق اتفاق المصالحة والتي تم االتفاق بين 

سيقوم بإجراءات داخلية، وسرعة تشكيل الحكومة ستزيل كل ) فتح وحماس(كل واحد : "إزالتها، فقال
  ".العقبات بصورة أفضل

أصر أن هذه المشكلة : "الق المعتقلين لدى الجانبين، قالوهل من جديد في اجتماع الدوحة في شأن إط
شكل طبيعي على رغم تصريحات سلبية صدرت بليست بحاجة إلى اتفاق جديد، فإطالق المعتقلين يسير 

  ".من ناطقين باسم حماس في غزة، ولو سألت مشعل لقال لك ال مشكلة في هذا الشأن
الستكمال النقاش على قضايا بحثت صباحاً، " حماس"و" فتح"وأفاد أن اجتماعاً ثانياً عقد مساء أمس بين 

اجتماع الدوحة جدد إصرارنا على المضي على طريق المصالحة، وسيعزز االجتماع "وخلص إلى أن 
  ".وهو ناجح جداً الثقة بين الجانبين

  
  السلطة الفلسطينية تنفي تعرضها لضغوط من األردن للتفاوض مع اإلسرائيليين .2

 السلطة الفلسطينية ما نُشر عن أن األردن مارس ضغوطًا على الرئيس محمود عباس نفت: رام اهللا
الستئناف المحادثات مع الجانب اإلسرائيلي، والتي عقدت خمس جوالت منها خالل الشهر الماضي في 

  .عمان، وأخفقت في التوصل إلى أي تفاهمات الستئناف المفاوضات
إن المزاعم المنسوبة لمصادر فلسطينية مجهولة بممارسة "ئاسة، وقال الطيب عبد الرحيم، أمين عام الر

األردن ضغوطًا شديدة على الرئيس محمود عباس للموافقة على إجراء جوالت جديدة من المحادثات مع 
إسرائيل، ال أساس لها من الصحة وتفتقد للمصداقية وتنافي الحقائق، كما أنها تثير تساؤالت عن النوايا 

  ".شرهاواألهداف من ن
لقد رحبت القيادة : "وأضاف عبد الرحيم، في تصريح رسمي صادر عنه، نقلته وكالة األنباء الفلسطينية

الفلسطينية بالمبادرة األخوية للملكة األردنية الهاشمية بإجراء عدد من الجوالت االستكشافية مع الجانب 
 واستعداده للقبول بوقف 1967ام اإلسرائيلي للتأكد من التزامه بمرجعية حل الدولتين على حدود ع

االستيطان، من أجل البدء بمفاوضات جدية وسقف زمني محدد لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية واللجنة 
  ".الرباعية

سيظل قائماً بيننا لما فيه المصلحة المشتركة األردنية الفلسطينية، ولم نعهد "مؤكًدا أن التشاور والتنسيق 
ذي قدم كل أشكال الدعم للسلطة الوطنية منذ قيامها أنه تدخل في شؤونها في أي لحظة أن األردن ال

  ".الداخلية أو حاول فرض شروط عليها بل كان يحترم قرارنا ويقف خلفه داعماً
  6/2/2012الحياة الجديدة، رام اهللا، 

  
  ة  بشأن عضوية فلسطين باألمم المتحدجامعة العربيةالمن عباس يسعى لقرار  ":الشرق األوسط" .3

 أن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، سيسعى الستصدار قرار من جامعة "لشرق األوسطا"علمت : لندن
الدول العربية، ينص على أن الحصول على عضوية فلسطين في األمم المتحدة هو هدف للجامعة والدول 

  . المنضوية تحت لوائها



  

  

 
 

  

            7ص                                     2403:                العدد6/2/2012االثنين  :التاريخ

 القرار يأتي لقطع الطريق على وذكرت مصادر فلسطينية مطلعة أن حرص عباس على استصدار هذا
عدد من الدول العربية التي مارست ضغوطا على الجانب الفلسطيني بعد طرح الطلب الفلسطيني من 

وأكدت المصادر أن استصدار مثل هذا القرار يعزز الموقف الفلسطيني في مواجهة . أجل سحبه
لة على الدول األخرى لمنع تأييد األطراف الدولية، سيما الواليات المتحدة التي مارست ضغوطا هائ

وأكدت المصادر الفلسطينية أن القيادة الفلسطينية قدمت أقصى ما يمكن تقديمه من . الخطوة الفلسطينية
أجل توفير الظروف التي تسمح باستئناف المفاوضات مع الجانب اإلسرائيلي، نزوال عن رغبة الجانب 

  .األردني
  6/2/2012الشرق األوسط، لندن، 

  
  67لن نعود للمفاوضات دون وقف االستيطان واالعتراف بحدود : اويعشر .4

أكدت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي أن المنظمة لن تعود إلى : رام اهللا
، مشيرة إلى أن 1967 واالعتراف بحدود اإلسرائيليطاولة المفاوضات دون الوقف الشامل لالستيطان 

 األمم المتحدة ومجلس األمن والجمعية العامة وجميع المؤسسات إلىحتفظ بحقها في التوجه ت"المنظمة 
  ".الدولية التابعة لها، وأنها تنسق مواقفها مع جميع األطراف والدول واألصدقاء األوروبيين

 دوراً سياسياً أوروبا، بأن تلعب )5/2(األحد " صوت فلسطين"وطالبت عشراوي في تصريحات إلذاعة 
 حلول جذرية وعاجلة وعدم التعامل مع وإيجادأكثر استقاللية وفاعلية في منطقة الشرق األوسط، 

  ".إسرائيل على أنها دولة فوق القانون
إن ضعف الدور األوروبي، وهيمنة الواليات المتحدة على العملية السياسية ودعمها المطلق : "وقالت

قوة االحتالل على االستمرار في فرض الوقائع على إلسرائيل، وتحييد دور األمم المتحدة، قد شجع 
 الجهود الدولية لدفع المسار السياسي، بما في ذلك فشل الجوالت االستكشافية في وإفشالاألرض، 

  ". العاصمة األردنية مؤخرا
  5/2/2012قدس برس، 

  
   لم تطلق سراح أي معتقل سياسي بالضفة  الفلسطينية السلطة:قرعاويالنائب  .5

أكد النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني فتحي القرعاوي، عدم إطالق سراح أي من : طولكرم
المعتقلين السياسيين، من سجون األجهزة األمنية الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، مؤكدا أن المفرج 

، وممن تم عزام األحمد أطلق سراحهم منذ فترة طويلة" فتح"عنهم والذين تحدث عنهم القيادي في حركة 
استدعاؤهم للتحقيق، حيث قضوا عدة أيام قبل أن ينالوا حريتهم، أما المعتقلون السياسيون فلم يطلق 

  .سراحهم حتى اآلن
، أن االعتقال السياسية في الضفة الغربية لم تتوقف، "قدس برس"وأكد القرعاوي في تصريحات لـ 

  .والمعتقلون لم يطلق سراحهم بحسب اتفاقيات المصالحة
  5/2/2012قدس برس، 
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  توافق مبدئي على تولي عباس رئاسة الحكومة المقبلة": المركز الفلسطيني لإلعالم" .6
ما تناقلته وسائل إعالمية من " المركز الفلسطيني لإلعالم"أكد مصدر فلسطيني مطلع لـ: دمشق -الدوحة

ام رئيس الحكومة توافق مبدئي بين حركتي حماس وفتح على تولي رئيس السلطة محمود عباس مه
  .الفلسطينية المقبلة إلى جانب مهامه الحالية

إن باقي الملفات ) 5/2(وقال المصدر القريب من أجواء لقاء الدوحة في تصريح لمراسلنا مساء األحد 
المتعلقة بالمصالحة بحثت بشكل طبيعي في لقاء مشعل وعباس في العاصمة القطرية الدوحة، مؤكدا أن 

بدئيا على تولي عباس مسؤولية الحكومة في الفترة القادمة والتي ستتولى ملف الطرفين توافقا م
االنتخابات، دون الخوض في أسماء وزراء الحكومة المزمع تشكيلها، مشددا على أن االجواء االيجابية 

  .سادت اللقاء
  5/2/2012المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
  غلق الباب أمام المصالحة واالنتخاباتاستمرار االعتقال السياسي بالضفة ي: أبو مرزوق .7

أكد الدكتور موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة اإلسالمية : القاهرة
، مشدًدا على "ال تسطيع أن تدير الظهر لقضية المصالحة وال لقضاياها التفصيلية" أن الحركة ،"حماس"

  ". فتح وحماس كان ضعيفًاأن التقييم الموضوعي إلنجاز ما تفاهمت عليه
قال أبو مرزوق إن سياسة استمرار ) 2-5(األحد " المركز الفلسطيني لإلعالم"وفي حوار موسع مع 

تغلق الباب أمام المصالحة المجتمعية وتغلق الباب أمام االنفتاح "اعتقال أنصار وكوادر حماس في الضفة 
  ".ام االنتخابات المستقبليةبين عناصر حماس وفتح في الضفة وغزة، وتغلق الباب أم

 قال القيادي في حماس إنه -مدار البحث بين مشعل وعباس في الدوحة-وفيما يتعلق بموضوع الحكومة 
ال يرى أن هناك إرهاصات حول إنجاز هذه النقطة، مضيفًا أن الرئيس عباس ال زال متمسكًا بسالم 

  ". يطرح بديال لفياض والنتيجة بذلك واحدةحتى اآلن لم: "فياض لرئاسة الحكومة، موضًحا ذلك بالقول
حدثًا يؤرخ له في تاريخ "وبخصوص زيارة وفد حماس إلى األردن؛ أكد أبو مرزوق أن الزيارة تعتبر 

الزيارة فتحت الباب أمام عالقات أكثر صحية مع األردن، والزيارات : "، مضيفًا"العالقة بين الطرفين
  ". أفضلالقادمة ستشهد ترتيب العالقة بشكل

  5/2/2012، المركز الفلسطيني لإلعالم
  

  مشعلخالد القيادة السورية أبدت رغبتها في لقاء : "الحياة"مصادر مصرية لـ  .8
أن القيادة السورية أبدت رغبتها في لقـاء        " الحياة"كشفت مصادر مصرية لـ     :  جيهان الحسيني  –القاهرة  

طبعاً لم يتم عقد مثل هذا اللقاء الذي من شـأنه           ": خالد مشعل، وقالت  " حماس"رئيس المكتب السياسي لـ     
وسبق ان حذر مسؤولون مصريون مشعل من الوجود لفترات طويلة في           ". أن يتسبب بحرج كبير لمشعل    

  .دمشق حرصاً على سالمته، خصوصاً في حال تصاعد أحداث العنف فيها
لقاهرة قادماً من غـزة     محمود الزهار إلى ا   " حماس"في غضون ذلك، وصل عضو المكتب السياسي لـ         

  .إلجراء محادثات مع المسؤولين المصريين
  6/2/2012، الحياة، لندن
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  قمة مشعل ـ عباس في الدوحة ليست بديلًا عن دور القاهرة: أسامة حمدان .9
أسامة حمدان في تصريحات خاصة " حماس"أوضح مسؤول ملف العالقات الخارجية في حركة : بيروت

وحة بين مشعل وعباس تأتي لدعم جهود المصالحة التي ترعاها القاهرة ، أن قمة الد"قدس برس"لـ 
اللقاء بين مشعل وعباس اليوم األحد في الدوحة ليس بديال عن القاهرة، وإنما : "وليس بديال عنها، وقال

. الجاري) فبراير(هي قمة تأتي في سياق التهيئة للقاء القاهرة المرتقب في الحادي عشر من شباط 
اء بين مشعل وعباس هو أمر طبيعي بكل تأكيد، وهو ليس خارج سياق المصالحة التي بدأت ووجود لق

  ".الماضي على اتفاقية المصالحة) مايو(في القاهرة منذ التوقيع في أيار 
: ونفى حمدان أن تكون المفاوضات بين السلطة الفلسطينية والجانب اإلسرائيلي جزًءا من القمة، وقال

لمفاوضات معروف للجميع، هذه المفاوضات فشلت واالستمرار فيها ضرب للرأس من ا" حماس"موقف "
في الجدار، واالستمرار فيها لن يكون بأي حال من األحوال ذكاء سياسي، ولذلك ال أظن أنها ستأخذ 
كثيرا من الوقت للحوار الذي بدأ عمليا في الدوحة بين مشعل وعباس، بقدر ما سينصب النقاش حول 

  ".ل بتنفيذ اتفاق المصالحةسبل التعجي
 5/2/2012قدس برس، 

  
   غزةإلىحماس عماد العلمي حركة عودة عضو المكتب السياسي ل .10

افادت مصادر فلسطينية في معبر رفح الحدودي مع مصر، ان عضوا بارزا في قيـادة               :  ا ف ب   -غزة  
ل اسرائيل قبل اكثر من     حركة حماس في دمشق، عاد مساء االحد الى غزة لالقامة فيها بعد ابعاده من قب              

  .عشرين عاما
المهندس عماد العلمي عضو المكتب السياسي لحماس وصل مـع افـراد            'واوضح مصدر في حماس ان      

  .' قادما من سورية عبر مصر بسبب االحداث التي تشهدها سورية،عائلته مساء الى معبر رفح الحدودي
، وهو من سكان مدينة غزة اصال، وقد اقام         'رتهسيقيم في غزة مع اس    'واشار المصدر ذاته الى ان العلمي       

  . عاما بعد ان ابعدته اسرائيل خارج االراضي الفلسطينية23في الخارج، خصوصا في سورية، نحو 
وكان في استقبال العلمي في معبر رفح عدد من اقاربه في مقدمتهم والدته الثمانينية وعدد من المسؤولين                 

وعلق الحية على    . واحمد بحر النائب االول لرئيس المجلس التشريعي       الكبار في حماس بينهم خليل الحية     
هذا يوم مبارك، نحن اليوم امام عودة مظفرة ألحد قيادات الشعب الفلسطيني وحركـة       'عودة العلمي قائال    
    .'حماس البارزين

  6/2/2012القدس العربي، لندن، 
  

  لغربية في الضفة اأنشطتها وإحياءحماس تعيد بناء قوتها  :هآرتس .11
 كشفت صحيفة هآرتس العبرية في عددها الصادر صباح اليوم عن قلق متنامي في :القدس المحتلة

أوساط المنظومة األمنية اإلسرائيلية من محاوالت حركة حماس إعادة بناء قوتها وإحياء أنشطتها في 
الغ كبيرة نسبيا في والسيما أن الجيش اإلسرائيلي ضبط بالتعاون مع جهاز الشاباك مب, الضفة الغربية

اآلونة األخيرة حاول نشطاء حماس تهريبها من الدول العربية للضفة الغربية كجزء من الجهود المبذولة 
  .في هذا اإلطار
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وأشارت الصحيفة إلى أن السلطة الفلسطينية تتخذ إجراءات صارمة ضد نشطاء حماس في الضفة 
وأن السلطة اعتقلت المئات , 2007يونيو  - انمنذ سيطرة الحركة على قطاع غزة في حزير, الغربية

وغيرها من المؤسسات , وصادرت أموال وأغلقت جمعيات الزكاة, من أنصار الحركة لفترات طويلة
  .االجتماعية التابعة لحماس في الضفة

تحاول استغالل صفقة تبادل األسرى التي تمت بين إسرائيل وحماس في , بحسب الصحيفة, إال أن حماس
بعد فترة طويلة وجدت الحركة فيها صعوبة ,  الماضي من أجل تعزيز موقفها في الضفة الغربيةأكتوبر

  .بالغة بسبب المضايقات من جانب السلطة الفلسطينية والمالحقة المستمرة من جانب إسرائيل
وادعت مصادر أمنية إسرائيلية أن حماس تسعى في المرحلة األولى استعادة نشاط أعضاء الحركة في 

وأشارت هآرتس إلى أن الهجمات التي تنفذها حماس ضد أهداف  .ختلف مناطق الضفة الغربيةم
وبسبب االعتبارات , إسرائيلية تنطلق من الضفة الغربية تقلصت بشكل كبير بسبب صعوبات في األداء

  .السياسية
  6/2/2012وكالة سما اإلخبارية، 

  
  50دخول إضرابه عن الطعام يومه الـ نقل األسير خضر عدنان إلى المستشفى بعد : الجهاد .12

إن مصلحة السجون اإلسرائيلية نقلت القيادي في الحركة األسـير          " الجهاد اإلسالمي "قالت حركة   : غزة  
وطالبت الحركة ووزارة األسـرى     . أمس" تدهور حالته الصحية  "الشيخ خضر عدنان إلى المستشفى بعد       

تفعيل الدعم المادي والمعنـوي     "عربية واإلسالمية بـ    في غزة األمتين ال   " حماس"والمحررين في حكومة    
  ".تضامناً مع عدنان ورفاقه الذين يخوضون إضراباً عن الطعام

خضر حبيب خالل مؤتمر صحافي عقده أمس في خيمة االعتصام التـضامني            " الجهاد"ودعا القيادي في    
إعالن "ؤسسات والفعاليات كافة إلى     مع عدنان أمام مقر اللجنة الدولية للصليب األحمر في مدينة غزة، الم           

  ".حال التضامن مع قضية عدنان
  6/2/2012، الحياة، لندن

  
  استشهاد قساميين بانهيار نفق للمقاومة وحادث عرضي .13

) حمـاس (أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركـة المقاومـة اإلسـالمية               : غزة
ـ    استشهاد اثنين من عناصرها، الليلة، في      واألخـر بحـادث    " مهمة جهادية " حادثين منفصلين، أحدهما ب

  .عرضي
وأوضحت الكتائب في بيان عسكري نشرته على موقعها االلكتروني أن الشهيدين هما عز الدين صـافي                

 .وسمير عبد الرحمن العجلة من مدينة غزة
  5/2/2012، )صفا(وكالة الصحافة الفلسطينية 

  
  مية والمسيحية من خطر التهويدحماس تدعو لحماية األوقاف اإلسال .14

إعالن االحتالل اإلسرائيلي عن مخطط لبناء مركز " حماس"أدانت حركة المقاومة اإلسالمية  :غزة
تجاري وموقف خاص على أراض تابعة لدير األرمن في البلدة القديمة بالقدس المحتلة، واعتبرت ذلك 

  .جزءا من مخطط لتهويد القدس
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بشدة ما يقوم به االحتالل الصهيوني من مخططات استيطانية ) "5/2( األحد للحركة اليوم وأدان بيان
، وفي ظل ارتفاع وتيرة اعتداء "حماس"إنَّنا في حركة : "تستهدف تهويد مدينة القدس، وقال البيان

االحتالل على األراضي واألوقاف اإلسالمية والمسيحية في مدينة القدس المحتلة، لندعو منظمات األمم 
تحدة والمؤسسات الحقوقية واإلنسانية في العالم إلى التحرك العاجل للضغط على االحتالل، وإيقاف الم

  .، على حد تعبيره"مخططاته االستيطانية، وفضح مشاريعه في تهويد مدينة القدس المحتلة
  5/2/2012قدس برس، 

 
  طرها في الدامورمواقع لتنظيمات فلسطينية مسلحة في لبنان أخ:  اللبنانية"mtv"قناة الـ .15

ـ   وجود مواقع تنظيمات فلسطينية مسلحة تحتوي على صـواريخ وتجهيـزات           "إلى  " mtv"أشارت قناة ال
، الفتة إلى   "عسكرية متطورة وأجهزة رصد واتصاالت وأنفاق حديثة تصل إلى عمق األراضي السورية           

لديهم حرية الحركـة عبـر      هذه المراكز تحتوي المئات من المقاتلين يأتمرزن من النظام السوري و          "أن  
  ".الحدود من دون المرور عبر المعابر الشرعية والرسمية اللبنانية

" فـتح االنتفاضـة   "هذه المراكز تتوزع في البقاعين األوسط والغربي وهناك تواجد لتنظـيم            "وذكرت أن   
طـورة  أكثـر المراكـز خ    "ولفتت إلى أن    . المسلح في مناطق دير العشائر وحلوا ووادي األسود وبلطا        

وأقربها إلى العاصمة هو معسكر الجبهة الشعبية في منطقة الناعمة على تخوم الدامور وهو عبارة عـن                 
أنفاق تحت التالل متداخلة مع بعضها ولها عدد من المداخل لجهة الدامور وصوال إلـى ديـر الناعمـة                   

  ".مرورا بحارة الناعمة
ـ وفي هذا اإلطار، تساءل رئيس بلدية الدامور شارل غمر      كيـف يمكـن لهـذه    " "mtv"ي في حديث للـ

، مشيرا إلى أنهم سابقا كانوا يدخلون إلى بعض األحيـاء فـي             "العناصر الدخول والخروج من المنطقة؟    
  ".الدامور لكن الجيش أقفل كل هذه المنافذ باتجاه الدامور ووضع خطا فاصال

  4/2/2012موقع الجئ نت، 
 

  48 لصراع مع عرب "إسرائيل" يحاول جر  في الوطن العربياإلسالميالتطرف : بيريز .16
قال الرئيس اإلسرائيلي شمعون بيريز في كلمة له خالل محاضرة ألقاها في            : زهير أندراوس  -الناصرة  

المؤتمر السنوي في هرتسليا إن مفتاح التقدم في إسرائيل يكمن في حل الصراع مع الفلسطينيين، معتبراً                
  .نهاء الصراع مع الفلسطينيينأن أفضل وسيلة وربما الوحيدة هي إ

اإلخباري عن بيريز قوله أعتقد إن رئيس السلطة الفلسطينية محمـود عبـاس             ) WALLA(ونقل موقع   
ورئيس الوزراء سالم فياض أفضل شركاء جديرين للسالم، مدعياً أن اإلسرائيليين ال يريدون اسـتمرار               

لمفاوضات سيؤدي إلى تعزيز قـوة حركـة        وحذّر بيريز من أن تعليق ا     . الصراع مع الجانب الفلسطيني   
حماس التي لن تكون لصالح أمن إسرائيل مؤكداً على ضرورة السعي من أجل التقدم فـي المفاوضـات                  
لمنع حركة حماس السيطرة على الضفة الغربية وتأجيل القضايا الخالفية التي من شأنها إعاقـة عجلـة                 

قوات اإلسالمية المتطرفة في الوطن العربي قائالً إن        وأعرب بيريز عن استيائه من المزيد من ال       . السالم
  . المتواجدين في إسرائيل48هذه الجماعات تُحاول جر إسرائيل إلى صراع مع عرب 

 6/2/2012القدس العربي، لندن، 
  
 



  

  

 
 

  

            12ص                                     2403:                العدد6/2/2012االثنين  :التاريخ

   زيادة قوتها العسكرية"إسرائيل"ـ المهمة األساسية ل: نتنياهو .17
إلسرائيلي بنيامين نتنياهو أمـس األحـد، إن المهمـة          قال رئيس الوزراء ا   :  برهوم جرايسي  - الناصرة

األساسية إلسرائيل هو زيادة قوتها العسكرية، زاعما أن إسرائيل تتلقى تهديدات باإلبادة من إيران، فيمـا                
بالشأن اإليراني، إلى ذلـك، زعـم نتنيـاهو أن سـيطرة عـصابات              " الثرثرة"دعا وزراء حكومته بعد     

ال يعني اتجاه الحزب نحو اليمـين       "د في المجلس المركزي لحزب الليكود       المستوطنين على مئات المقاع   
  ".أكثر

إن األمر الوحيد الذي يضمن بقاء إسرائيل في الشرق األوسط هو القـوة، حـاكم إيـران                 "وقال نتنياهو،   
يتحدث عن تصفيتنا، والجيش السوري يذبح شعبه، وهناك أحداث دموية أخرى تجري في منطقتنـا، إن                

  ". ملتزمة بمواصلة تطوير قوة إسرائيل العسكرية واالقتصادية واالجتماعيةالحكومة
 6/2/2012الغد، عمان، 

 
  ايالت لاللتفاف على قناة السويس المصرية - سكة حديد تل ابيب: نتنياهو .18

 كشف رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين نتنياهو النقاب ان االلتفاف على قناة            : المحرر السياسي  -القدس
سويس المصرية هو احد االهداف المتوخاة من قرار الحكومة االسرائيلية اليوم االحد اقامة سكة حديـد                ال

  .ت على البحر االحمرالما بين تل ابيب على البحر المتوسط واي
.. إن المشروع ينطلق اآلن بموجب قرار إستراتيجي        "وقال نتنياهو في اجتماع الحكومة االسرائيلية اليوم        

لقادم سيشهد صعود دول عظمى جديدة مما يحتم على إسـرائيل ضـمان مـصالحها القوميـة                 ان العقد ا  
إن إسرائيل تستطيع فتح ممر بري يلتفّ علـى قنـاة           " واضاف طبقا لنص اقواله التي وصلت،        "الحيوية

  كيلومتراً 350ويمتد الخط لمسافة     ".من حيث المصالح اإلستراتيجية   " بوليصة تأمين "السويس مما يشكل    
 سـنوات علـى     5حيث يتوقع استمرار الرحلة عليه ساعتين فقط، ومن المرجح بدء تشغيل الخط بعـد               

  .انطالق المشروع
وكانت مصادر اسرائيلية قالت ان وزير المواصالت االسرائيل يعقوب كاتس توصل الـى اتفـاق مـع                 

  .الصين للشراكة في هذا المشروع غير ان وزارة المالية عارضت هذا االقتراح
 5/2/2012القدس، القدس، 

 
  موفاز ينتقد التصريحات العلنية بشأن امكانية مهاجمة ايران .19

فيما اكدت مصادر اسرائيلية عديدة رفع حالة التأهب في سفارات اسرائيل بالعالم            : وليد عوض  -رام اهللا   
ـ             رائيليين الـذين   وجه وزير الدفاع االسرائيلي السابق شاؤول موفاز االحد انتقادات حادة للمسؤولين االس

ووصف رئـيس لجنـة      .يدلون بتصريحات صحافية تكشف بشكل علني عن نية اسرائيل مهاجمة ايران          
الخارجية واألمن التابعة للكنيست اإلسرائيلي شاؤول موفاز التصريحات العلنية اإلسرائيلية بشأن احتمال            

  .مهاجمة إيران بأنها غير مسؤولة
 6/2/2012القدس العربي، لندن، 

 
   قائدا لسالح الجو االسرائيلي"أمير إيشل"نتس يعين اللواء اغ .20

قرر رئيس االركان االسرائيلي، بني غانتس، اليوم األحد، منح مهمة قيادة سالح الجو االسرائيلي للـواء                
  .مايو المقبل/ أمير إيشل، خلفا للجنرال عيدو نحشتون، الذي سينهي مهام منصبه في شهر أيار
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وزراء، بيبي نتنياهو، ووزير الجيش، إيهود باراك، قد طرحا السكرتير العـسكري           وكان كلُّ من رئيس ال    
لنتنياهو، الجنرال يوحنان لوكر، لتولي هذا المنصب، وهو ما لم يرغب به غنتش، األمر الذي أثار أزمة                 
كبيرة قبل عدة أسابيع، وصفتها الصحف االسرائيلية بمعركة سالح الجو، ولكن رغبة غانتس تغلبت فـي             

  .النهاية
وكان غانتس قد عبر عن استيائه من نية نتنياهو تعيين مرشحه لوكير في المنـصب، وصـرح خـالل                   
اجتماع في الكنيست قبل أسبوعين، إنه ينبغي أن يقرر وحده بشأن تعيين قائد سالح الجـو، وأن وزيـر                   

  .الدفاع يقرر بشأن تعيين رئيس شعبة االستخبارات العسكرية ونائب رئيس األركان
باراك صادق على قرار رئيس أركـان الجـيش         "وقال بيان صادر عن الناطق العسكري االسرائيلي، إن         

  االسرائيلي، بيني غانتس، بتعيين اللواء أمير إيشل لمنصب قائد سالح الجو، واللواء إيشل سيخلف اللواء               
اكمها اختيـر حينهـا     لجنرال أشل تجربة كبيرة في مجال الطيران الحربي القتالي، ر         لو ".عيدو نحوشتان 

  . 1982لقيادة سرب قتالي خالل حرب لبنان األولى عام 
 5/2/2012، 48موقع عرب

  
   هناك احتمال بتبكير موعد االنتخابات العامة بسنة أو أكثر":إسرائيل بيتنا"حزب  .21

، بزعامة وزيـر الخارجيـة أفيغـدور        »إسرائيل بيتنا «وكانت مصادر في حزب     : نظير مجلي : تل أبيب 
ان، قد صرحت أن هناك احتماال قويا بتبكير موعد االنتخابات العامة في إسرائيل بـسنة أو أكثـر،                  ليبرم

هذه الـسنة، بـدال مـن موعـدها         ) تشرين الثاني (أو نوفمبر   ) تشرين األول (وإجرائها في شهر أكتوبر     
حيفة وقالت عضو الكنيست المقربة من ليبرمان، فاينـا كيرشـنباوم، لـص           . 2013الرسمي في نوفمبر    

 التـي ستـشهد تقليـصات       2013األول ميزانية   : ، إن سببين قد يؤديان إلى تقديم االنتخابات       »هآرتس«
والثاني يكمن فـي عـودة حركـة االحتجـاج          . ستؤدي إلى الكثير من االحتجاجات بين الكتل المختلفة       

 ألن غالبيـة  فحملة االحتجاج ستعود لالنفجار من جديد فـي الـصيف المقبـل،     . االجتماعية إلى الساحة  
معني بالحفـاظ علـى     » إسرائيل بيتنا «وأضافت أنه على الرغم من ذلك، فإن حزبها         . مطالبها لم تتحقق  

  .االئتالف الحكومي الحالي
 6/2/2012، الشرق األوسط، لندن

  
  اروسيا تدعي أنها ال تؤيد األسد وإنما تؤيد سوري:  في موسكو"إسرائيل"سفيرة  .22

سفيرة إسرائيل في موسكو دوريت غولندر تفسير الموقف الروسي بعـد           حاولت   : يو بي آي   -تل أبيب   
  .استخدام روسيا حق الفيتو في مجلس األمن الدولي أمس لمنع صدور قرار يدين النظام السوري

يوجد لروسيا مصالح واألمر يتعلق هنا بصفقات وشؤون اقتصادية وهذا هو الوضع حتى             'وقالت غولندر   
يا معروفا لنا منذ عهد االتحاد السوفييتي وهم مخلصون لهذا الخـط، وهـذا              اآلن، ونحن نشهد خطا روس    

  .'ليس شيئا جديدا
رأينا حدوث أمر كهذا في التاريخ، إذ أن أي زعيم عربي ال يتنحى عن مملكته لوحده، وروسيا                 'وأضافت  

 األخيرة أن الروس    تدعي أنها ال تؤيد األسد وإنما تؤيد سورية، هذا هو ادعاؤها رغم أننا نشهد في الفترة               
  .'بدؤوا يحاذرون في صياغاتهم، ألنه من وجهة نظرهم لن يحدث في سورية ما حدث في اليمن
 6/2/2012القدس العربي، لندن، 
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  روسيا استخدمت الفيتو لخوفها من تداعيات سقوط نظام األسد: سيلفان شالوم .23

يلفان شالوم، إن روسيا استخدمت حـق       قال النائب األول لرئيس الوزراء اإلسرائيلى س      : )أ ش أ  ( -غزة  
الفيتو فى مجلس األمن الدولى لخشيتها من سقوط النظام السورى وما قد يترتـب علـى ذلـك بالنـسبة                    

  .لالستقرار فى إيران
اليوم األحد عن شالوم فى مستهل جلسة مجلس الوزراء األسبوعية، قولـه            ) صوت إسرائيل (ونقل راديو   

ا تشكل لحظة اختبار مهمة للمجتمع الدولى وقدرته على وقف أعمال القتل            إن األحداث التى تشهدها سوري    
  .حسب قوله.. فى سوريا

وكانت روسيا والصين قد صوتا أمس ضد مسودة مشروع القرار العربى الفرنسى المتعلق بسوريا فـى                
  .رئةجلسة لمجلس األمن الدولى، لمناقشة الوضع فى سوريا بعد طلب الجامعة العربية عقد جلسة طا
 5/2/2012، اليوم السابع، مصر

  
  سقوط األسد قد يكسر محور الشر مع إيران وحزب اهللا: موشيه يعلون .24

رفض نائب رئيس الوزراء اإلسرائيلى موشيه يعلون اليوم األحد اآلراء السائدة التـى             : )أ ش أ   (- غزة
إن سقوط األسد قد يكـسر      تشير إلى أن إسرائيل تؤيد استمرار نظام الرئيس السورى بشار األسد، وقال             

  .محور الشر مع إيران وحزب اهللا
 - فى تصريح أوردته صحيفة جيروزاليم بوست اإلسرائيلية على موقعها اإللكترونـى             -وأضاف يعلون   

ال أعتقد أن نظاما إسالميا سيسيطر على السلطة فى سوريا فى حال سقوط األسد، مؤكدا على وجود فرق                
ن وضع اإلخوان المسلمين فى سوريا أضعف بكثير عن وضـعهم فـى             كبير بين مصر وسوريا نظرا أل     

  . حسب يعلون-مصر 
وكان نائب رئيس الوزراء اإلسرائيلى قد انتقد إخفاق مجلس األمن الدولى أمس السبت فـى استـصدار                 

ضد مسودة مشروع   " الفيتو"قرار يدعو لإلطاحة بالرئيس األسد، وذلك بعد أن استخدمت روسيا والصين            
ر، وقال يعلون إن موقف روسيا والصين من القرار نفاق، وأنهما تسعيان فقط لتحقيـق مـصالحهما         القرا

 .الخاصة
 5/2/2012، اليوم السابع، مصر

 
   تقديرات إسرائيلية بأن نهاية األسد لن تكون مثل نهاية القذافي: االلكتروني"والال"موقع  .25

نأسف ألن روسيا والصين لم     'يلي سيلفان شالوم    قال نائب رئيس الوزراء اإلسرائ     : يو بي آي   -تل أبيب   
تنضما إلى القرار ألن سقوط سورية من شأنه أن يؤدي إلى سقوط إيران وسيطرة الغرب على كل النفط                  

  .'في الخليج
األسد لن يحارب   'االلكتروني األحد عن مسؤول أمني إسرائيلي رفيع المستوى قوله إن           ' والال'ونقل موقع   

وأشار المسؤول األمني إلـى أن جهـاز         .'ة وسوف يبحث عن دولة لجوء ينتقل إليها       حتى اللحظة األخير  
  . األمن اإلسرائيلي يتابع بقلق األحداث في سورية

االلكتروني إن التقديرات في جهاز األمن اإلسرائيلي هـي أن األسـد لـن يستـسلم                ' والال'وقال موقع   
ارك على مقربة منه، والتقديرات هي أن األسد ال         للميليشيات المسلحة حتى اللحظة التي ستجري فيها مع       
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يعتزم أن ينهي حياته مثل القذافي وينوي الحصول على لجوء في إحدى الدول التي تدعمه اليوم، علما أن              
  .تقارير إسرائيلية تحدثت في األسابيع الماضية عن احتمال لجوء األسد إلى روسيا

 6/2/2012القدس العربي، لندن، 
 

  غزةقطاع يحذّر من تعاظم القدرة العسكرية للمقاومة الفلسطينية في " شاباكال "":هآرتس" .26
، يـورام كـوهين، مـن       "الـشاباك "حذّر رئيس جهاز المخابرات اإلسرائيلي العام       : )فلسطين(الناصرة  

التهديدات الخطرة التي تنطوي على امتالك فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة ألسـلحة حربيـة                
  ".العمق اإلسرائيلي"تطورة تهدد وصواريخ م

، تصريحات أدلى بهـا     )4/2(العبرية، على موقعها اإللكتروني اليوم السبت       / هآرتس/وأوردت صحيفة   
إن معضلة إسرائيل الرئيسية خالل العام المقبل هي كيفيـة          "خالل ندوة مغلقة، جاء فيها      " الشاباك"رئيس  

صول على صواريخ من الممكن أن تصل إلـى المنـاطق   منع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة من الح    
  ".الحضرية كتل أبيب

وأضاف أن الهدف الرئيس للفصائل الفلسطينية هو زيادة مدى صواريخها لتصل إلى قلب مدينة تل أبيب                
، داعياً الجيش إلى الحيلولة دون تحقيـق هـذا الهـدف دون    )1948وسط األراضي الفلسطينية المحتلّة     (

  . عسكري واسع النطاق في قطاع غزةالتورط في عمل
 ازدادت سوءاً بفعـل الظـروف       48ورأى كوهين، أن الوضع األمني في المناطق الجنوبية من أراضي           

السائدة في شبه جزيرة سيناء، وعدم تمكّن السلطات المصرية من فرض سيطرتها على المنطقة بسبب ما                
  .تمر به الجمهورية من أزمة داخلية، حسب تقديره

إسرائيل في مأزق حول ما يتعين القيام به إذا ما تم رصد جماعات تعتزم مهاجمتها من بلد                 "ه إلى أن    ونو
  .، على حد تعبيره"ما يربطها به معاهدة سالم، حيث أنها قد تواجه صعوبة في تنفيذ سيادتها

 4/2/2012، قدس برس
 

  "1تنين " تكتشف حقالً غازياً جديداً أسمته "إسرائيل" .27
اإلسرائيلية فـي حقـول     » ديلك«األميركية الشريكة لشركة    » نوبل إنرجي «أعلنت شركة    :حلمي موسى 

أنها اكتشفت حقال جديدا للغاز فـي عـرض البحـر    » لفيتان«، و»داليت«، »تمار«، »يام تاطيس «الغاز  
في بالغ للبورصة اإلسرائيلية إلى أنهـا اكتـشفت إشـارات           » نوبل إنرجي «وأشارت   .»1تنين  «أسمته  
وكانت تقديرات الشركة قـد أشـارت إلـى         . ة تدل على وجود غاز طبيعي في هذا الحقل الجديد         جوهري

  احتمال وجود كميات
  . تريليون قدم مكعب1,3-1,2مهمة من الغاز في هذا الحقل، تبلغ 

، وعلى مقربة من المنطقة االقتـصادية الحـصرية         »لفيتان«في شمالي غربي حقل     » 1تنين  «ويقع حقل   
ألـون  «يقع في امتياز بحري إسرائيلي يسمى       » 1تنين  «ووفق المعطيات فإن    .  يمتد إليها  لقبرص لكنه ال  

   %.62ويقدر احتمال الغاز فيه بنسبة « أ
وشددت إسرائيل على أن الحقل الجديد، بالرغم من أنه أقرب إلى المنطقة االقتصادية اللبنانية، إال أنه ال                 

  . لتينيقع ضمن المنطقة المتنازع عليها بين الدو
 6/2/2012السفير، بيروت، 
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  "الشعب المختار" همبأن% 70 و يؤمنون بوجود اهللاإلسرائيليينمن اليهود % 80: استطالع .28
من اليهود االسـرائيليين يؤمنـون       % 80 نشر االسبوع الماضي استطالع للرأي قال إن         :اسرائيل اليوم 

بـأن التـوراة     % 69ختـار، ويـؤمن     بأن الشعب اليهودي هو الـشعب الم       % 70بوجود اهللا، ويؤمن    
  .بالحياة بعد الموت % 60والفرائض هي أوامر إلهية، ويؤمن 

  يبرهن استطالع الرأي على أن إنشاء دولة اسرائيل بهدي من رؤيا هيرتسل ودافيد بن غوريون لم ينجح                 
يمان الـديني   في واحدة من مهامه المركزية أال وهي بناء جنس إسرائيلي من اليهود مقطوع عن اهللا واال               

  . وتراث األجيال
 6/2/2012السفير، بيروت، 

  
   الفلسطينيين من حرية التنقل والتسجيل واإلقامة"إسرائيل تحرم": "هيومن رايتس ووتش" .29

الحقوقية أمس أنه حتى بعد سنوات من انسحاب إسرائيل » هيومن رايتس ووتش« أفادت منظمة :القدس
 على إجراءات تسجيل القيد وإقامة الفلسطينيين وسفرهم من من غزة، إال أنها ال تزال تفرض قيوداً

  .الضفة الغربية وغزة وإليهما
السياسات اإلسرائيلية «، أن »إنسوه فهو ليس هنا« صفحة بعنوان 90وذكرت المنظمة في تقرير من 

ة على المتعلقة بإجراءات إقامة الفلسطينيين أدت إلى الحرمان التعسفي آلالف الفلسطينيين من القدر
  .»اإلقامة والسفر من الضفة وقطاع غزة وإليهما

وأضافت أن تلك القيود المفروضة على سجل الفلسطينيين ال تسمح سوى للسكان الذين تعترف إسرائيل 
بوجودهم، بالحصول على بطاقات هوية فلسطينية، وهي الوثيقة الضرورية التي تسمح لهم بالتنقل داخل 

واجز اإلسرائيلية، كما أنها شرط مسبق للحصول على جواز السفر األراضي الفلسطينية عبر الح
  .الفلسطيني

الطريقة التي يمارس بها الجيش اإلسرائيلي سيطرته على سجل السكان الفلسطينيين، «وقالت المنظمة إن 
وهو قائمة بأسماء الفلسطينيين الذين يعتبرون سكاناً شرعيين للضفة وقطاع غزة، أدت إلى الفصل بين 

راد األسرة الواحدة وفقدان األفراد لوظائفهم وفرصهم التعليمية، ومنع األفراد من دخول االراضي أف
  .»الفلسطينية، وحبس آخرين داخلها
االسرائيلية الحقوقية، بينت ان أكثر من » بتسيلم« لحساب منظمة 2005وزادت ان دراسة ُأجريت عام 

  .ب أو شقيق أو طفل أو زوج غير مسجلين ألف فلسطيني في الضفة الغربية وغزة لهم أ640
، رفضت إسرائيل نظر طلبات التسجيل واإلقامة المقدمة من فلسطينيين غير 2000منذ عام «: وتابعت

مسجلين وأزواجهم وزوجاتهم وأقاربهم المقربين، حتى إن كانوا يقيمون في الضفة أو غزة لسنوات ولهم 
  .»عائالت وبيوت وأعمال وروابط أخرى هناك

الفلسطينيين غير المسجلين ال يمكنهم الحصول على بطاقات هوية أو جوازات سفر، وهي «أضافت ان و
  .» ألف شخص على األقل من هذه الفئة يقيمون في غزة12ويقدر أن  .مطلوبة للسفر إلى الخارج

  5/2/2012موقع منظمة هيومان رايتس وتش، 
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   االحتالل اإلسرائيليفي سجون" إداريا"أسيرا  320: "بيتسيلم"منظمة  .30
اإلسرائيلية الحقوقية، إن عدد األسرى " بيتسيلم"قال تقرير صادر عن منظمة :  برهوم جرايسي-الناصرة

، ووصل في 2008في سجون االحتالل اإلسرائيلي ارتفع مجددا منذ العام " إداريا"الفلسطينيين المعتقلين 
تفع هذا العدد في الشهر الماضي، كانون الثاني  معتقلين، وقد ار307 إلى 2011نهاية العام الماضي 

  ).يناير(
 أسيرا، وكان 219 كان 2011وقالت المنظمة في تقريرها، إن عدد األسرى اإلداريين في مطلع العام 

، وهذا خالفا لالنخفاض المستمر منذ  %40هذا العدد يرتفع باستمرار طيلة العام الماضي، وارتفع بنسبة 
 200 أكثر بقليل من 2010 معتقال، وبلغ في نهاية العام 820نما كان عددهم ، حي2008مطلع العام 

  .في سنوات االنتفاضة الثانية كان يقدر بعدة آالف" اإلداريين"معتقل، علما أن عدد المعتقلين 
ويقول المركز الحقوقي في تقريره، إن األسير ال يعرف سبب احتجازه واعتقاله، سوى أنه يتم إحضاره 

ال " ملف سري"ة احتالل، وليصادق الحاكم العسكري على طلب جيش االحتالل، اعتمادا على إلى محكم
  .يجوز لألسير او محاميه االطالع عليه

لضابط عسكري ذي عالقة بتمديد " يجيز"وتبلغ مدة االعتقال اإلداري ستة أشهر، إال أن القانون االحتالل 
من المعتقلين  % 29، أن "بيتسيلم"ن تقــرير االعتقال عدة مرات بدون أي تقيـــيد، ويستدل م

لمدة ما  % 24خالل العام الماضي جرى احتجازهم لمدة تتراوح ما بين نصف عام إلى عام، و" إداريا"
 أسيرا يجري اعتقالهم في مدد تتراوح ما بين عامين إلى أربعة أعوام، وهناك 17بين عام إلى عامين، و

  .أسير واحد معتقل منذ خمس سنوات
ويقول التقرير، إنه على مدى العقد األخير جرى اعتقال آالف الفلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع 

  . لمدد طويلة، وبشكل يتناقض كليا مع القانون الدولي وحرية الفرد" اإلداري"غزة في األسر 
  6/2/2012، الغد، عمان

  
  يرةنقل األسير خضر عدنان إلى المستشفى في حالة خط: نادي األسير .31

في القدس، " بيكور حوليم"نقلت سلطات االحتالل اليوم، األسير الشيخ خضر عدنان موسى، إلى مستشفى 
  .جراء تدهور حالته الصحية، والتي وصفت بالخطيرة، بحسب ما ذكره نادي األسير

وقد أفاد محامي الشيخ خضر في تقرير صدر عن النادي، أنه تم نقله إلى قسم القلب في المستشفى، 
  .ؤكدا أن هناك خطرا شديدا على حياتهم

 دقائق فقط، وقد كان مقيدا في يده 3كما ذكر أن سلطات االحتالل سمحت له بزيارة الشيخ خضر لمدة 
  .وإحدى قدميه، وأبلغه أن وضعه الصحي سيء ويتقيأ عصارة صفراء من المعدة والمرارة

على حياة خضر، وطالب الجميع بالتحرك من جانبه، عبر رئيس النادي، قدورة فارس، عن قلقه الشديد 
والعمل إلنقاذ حياة خضر ومنع االستفراد به، معلنا عن أوسع حملة تضامن شعبية في كافة المحافظات، 

  .بمشاركة كافة المؤسسات، إذا لم يفرج عن خضر
مقاطعة وأكد رئيس نادي األسير أنه سينفذ فعالية احتجاجية يوم الثالثاء القادم، وسيقوم المحامون ب

  .المحاكم العسكرية احتجاجا على استمرار اعتقال خضر، الذي اعتبر صمت المجتمع الدولي وصمة عار
  5/2/2012، 48موقع عرب
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   ألف مقدسي14االحتالل يصادر تصاريح أكثر من  .32
اتهمت منظمة التحرير الفلسطينية إسرائيل أمس، بسحب تصاريح :  وكاالت- جمال جمال -القدس 

الذي صدر في عام » الغائبين« فلسطيني من سكان القدس الشرقية، بفعل قانون 14500اإلقامة من 
وقالت دائرة العالقات الدولية في المنظمة، في بيان لها نقلته وكالة األنباء األلمانية، إن حكومات . 1950

ا القدس استعماره» شرعنة«إسرائيل المتعاقبة سنت العديد القوانين وأصدرت القرارات العنصرية لـ
بشكل خاص، وباقي األراضي الفلسطينية بشكل عام، تسهيال لالستيالء على األراضي والعقارات 
الفلسطينية ومصادرة حق العيش للفلسطينيين فوق تراب وطنهم الشرعي وإحالل المستوطنين الغاصبين 

من % 8ي على ، سيطرت قوة االحتالل اإلسرائيل»الغائبين«وأشارت إلى أنه بموجب قانون . مكانهم
حيث « ألف دونم من أراضي الضفة الغربية؛ 40أراضي وعقارات الفلسطينيين في القدس الشرقية ونحو 

 في المائة من ممتلكاتهم، وهي أيضا تحت طائلة هذا 13لم يتبق للفلسطينيين في القدس الشرقية سوى 
  .»القانون الجائر

  6/2/2012، الدستور، عمان
  

   على أراضي األرمن وعقاراتهم في القدس االحتاللمن استيالء  تحذر"سيحيةالهيئة اإلسالمية الم" .33
 من استمرار سياسة االحتالل ، حذرت الهيئة اإلسالمية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات:رام اهللا

 باالعتداءات المتواصلة على مقدساتها اإلسالمية ،االسرائيلي الهادفة لتهويد معالم المدينة المقدسة
  .سيحية ومصادرة األراضيوالم

 الجبارهم على ترك ، كما حذرت في بيان صدر امس من هدم المنازل واالعتداء على المواطنين
 مشيرة الى ما أعلنته اخيرا بلدية االحتالل في القدس من مخطط جديد لبناء مركز ،أراضيهم وبيوتهم

 تبلغ مساحتها ،مة من المدينة المقدسةتجاري وموقف خاص على أراضٍ تابعة لدير األرمن في البلدة القدي
  .أربعة دونمات

واكدت الهيئة على مواصلة اليهود القاطنين في الحي اليهودي من البلدة القديمة سيطرتهم ومصادرتهم 
 لتوسيع حيهم الذي أقيم على أنقاض المنازل الفلسطينية في االراضي المحتلة ،لعقارات األرمن وأراضيهم

  .1967عام 
6/2/2012، انالرأي، عم  

  
   تحدث بشكل يومي عمليات االعتقال السياسي والمحاكمات: لجنة أهالي المعتقلين السياسيين .34

في الوقت الذي ما زال ملف المعتقلين السياسيين مفتوحا ولم يحرز التقدم : رام اهللا ـ وليد عوض
القدس 'بيان صحافي ارسل لـ أكدت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية في ،المطلوب فيه

عمليات االعتقال السياسي والمحاكمات، واالستدعاء للتحقيق في المقرات األمنية على ' ان ،األحد' العربي
خلفية مواقف سياسية، والفصل من العمل بناء على توصيات األجهزة األمنية، يحدث بشكل يومي ولم 

  .'يتوقف إطالقاً
ملف المصالحة الفلسطينية يتم فقط عبر ترجمة االتفاق بين حركتي فتح وشددت اللجنة على أن التقدم في 

وحماس إلى إجراءات تطبيقية على األرض، من خالل إطالق سراح جميع المعتقلين السياسيين دون 
تسويف أو مماطلة، والتوقف عن سياسة االعتقال واالستدعاء للمواطنين بسبب مواقفهم السياسية، وإعادة 
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. لذين تم فصلهم من أعمالهم على ذات الخلفية، وإطالق الحريات العامة ووقف المالحقاتالموظفين ا
وطالبت لجنة األهالي، لجنة الحريات المنبثقة عن اتفاق المصالحة، بممارسة دورها بشكل أكبر وبذل 

تحدث جهدها لإلفراج عن المعتقلين السياسيين بشكل حقيقي ووقف عمليات االعتقال واالستدعاء التي 
بشكل يومي، كما دعتها لزيارة سجون األجهزة األمنية في مختلف مدن الضفة، لإلطالع بنفسها على 

  .أوضاع المعتقلين السياسيين
  6/2/2012، القدس العربي، لندن

  
  معاناتنا تتجدد وال أحد يلتفت إلى قضيتنا": األيام"مبعدو كنيسة المهد لـ .35

 عن قلقهم وتخوفهم الشديدين من تجاهل قضية إبعادهم إلى أعرب مبعدو كنيسة المهد :فايز أبو عون
قطاع غزة والدول األوروبية التي شارفت على السنوات العشر دون حل، السيما بعد إقدام سلطات 
االحتالل على إبعاد عشرات األسرى من الضفة الغربية والقدس وفلسطينيي الداخل إلى غزة والخارج 

  ".شاليت" الماضي ضمن صفقة في الثامن عشر من تشرين األول
وجددوا على لسان الناطق باسمهم فهمي كنعان تساؤلهم للرئيس محمود عباس عن أسباب عدم طرح 

  .قضيتهم خالل المفاوضات االستكشافية األخيرة التي جرت في العاصمة األردنية عمان
 حتى أنها ال تذكر مجرد ذكر في أي إلى متى ستبقى قضية المبعدين طي الكتمان" "األيام"وقال كنعان لـ

لقاء أو خطاب من قبل القادة والمسؤولين في الضفة وغزة، في ظل اقترابنا من دخول العام الحادي عشر 
  ".لإلبعاد دون وجود أفق للحل، فأين نحن من العودة إلى مدينتنا بيت لحم مسقط رأسنا؟

االهتمام بطرح قضية المبعدين بشكل عام من جهته طالب ممثل المبعدين حاتم حمود الرئيس عباس ب
  .ومبعدي كنيسة المهد بشكل خاص في أي مفاوضات مع االحتالل ووضع حد لمعاناتهم المستمرة

  6/2/2011، األيام، رام اهللا
  

  اعتقال منسق الحملة الشعبية لمقاومة الجدار وصحفي في بيت لحم .36
ق الحملة الشعبية لمقاومة الجدار ومنسق اعتقلت قوات االحتالل، امس، مازن العزة منس: بيت لحم

المبادرة في محافظة بيت لحم، وثالثة متضامنين أجانب، خالل مشاركتهم في فعالية ضد االستيطان 
  ).الولجة(والجدار في قرية 

في قرية الولجة، ) عين الجويزة(وكان مواطنون ومتضامنون ونشطاء تجمعوا صباح امس، في منطقة 
  . نهب االراضي واالستيطان، إال أن قوات االحتالل قمعتهم، واعتقلت األربعةلالحتجاج على سياسة

عاما من منزله في بلدة ) 25(كما واعتقلت قوات االحتالل، فجر امس، الصحافي صهيب عزيز العصا 
  .شرق بيت لحم - العبيدية

  6/2/2012، الحياة الجديدة، رام اهللا
  

  اعالن الدولة الفلسطينية على كامل التراب الوطني: ي لبنان ف الثقافية الفلسطينية المستقلةاألندية .37
شعب مشتت، وسلطة بالكاد تمثل بعض . ارض مجتزأة، منفصلة االطراف والجسم والرأس: سحر البشير

بالنسبة إلى الناشطين في هذا الحراك الشبابي، ال اعتراف بدولة ال . من تصرف رواتبهم آخر الشهر
. من البحر الى النهر، ومن رأس الناقورة شماالً حتى ام الرشراش جنوباًتقوم على كل ارض فلسطين، 
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دعوة إلى المشاركة في الحراك .. تحية الوطن السليب الى انصار الحرية والتحرير«تقول دعوتهم 
والدعوة وجهتها . »الشبابي وفي التغيير وفي إعالن دولة فلسطين على كامل التراب الوطني الفلسطيني

دولة فلسطينية « عمل االندية الثقافية الفلسطينية المستقلة في لبنان الى كل من يرفض قيام هيئة تنسيق
  .»مجتزأة تهدر حقوق الالجئين بالعودة الى اراضيهم

الدعوة جاءت من ستة اندية ثقافية فلسطينية وحدت جهودها الرافضة إلعالن دولة فلسطينية على جزءين 
، رئيس النادي الثقافي في شاتيال، قال ان الباب مفتوح امام جميع محمود حليمة. منفصلين من الوطن

اعالن الدولة «المجموعات الشبابية واالفراد للمبادرة بتحركات في مناطقهم تحت العنوان الكبير 
وبحسب حليمة تم حتى اآلن التشبيك مع عدد من الشباب . »الفلسطينية على كامل التراب الوطني

د واألردن، إلى جانب الضفة وغزة لإلعداد لنشاط اعالن الدولة في الوقت نفسه الفلسطينيين في السوي
وال يزال العمل جارياً على التنسيق مع مجموعات . الذي سيعلن عنها في بيروت، بداية نيسان القادم

  .كما قال» محلياً وشتاتياً«وافراد في مخيمات لبنان، وداخل فلسطين وخارجها، ليكون التحرك 
  6/2/2012، ر، بيروتاالخبا

  
   إسرائيلى يحتجز فتاة فلسطينية رفضت إعطاءه رقم هاتفها يجند: هآرتس .38

قالت الشرطة اإلسرائيلية أنها فتحت تحقيقا حول واقعة قيام أحد حراس األمن اإلسرائيليين باحتجاز : غزة
  . ىفتاة فلسطينية فى نقطة تفتيش تابعة للقدس من أجل الحصول على رقم هاتفها الشخص

اليوم إن الحاجز تابع إلحدى الشركات األمنية التى أوكلت لها حماية الحواجز " هاآرتس"وقالت صحيفة 
بالضفة الغربية والفتاة هى من قرية رأس خميس بالقدس وطالبة فى كلية الحقوق فى جامعة أبوديس فى 

ل األمن المذكور الذى وأشارت الصحيفة إلى أن الفتاة قدمت شكوى فى شرطة االحتالل ضد رج. القدس
 دقيقة ورفض إطالق سراحها رغم توسالتها قبل أن يحصل على رقم هاتفها 20احتجزها لمدة تزيد على 

  . الشخصى
  5/2/2012، اليوم السابع، مصر

  
   إلى األردن من غزة تسمح بتصدير الطماطم"إسرائيل" :األولى من نوعها منذ أن فرض الحصار .39

ن نوعها منذ أن فرض الحصار على قطاع غزة، سمحت إسرائيل بتصدير في سابقة هي األولى م: غزة
وقال رائد فتوح رئيس لجنة تنسيق إدخال البضائع إلى . كميات محدودة من الطماطم من القطاع لألردن

كرم أبو «قطاع غزة، إن سلطات االحتالل سمحت بتصدير شاحنتين لألردن، مما استدعى فتح معبر 
وأوضح فتوح أن . ي الوحيد الذي يتم عبره نقل البضائع من إسرائيل للقطاع، المعبر التجار»سالم

. سلطات االحتالل سمحت، أيضا، بتصدير شاحنة من الزهور وشاحنتين من التوت األرضي لقطاع غزة
ولم تؤد الخطوة اإلسرائيلية إلى إحداث تغيير كبير على أسعار الخضار المتهاوية، التي انخفضت بشكل 

ويطالب المزارعون في قطاع غزة، بتصدير منتوجاتهم إلى الضفة . ادة اإلنتاج مقارنة بالطلبكبير، لزي
  .الغربية والدول العربية ودول العالم، حيث يتكبدون خسائر كبيرة بسبب الحصار

  6/2/2012، الشرق األوسط، لندن
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   بعض السلع تطالب باعادة النظر بقرار فرض رسوم على استيراد في غزةالغرفة التجارية .40
عقدت الغرفة التجارية الصناعية لمحافظات غزة اجتماعا ضم أعضاء مجلس إدارة الغرفة : غزة

التجارية وعدد من كبار المستوردين المشمولين بقرار فرض رسوم استيراد على بعض السلع من قبل 
  .األمانة العامة لمجلس الوزراء بحكومة غزة
نسخه عنه مساء األحد بضرورة إعادة النظر بالقرار ) اسم(وطالب الحضور في بيان صحفي تلقت 

و اعتبر المجتمعين , الخاص بفرض رسوم استيراد على بعض السلع تحت ذريعة حماية المنتج الوطني 
أن قرار الحكومة جاء منافيا لما ورد في اجتماع رئيس وزراء حكومة غزة إسماعيل هنية بالقطاع 

خاصة وأن , فيه بتخفيف الجمارك والضرائب عن القطاع الخاص الخاص األسبوع الماضي والذي وعد 
القطاع الخاص الزال يعاني من مشاكل صعبة من أثار الحصار االقتصادي و الذي الزال مستمرا ومن 

 . منشأه اقتصادية1500أثار العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة و الذي دمرت خالله أكثر من 
تم فيه بداية تطبيق القرار في حين أن عجلة المصالحة تسير نحو واستغرب المجتمعين الوقت الذي 
  .تشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية

وفي نهاية اللقاء توصل المجتمعين إلى تشكيل لجنة عليا من أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية و 
من أجل مناقشة لالجتماع مع جميع األخوة المسئولين في كافة الوزارات , مجموعة من المستوردين 

  .جميع القضايا التي تتعلق بقرار األمانة العامة لمجلس الوزراء 
وفي نهاية اللقاء تمنى كافة الحضور إعادة النظر بالقرار الصادر من األمانة العامة لمجلس الوزراء في 

  .غزة و ذلك تماشيا مع وعود  هنية في اجتماعه األخير مع القطاع الخاص
  5/2/2012، وكالة سما اإلخبارية

  
  القطاع يعاني من كارثة حقيقية جراء نقص االدوية: مدير الدواء والصيدلة في غزة .41

قال مدير الدواء والصيدلة في وزارة الصحة في قطاع غزة الدكتور منير البرش :  ايهاب مجاهد-عمان 
ه احدث تقرير ان القطاع يعاني من كارثة حقيقية جراء نقص االدوية في وزارة الصحة وهو ما اكد علي

  .صادر عن منظمة الصحة العالمية
على هامش مشاركته في اجتماعات اتحاد الصيادلة العرب ان ثلث » الدستور»واضاف في حديث لـ

االدوية والمستهلكات الطبية نفدت من القطاع االمر الذي يهدد بتوقف خدمات صحية اساسية في 
  .الوزارة

 145 باالضافة الى اكثر من 450دوية االساسية من اصل صنفا من اال 150واشار البرش الى نفاد 
 نفد المخزون االستراتيجي للدواء 2010ولفت الى انه منذ منتصف العام  .صنفا من المستهلكات الطبية

في الوزارة والذي كان مدخرا ضمن برنامج بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية والذي كان يوفر 
  .ر للبقاء في حالة استعداد لحاالت الحروب والطوارىءمخزون االدوية لمدة ثالثة اشه

واوضح البرش انه في ظل الوضع الحالي فانه اذا ما اقدمت اسرائيل على حرب على القطاع فستكون 
  .كارثة حقيقية

  6/2/2011، الدستور، عمان
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  ية الفلسطين-رعاية دولة قطر للمصالحة الفلسطينيةيرحبون بسياسيون وإعالميون أردنيون  .42
 -أكد سياسيون وإعالميون أردنيون أن رعاية دولة قطر للمصالحة الفلـسطينية      :الديسي منتصر – عمان

الفلسطينية تعكس جهودها البناءة في توحيد الصف العربي والفلسطيني من اجل تجاوز الخالفـات، فـي                
تتغلـب علـى    وعبروا عن أملهم في ان تستمر المـصالحة، وأن          ،  ظل التحديات التي تعصف بالمنطقة    

  .الصعوبات والعقبات التي تعرقل التقاء األطراف الفلسطينية
الشـك ان مبـادرة قطـر       :  المسلمين لإلخوانمن جهته قال الشيخ سالم الفالحات المراقب العام السابق          

ان ما نأمله هو ان تـستمر       :  وأضاف .بانجاز مصالحة بين السلطة محل شكر وتقدير العرب والمسلمين        
 لن تؤدي إلى شيء وان األمل الحقيقـي         "إسرائيل" وان تدرك السلطة ان المفاوضات مع        هذه المصالحة 

ليس مع الكيان الصهيوني بل مع وحدة الصف الفلسطيني والذي يجب ان يتجاوز التفرقة ألنها هي سبب                 
  .تراجع القضية الفلسطينية

ب من القيادات الفلسطينية ان تنظر      ان المطلو : وقال المهندس عبداهللا جبران النائب في البرلمان األردني       
وقال الـدكتور    .الى الوضع الراهن الذي يدور في المنطقة بحيث لم تعد األمور تحتمل التفرقة والتشتت             

ما يحصل حاليا بين فتح وحماس ال يرضي الفلسطينيين وال          : سعيد ذياب أمين عام حزب الوحدة الشعبية      
  صالحهم ويفكروا بمصلحة الشعب الفلسطيني  يرتقي الجميع على مأنالعرب ومن المفروض 

6/2/2012، الشرق، الدوحة  
  

  مفاوضات ال الستئناف "الرباعية" يؤكد حرص األردن على التنسيق مع  األردنوزير خارجية .43
 المتحدة الخـاص    األمم مبعوث   ، امس االحد  ،التقى وزير الخارجية ناصر جوده في عمان      :  بترا –عمان  

 التطورات والمستجدات المتعلقة بعملية     آخر روبرت سيري، وبحث معه      األوسط لعملية السالم في الشرق   
  .السالم وسبل دفعها

 مشيرا  ،واكد جوده اهمية دور اللجنة الرباعية الدولية والمواقف والبيانات التي تتبناها لدفع عملية السالم             
 يسمح باستئناف المفاوضات    الى حرص األردن على استمرار التنسيق والتشاور معها لتهيئة المناخ الذي          

 والتي تجسد حل الدولتين الذي تقوم بمقتضاه الدولة الفلـسطينية           ،المباشرة والجادة والمحددة بسقف زمني    
 وتتم فيه معالجة قضايا الحل النهائي كافة بما يصون بالكامل المـصالح             ،على التراب الوطني الفلسطيني   

  .الحيوية األردنية المرتبطة بهذه القضايا
6/2/2012، لدستور، عمانا  

  
  "هرتسليا" تستنكر مشاركة عرب في مؤتمر "مجابهة التطبيع" .44

استغربت اللجنة التنفيذية العليا لحماية الوطن ومجابهة التطبيـع مـشاركة بعـض الشخـصيات               : عمان
خطيط ال يخفى على أحد دوره في الت      «األردنية والفلسطينية والعربية في مؤتمر هرتسليا، الذي قالت إنه          

كما اتهمت اللجنـة فـي      . »االستراتيجي لتحقيق أهداف الكيان الصهيوني والحركة الصهيونية العنصرية       
  .»اسباغ الشرعية على هذا المؤتمر العنصري»تصريح لها أمس المشاركين بـ

واستنكرت اللجنة تصريحات عضو الكنيست الصهيوني أرييه الداد التي أكد من خاللها على حل القضية               
شرك العدو الـصهيوني الـذي      «وحذرت اللجنة من خطورة الوقوع في        .سطينية على حساب األردن   الفل
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فلسطين هي فلسطين، واألردن هو األردن، وال       «، مؤكدة أن    »يهدف الى ضرب وحدتنا الوطنية األردنية     
  .»بديل عن فلسطين إال فلسطين

ـ   كما طالبت اللجنة الجانبين األردني والفلسطيني بوضع حد للمف         مـع  » العبثيـة »اوضات التي وصفتها ب
العدو الصهيوني، والتوجه نحو بناء الوحدة الوطنية الفلسطينية علـى الثوابـت الوطنيـة الفلـسطينية،                

  .المدعومة من محيطها العربي واإلسالمي وفي مقدمته األردن
عـض التجـار    من ناحية أخرى، أشادت اللجنة بموقف تجار الخضار والفواكه الذين نددوا بممارسات ب            

  .»العدو الصهيوني«الذين مازالوا يصرون على التعامل مع 
6/2/2012، الدستور، عمان  

  
  ا مرتابة من احتمال تفجير الجبهة اللبنانية ربطاً بمجريات األزمة في سوريأبيبتل  .45

بة مـن  توحي المواقف االسرائيلية االخيرة، ال سيما تلك الصادرة عن المؤسسة االمنية، ان تل ابيب مرتا 
وعكـست المناقـشات     . االسرائيلية، ربطاً بمجريات األزمة في سورية      -احتمال تفجير الجبهة اللبنانية     

ضرورة توجيه تهديد علني الى حـزب       « الحاجة الى ما وصف بـ       اإلسرائيليالدائرة في أروقة القرار     
  .»اهللا ضمن استراتيجية أوسع تتبناها الحكومة االسرائيلية

 من شن اي هجـوم ضـد        وإيرانردع حزب اهللا    «ات ان تلك االستراتيجية تهدف الى       وأظهرت المناقش 
وقالت مصادر قريبة من     .»جيروزاليم بوست «، بحسب مصادر عدة من بينها صحيفة        »اهداف اسرائيلية 

القلق االسرائيلي من مغبة حصول تطورات على       «ان ال نار من دون دخان و      » الراي«لـ  » حزب اهللا «
  . ساخنة2012، متوقعة ان تكون الـ » االسرائيلية في محله-انية الجبهة اللبن

في لبنان علينا أال نألو جهداً في دعم الرئيس         «انه  » الراي«لـ  » حزب اهللا «وقالت المصادر القريبة من     
  .»االسد، الن دعمه مسألة مصيرية واستراتيجية ومستقبلية ال صلة لها باالهواء والتكتيكات

6/2/2012، الراي، الكويت  
  

   المصالحة الفلسطينيةبإتمام مرهونمشروع ربط القطاع بكهرباء مصر : سلطة الطاقة في غزة .46
أكدت سلطة الطاقة في غزة أن مشروع ربط القطاع بكهرباء مصر مرهون بإتمام : محمد الشيخ

ات في سلطة أحمد أبو العمرين مدير مركز المعلوم. وقال م .االنقسامالمصالحة الفلسطينية وإنهاء حالة 
وزير الكهرباء المصري أكد في  "إن، 5/2 يوم األحد" الرسالة نت" في تصريح خاص لـ،الطاقة

تصريحات سابقة على أن مصر جاهزة لربط كهرباء غزة مباشرة بمصر إذا وافق رئيس السلطة محمود 
ن هناك مارس سيكو/ آذاروأوضح أبو العمرين أن في حال إصالح الجزء المعطل في شهر  ".عباس

 . ميجا واط110إلى ) حالياً( ميجا واط 80 الكهرباء من إنتاجتحسن ملحوظ على الكهرباء وزيادة كمية 
  . ساعات5 ساعة يومياً إلى 12وبين أنه في الظروف الطبيعية ستنخفض ساعات القطع من 

  5/2/2012نت، .موقع الرسالة
  

   جهادي وراء تفجير خط الغاز بسيناءرجح وقوف أنصار زعيمي  مصري مصدر أمني":الشرق األوسط" .47
رجحت مصادر أمنية مصرية قيام أنصار زعيم جهادي في سيناء :  يسري محمد،)مصر(العريش 

 واألردن، فجر أمس، وذلك للمرة الثانية عشرة منذ "إسرائيل"بتفجير خط تصدير الغاز الطبيعي إلى 
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 هي األعنف مقارنة بالعمليات التي جرت سقوط حكم الرئيس السابق حسني مبارك، قائلة إن عملية أمس
ووقعت عملية فجر أمس على خط تصدير الغاز بعد نحو يوم من وفاة زعيم  .في العام الماضي

الجهاديين في شبه جزيرة سيناء، محمد عيد التيهي، وهو أيضا المتهم الرئيسي في التفجيرات السابقة 
  .ه بسجن طره جنوب القاهرةلخط تصدير الغاز المصري المار بسيناء، داخل محبس

  6/2/2012الشرق األوسط، لندن، 
  

  سفينة مساعدات طبية تركية ترسو في أسدود لنقل حمولتها إلى غزة .48
، في ميناء أسدود 4/2 السبت يوم حطّت سفينة مساعدات تركية محملة بالمواد الطبية، مساء :أنقرة

 رفض الجانب المصري إدخالها عبر معبر رفح،  لنقل حمولتها إلى قطاع غزة، بعدمااإلسرائيلي، تمهيداً
ونقلت وكالة األنباء التركية  .في حين ماطل في قضية قبول استقبال السفينة في الميناء لثالثة أشهر

 السفينة التركية المحملة بالعالج "الرسمية عن نائب رئيس الوزراء التركي، بكير يوزداج، قوله إن
  ". في وقت مبكر من مساء السبتاإلسرائيليسو في ميناء أسدود واألدوية للفلسطينيين اضطرت للر

وأوضح المسؤول التركي أن ثالث حاويات أدوية ومعدات طبية، تقدر قيمتها بمليون ونصف المليون 
مع وزارة الجيش اإلسرائيلية، وبتدخل من " خوض مساومات حادة"دوالر، وصلت إلى ميناء أسدود بعد 

 .، للسماح بتفريغ حمولتها في الميناء اإلسرائيلي، ومن ثم نقلها إلى داخل غزةمنظمة الصحة العالمية
 األبرياء في األراضي الفلسطينية، ال يتم قتلهم عن طريق القصف الجوي أو "واعتبر بوزداج، أن

المدفعية فقط، إنما من الممكن قتلهم عم طريق فرض حصار مشدد عليهم، ومنع دخول المواد الغذائية 
  .، كما قال"دوية واالحتياجات اإلنسانية، وهذا ما تفعله إسرائيل ضد الفلسطينيين اآلنواأل

  5/2/2012قدس برس، 
  

  "سرائيلإ"من أ يضاًأمن الواليات المتحدة فحسب ولكن أولوية بالنسبة لي ليس األ :وباماأ .49
 من التفكير فيها قبـل      مريكي باراك اوباما ان هناك اخطارا كبيرة البد       قال الرئيس األ  : طهران /واشنطن

 واوضح انه ال يريد ان يرى مزيدا من الصراع في منطقـة الخلـيج               ،توجيه اي ضربة عسكرية اليران    
  .المنتجة للنفط

على مهاجمة الواليات   " النية أو القدرة  " قال اوباما ايضا انه ال يعتقد ان ايران لديها           ،وفي مقابلة تلفزيونية  
 وقال انه يريد نهايـة دبلوماسـية للمواجهـة          ،دات التي اصدرتها طهران    مقلال من اهمية التهدي    ،المتحدة
  .النووية
" حقا" ولكنه قال انها تشعر بقلق       ، ان اسرائيل لم تقرر بعد ما ستفعله ردا على تصاعد التوتر            أوباما وقال

لي ليس  ما زالت االولوية رقم واحد بالنسبة       "التلفزيونية  .) سي.بي.ان(وقال لمحطة    .بشأن خطط طهران  
ـ      ،من الواليات المتحدة فحسب ولكن ايضا امن اسرائيل       أ وسنتأكد من اننا نعمل بشكل تلقائي مـع م نا ضي

  ."قدما في محاولة حل هذا واتعشم ان يكون بشكل دبلوماسي
  6/2/2012، وكالة رويترز لألنباء
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  ليفها من تكا لبيعها غواصة سادسة تتحمل جزءاً"إسرائيل"ألمانيا توقع عقدا مع  .50
دولفين "كشف مسؤول في وزارة الدفاع األلمانية، أن كال من إسرائيل وألمانيا قد وقعتا عقد بيع غواصة                 

  .، قبل أسابيع، لتكون بذلك سادس غواصة تبيعها ألمانيا إلسرائيل"كالس
لى ، أن ألمانيا وافقت ع    "جيروزاليم بوست "وأوضح كريستييان شميت، وكيل وزارة الدفاع، وفقا لصحيفة         

  ".زبون مفضل"تحمل جزء من قيمة الصفقة، واصفا إسرائيل بأنها 
وأضاف أن بيع الغواصة دليل على التزام بالده بأمن إسرائيل، مؤكدا أن أمن الدولة العبرية محل اهتمام                 

  ".هذا لن يتغير"ألمانيا، و
افقة إسـرائيل علـى     ونفى المسؤول األلماني تقارير أفادت بأن ميركل فكرت في إلغاء الصفقة، بعد مو            

إننـا أصـدقاء،    : "وأضاف المسؤول قـائال    .، في القدس المحتلة   "جيلو"التوسع بشكل كبير في مستوطنة      
وأحيانا نكون بحاجة إلى الحديث عن أمور ال نعتقد أنه ينبغـي أن تـتم فيمـا يتعلـق بـسياسة بنـاء                       

  ". هو أمر يتعلق بمحادثات األصدقاءولكننا ال نعتقد أن لهذا شأنا بمسألة الغواصة، وإنما.. المستوطنات
  5/2/2012، 48موقع عرب

  
   والمصالحةالمفاوضاتيطلع على تطورات و  يزور الضفة الغربيةحزب الخضر األلماني .51

بحث وفد من حزب الخضر األلماني برئاسة تشم أوزديمر رئـيس الحـزب، مـع عـدد مـن                   : البيرة
والمـصالحة والخيـارات    والمسار التفاوضـي    سية  الشخصيات الفلسطينية، أمس، تطورات العملية السيا     

جاء ذلك خالل    .المتاحة أمام السياسة الفلسطينية والموقفين األلماني واألوروبي عموما من هذه التطورات          
 في  لقاء عقد في مقر المركز الفلسطيني ألبحاث السياسات والدراسات اإلستراتيجية مسارات بمدينة البيرة            

  .الضفة الغربية
يس حزب الخضر وأعضاء الوفد األلماني دعمهم لحقوق الشعب الفلسطيني وقلقهم من التغيرات             أكد رئ و

، "حـل الـدولتين  "التي تفرضها إسرائيل على أرض الواقع عبر التوسع االستيطاني وتأثير ذلـك علـى            
 مشيرين إلى أهمية مخاطبة والتأثير في الرأي العام اإلسرائيلي للضغط على المـستوى الـسياسي فـي                

كما جددوا التأكيد على اسـتمرار دعـم        . إسرائيل من أجل تحقيق تسوية سياسية قائمة على هذا األساس         
  .للشعب الفلسطيني وحقه في التحرر والتنمية وإقامة دولته" هينريش بل"الحزب ومؤسسة 

  6/2/2012، األيام، رام اهللا
 

  هم من قبل اليهودية االعتداء عليخش" الحشمة" بـ"إسرائيل"إلى الخارجية األمريكية توصي سياحها  .52
 )5/2(أفادت صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية في موقعها االلكتروني صـباح اليـوم األحـد               : الناصرة

، أن وزارة الخارجية األمريكية قامت بتحديث توصياتها للمسافرين إلـى الدولـة العبريـة قبـل                 ]أمس[
ـ     معدل المضايقات التي تتعرض لها النساء هنـاك،         ، بعد ازدياد  "الحشمة"أسبوعين، وضمنتها توصيات ب

  ". أصولية وإقصائية"على أسس 
إرتداء مالبس مناسبة عند زيارة المواقع الدينية فـي         "وأضافت أن الخارجية األمريكية دعت السياح إلى        
ي هـذه   ، إلى جانب تجنب قيادة المركبات ف      )الحرديم(القدس، أو عند المرور في أحياء اليهود المتطرفين         

  ".األحياء خالل عطلة السبت
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الـصدمة مـن قيـام      "وكانت القنصلية األمريكية في القدس، قد رفعت تقريًرا لخارجيتها عبرت فيه عن             
متطرفين يهود بإغالق األحياء اليهودية يوم الجمعة والسبت وخالل األعياد، أمام الزوار غير المتدينين،              

  ".تبذريعة عدم الحشمة، أو استقالل المركبا
 5/2/2012قدس برس، 

  
  "إسرائيل"انتخابات زعامة الليكود حسمت نهائياً غلبة اليمين األشد تطرفاً في  .53

جرت االنتخابات التمهيدية لزعامة الليكود ونال فيها بنيامين نتنياهو أغلبية ساحقة بلغـت             : حلمي موسى 
اً ضد زعماء حقيقيين في الليكود      ولكن هذه المنافسة تميزت عن سواها بأنها لم تجر تحديد         .  في المئة  77

ويبـدو أن هـذا     . كانوا على الدوام يتنافسون من أجل الزعامة وإنما جرت ضد فكرة تتمثل في شخص             
الجزء «على الليكود إلى خانة     » المتطفل«الشخص المسمى موشي فايغلين يتسم بعناد شديد نقله من خانة           

 في المئة مـن     23منافسة علنية داخل الليكود على      وبالتأكيد فإن من يحصل في      . من الليكود » العضوي
  .األصوات ضد الزعيم الذي ال ينازع ورئيس الحكومة العامل ال يمكن أن يكون شخصية عابرة

وفيما حاول بنيامين نتنياهو وأنصاره اإليحاء بأن الفوز الساحق كان حقيقياً إال أن كثيرين بـين الـساسة                  
فحزب الليكود الذي نشأ على أفكار جابوتينسكي وبيغـين         . ة المشاكل والمعلقين يشهدون على أن هذه بداي     

ـ                 الـشعب  «كان قومياً متشدداً ولكنه علماني يدرك أهمية الدين في بلورة الهوية القومية لما يـسمونه بـ
ومن المؤكد أن الفارق كبير بين هذه األفكار وأفكار موشي فايغلين القادم من الزوايا األشـد                . »اليهودي
  . في اليمين الديني المتشددتطرفاً

يسعى لجر الليكـود    «في إحدى افتتاحياتها إلى أن فايغلين لم يتوقع الفوز، ولكنه           » هآرتس«وقد أشارت   
نحو تجسيد ايديولوجية اليمين المتطرف ـ توسيع المستوطنات وتكريس البـؤر االسـتيطانية وإحبـاط     

في ختام  «وأوضـحت أنه   . »قسيم البالد الى دولتين   التسوية السياسية مع الفلسطينيين التي سترتكز على ت       
عملية المنافسة االنتخابية تبدأ المعركة الحقيقية حول صورة الليــكود وشخصيته نحو المنافـسة فـي               

  .االنتخابات التمهيدية حول قائمة الليكود للكنيست المقبلة
في منظماته األولية كانت تلتقـي مـع        ومما ال ريب فيه أن األفكار القومية المتشددة التي غرسها الليكود            

وتطلب األمر سنوات طويلة وتغييرات كبيـرة قبـل أن          . التشدد الديني في مسألة أرض إسرائيل الكاملة      
ورغـم  . »لألردن ضفتان، األولى لنا والثانية أيضاً لنا      «يصل قادة الليكود سياسياً إلى تعذر تطبيق شعار         

لم يكـن أكثـر مـن       » دولتان لشعبين « القبول المشروط بمبدأ     أن خطاب نتنياهو في بار إيالن وإعالنه      
ولكـن هـذا    . ضريبة كالمية للمجتمع الدولي إال أن هذا القبول شكل ترسيماً لتغير جوهري في الليكود             

  .وليس لسبب أو اثنين. الترسيم يتعرض حالياً لعملية إفراغ من المحتوى
ل إن ارتكاز الصهيونية على الفكرة التوراتية في تحديد         فقد دأب كل المتابعين للشأن اإلسرائيلي على القو       

فالصهيونية التي بدأت فكرة ليبرالية     . الهوية القومية شكل األساس للمنحى الذي يزداد يمينية في إسرائيل         
علمانية وكمزيج من التالقي بين الميول القومية في أوروبا الشرقية والميول االستعمارية فـي أوروبـا                

ولكن هـذه   .  ما وجدت تجسيدها على أيدي تيارات علمانية يسارية ذات صبغة اشتراكية           الغربية سرعان 
  .الصبغة كانت تتراجع على الدوام أمام المد القومي المتشدد وأمام التحالف القومي الديني المتطرف

كأنه وال يختلف اثنان حول واقع أن اليمين غلب في إسرائيل وبشكل نهائي منذ صار الحديث عن كديما و                 
فهذا الحزب الذي تشكل أساساً في رحم اليمين اجتذب ما كان يعرف بيمـين الوسـط فـي                  . حزب وسط 
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فالخريطة السياسية في إسرائيل برمتها     . التيارات العمالية التي اتجهت بنفسها أيضا نحو مزيد من اليمينية         
شكل متزايـد بـصورة     حيث ما كان يعرف باليسار كان يصبغ ب       . كانت تميل بشكل متواصل نحو اليمين     

  .يمينية فيما أن اليمين يزداد هو اآلخر يمينية وصار ما كان يميناً متطرفاً جزء من الوسط السياسي
يخسر اليمين القومي المتشدد كل يـوم جـزء مـن           » النار تأكل نفسها إن لم تجد ما تأكله       «وعلى قاعدة   

نتخابات األخيرة في الليكود كانت الـشهادة       وربما أن اال  . رصيده لمصلحة اليمين الديني القومي المتشدد     
. ففايغلين كان المنافس الوحيد لنتنياهو وانتزع حوالى ربع أصوات منتـسبي الليكـود            . األكمل على ذلك  

وهناك من يقول إن فايغلين كان بوسعه نيل نسبة أعلى من األصوات لوال أن جزءاً من معسكر اليمـين                   
  .اهو زعيماً لهالديني المتشدد ال يزال يرى في نتني

وتكشف وسائل اإلعالم اإلسرائيلية عن تغييرات بنيوية في الليكود بينها اتجاه اليمـين الـديني القـومي                 
مثالً إلى أن بين أعضاء الليكود الراهنين بعض أبرز         » هآرتس«وأشارت  . المتشدد لالنتساب إلى صفوفه   

وكذلك عـدد   . »غير المرخصة «طانية  الضــالعين في إنشاء البور االستي    » صـبية الــتالل «نشطاء  
من مدراء المـدارس الدينية األشد تطرفاً والمقامة أصالً في مناطق االحتكاك األشد مــع األشد فـي                

وال يتوقف األمر على عضوية الليكود بل على النجاح في االنتخابـات            . الخليل أو في البؤر االستيطانية    
ـ      وتبين مؤخراً أن القـوى الدينيـة القوميـة         . ررة لســياسته لعضوية مركز الليكود وهـو الهيئة المق

 ألف عضو جديد لليكود سوف يكون لهم القول الفصل الحقاً فـي             27المتشددة نسبــت ما ال يقّل عن       
  .اختيار قادة وزعماء الحزب

، والواقع أنه ليس هناك تعبير أفضل عن الواقع الجديد في الليكود مما كتبه أحـد مفكـري المـستوطنين                  
وأشار إلى أنه إذا كان     . »فايغلين هو الليكود الحقيقي   «أيضاً تحت عنوان    » هآرتس«إسرائيل هارئيل، في    

فالذي يريد حكم الدولة بمملكة السماء      «. في الليكود فإن نتنياهو كذلك أيضاً     » نبتاً من غير تربة   «فايغلين  
 بعد ذلك الليكود، فكيف يكـون    التي أصبحت » حيروت«ال يسير في طريق المفكرين والمؤسسين لحركة        

من وهنت قوته ويتبنى عقيدة اليسار ويعلن، باعتباره رئيس حكومة الليكـود، تقـسيم أرض اسـرائيل                 
  .»دولتين لشعبين«لـ

انحراف نتنياهو الضخم المطلق عن برنامج عمل الليكود في المجال السياسي، الواحـد             «ويخلص إلى أن    
ب المركز هو الذي يمنح نشاط فايغلين السياسي في الليكود الـشرعية،            والوحيد الذي يميزه حقاً عن احزا     

ألنه إذا كان نتنياهو قد اقتلع من قلب الليكود أساس مبادئه فإن تمسك فايغلين بالمبدأ التأسيسي ومحاولتـه                
هو وفي هذا الشأن فإن فايغلين ال نتنياهو . ان يعيد قلب الليكود الى مكانه عمل اخالقي ـ سياسي مناسب 

  .»الذي يعبر عن الليكود التاريخي
  6/2/2012، السفير، بيروت

  
  "االستكشاف"ما بعد  .54

  رأي الخليج
كثيراً ما تكون العناوين الجذابة، وبخاصة في القضايا السياسية، مناقضة لمحتواهـا أو ملتويـة لتحقيـق              

ن المرافقة لها، ولعل    وقد عانت القضية الفلسطينية على مدى نشوئها وتطورها تضليل العناوي         . أغراضها
فالبلدان الغربية التي تناصب القضية الفلسطينية      . آخر األمثلة على ذلك مصطلح المحادثات االستكشافية        

العداء ال تعجز عن االلتفاف على ما يريد الفلسطينيون مستغلة ضعفهم، واالنقسام العربـي، والميوعـة                
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للفلسطينيين كي ال يحنثوا بوعدهم بعدم الخـوض  من أجل إيجاد مخرج ” االستكشاف“الدولية، واخترعت   
وقـد طـوق    . في مستنقع المفاوضات من دون أن يكون هناك أفق لمخـرج حقيقـي يحقـق مطـالبهم                

الفلسطينيون عنقهم حينما أعلنوا أن موقفهم من هذه المحادثات االستكشافية سيتحدد في السابع والعشرين              
ار الموقف الفلسطيني، والبلدان الغربيـة تـضعف الـسلطة          من الشهر الماضي، والناس مازالوا في انتظ      

  .الفلسطينية على نحو متواصل، والسلطة يبدو أنها غير منتبهة أو مكترثة بذلك
غرض المحادثات االستكشافية لم ينطل على أحد من الفلـسطينيين أو غيـرهم ممـن يهـتم بالقـضية                   

وسيكون استغباًء للناس القـوُل إن      . ديد  الفلسطينية، إذ لم يكن ما حصل سوى مفاوضات تحت مسمى ج          
  .حتى يحتاج إلى سبر غوره” اإلسرائيلي“المفاوض الفلسطيني ال يعرف الموقف 

لكان باإلمكان معرفته من دون الحاجة إلـى        ” اإلسرائيلي“ولو كانت هناك نقلة نوعية مختلفة في الموقف         
ولى استمرار االستيطان، واإلعـالن عـن       االستكشاف، فالمشكلة التي تعوق المفاوضات هي بالدرجة األ       

لكن أي قارئ للموقف    . وقفه يحقق للفلسطينيين ما يريدون ويلقي الحجة عليهم في موضوع المفاوضات            
يعرف تماماً أن العدو في دأب متواصل لزيادة المستوطنات وتوسيعها، وفـي سـباق مـع                ” اإلسرائيلي“

ن األرض الفلسطينية، وهو أمر تعرفه البلدان الراعيـة         الزمن من أجل االستيالء على أكثر ما يستطيع م        
  .للمفاوضات أيضاً

وسيضعف الموقف الفلسطيني أكثر عند التباطؤ في تحديد الموقف الذي وعدوا الناس به في مـا يتعلـق                  
فاإلعالن عن الموقف يرتّب عليه الخطوات التالية التي ينبغي اتخاذها، وجّل ما            . بالمحادثات االستكشافية   

ريده البلدان الغربية والكيان الصهيوني على وجه التحديد هو تواصل التظاهر بأن شيئاً ما يحدث حتـى                 ت
  .ال يكون الفلسطينيون تحت ضغط الحاجة إلى اإلقدام على الخطوات السياسية والدبلوماسية الالحقة

الشعوب، أن ينكـشف    هذه البلدان يحرجها في هذه الفترة التي يرتفع فيها صراخها عن حقوق اإلنسان و             
زيف ادعائها في موضوع القضية الفلسطينية، وألن تحقيق األهداف السياسية يحتاج إلى فـرص، فـال                

  .ينبغي على الفلسطينيين تفويت هذه الفرصة
  6/2/2012، الخليج، الشارقة

  
   وخصومها"إسرائيل" .55

  بالل الحسن
ة، وحتى بعـض اليهـود الـذين ال         خصوم إسرائيل كثيرون؛ فلسطينيون وعرب وقوى راديكالية عالمي       

ولكـن، كيـف تنظـر      . وثمة آراء كثيرة يشرح فيها كل طرف أسباب خـصومته         . يؤمنون بالصهيونية 
  إسرائيل إلى هؤالء الخصوم؟

، رئـيس جهـاز األمـن الـداخلي         )يورام كـوهين  (الفلسطينيون هم أول الخصوم بالطبع، ويشرح ذلك        
 بالنسبة إلى إسرائيل في العام المقبل هي كيفية منع الجماعـات            إن المشكلة الرئيسية  : اإلسرائيلي، فيقول 

ويقول . في غزة من الحصول على صواريخ يمكن أن تصل إلى منطقة تل أبيب            » اإلرهابية«الفلسطينية  
موجودون اآلن في غزة، يساعدون الحركات الفلسطينية من        (!!) إن خبراء صواريخ من الخارج      : أيضا

  .خأجل زيادة مدى الصواري
وقد كان منطلق هذه الخصومة دائما اعتبـارات  . ثم يأتي اإليرانيون في المرتبة الثانية كخصوم إلسرائيل      

سياسية وآيديولوجية، ولكنها تحولت مع الزمن إلى صراع مباشر يتعلق بالمصالح، فإسرائيل تقف وراء              



  

  

 
 

  

            29ص                                     2403:                العدد6/2/2012االثنين  :التاريخ

علماء منذ شهر نـوفمبر     إلى مقتل أربعة    » هآرتس«اغتيال علماء نوويين إيرانيين، أدت حسب صحيفة        
  .2010) تشرين الثاني(

، بأن دولة رئيسية وجادة مثل إيران ال يمكن         )يورام كوهين (وتعترف إسرائيل، حسب ما ورد على لسان        
إنهم يريدون ردع إسرائيل لكي يعيد صانعو القـرار فيهـا           «أن تقبل باستمرار هذا الوضع، بل إنه يقول         

  .»هاجمة عالم نووي إيرانيالتفكير أكثر قبل إصدار أوامر بم
إنه خالل السنوات الثالث الماضية، فشلت ثالث محاوالت جديـة          : وتعترف إسرائيل بما هو أكثر فتقول     

كانت على وشك التنفيذ، في تركيا ضد القنصل العام في إسطنبول، وفي باكو عاصمة أذربيجان، وفـي                 
  .تايالند قبل أسبوعين

يـسهل  : وهي تقول رسميا  . ن نوع آخر يأتيها من شبه جزيرة سيناء       وتعتبر إسرائيل أنها تواجه خطرا م     
إطالق النار من سيناء على طائرات أو سفن إسرائيلية، وال تستطيع مصر في الوقت الحـالي الـسيطرة                  

  .على الوضع بسبب الصعوبات الداخلية
 إن اشـتراكهم فـي      :ولكن، ماذا عن الفلسطينيين داخل دولة إسرائيل؟ الجواب الرسمي اإلسرائيلي يقول          

 من العـرب المقيمـين داخـل دولـة          30 - 20ليس واسعا، وقد ألقينا القبض على ما بين         » اإلرهاب«
  .إسرائيل في العام الماضي، مقابل ألفي فلسطيني في الضفة الغربية

ولكن الالفت للنظر، أن إسرائيل تتحدث أيضا عن خطر يأتي من يهود إسرائيليين، وهي تصفهم بـأنهم                 
يحـاول  ) شين بيـت  (، وأن جهاز المخابرات اإلسرائيلي الداخلي       »ل ديني اختار طريق اإلرهاب    فصي«

  .بأفضل طريقة ممكنة) حسب وصفه(التعامل مع اإلرهاب اليهودي 
ما يفيد بأن الخروج من هـذا المـأزق،   ) يورام كوهين (هل يمكن الخروج من هذا المأزق سياسيا؟ يقول         

 الفلسطينية ومع الرئيس محمود عبـاس لـيس ممكنـا، ألن حكومـة     عن طريق المفاوضات مع السلطة   
إسرائيل لن تعرض عليه أكثر مما تلقاه من الحكومات السابقة، وألن الفلـسطينيين يـدركون أن الحـد                  

  .األقصى الذي ستعرضه إسرائيل عليهم، لن يلبي الحد األدنى للمطالب الفلسطينية
وتعتبـر إسـرائيل أن     . لشكل سيولد مشكلة علـى األرض     وطبيعي أن انسداد طريق المفاوضات بهذا ا      

المخرج من هذا المأزق ال بد أن يأتي من المجتمع الدولي، وهي تريد من المجتمـع الـدولي أن يركـز               
  .جهوده على منع التصعيد بين الفلسطينيين واإلسرائيليين

القادمة لن تحمل جديـدا، وأن      إن الفهم اإلسرائيلي للصراع الدائر وأساليب مواجهته، ينبئ بأن المرحلة           
السلطة الفلسطينية ستواجه حائطا إسرائيليا مسدودا، وستنشأ في النهاية حالة جديدة من التسوية الفلسطينية              

 اإلسرائيلية، ال يكبحها سوى منهج الرئيس محمود عباس الذي يصر على التفاوض، ويرفض مـنهج                -
 إلى متى يستطيع الرئيس عبـاس الـتحكم فـي هـدا             ولكن،. تصعيد المقاومة ضد االحتالل اإلسرائيلي    

  الموقف؟
من المنطقي أن تنشأ في ظل هذا الوضع حالة مقاومة شعبية لالحتالل تتحدى حتـى المنطـق الرسـمي          
الفلسطيني، وآنئذ لن تستطيع حتى التحركات الدولية أن تتمكن من ضـبط هـذا الوضـع، إذ ال يمكـن                    

سرائيلي حالة مريحة، إال إذا كانت هناك مفاوضات ناجحة، تقنع جميع           للفلسطينيين أن يقدموا لالحتالل اإل    
  .األطراف بالهدوء، وهو ما يبدو أن إسرائيل ليست على استعداد له

 اإلسرائيلي، في األشهر األخيرة بحالة مراوحة، ولكن طريقـة التـصرف            -لقد مر الصراع الفلسطيني     
سي منتج، وترى في كل هدوء لحركة المقاومة، فرصـة          اإلسرائيلي ال تنبئ بأي احتمال التباع نهج سيا       
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راحة لها لكي تواصل في ما بعد احتاللها، ولذلك فإن الغيوم قد تتجمع، لتنفجر بعد ذلك في عاصفة مـن                    
  .نوع جديد

الالفت للنظر هنا أن إسرائيل ال تدير موقفا سياسيا يتواجه فيه طرفان، بل تتصرف على أنها تدير موقفا                  
وهذه سياسة إسرائيلية مألوفة،    . د أن يكون في النهاية لصالحها، وعلى حساب الطرف اآلخر         سياسيا ال ب  

  .ولكنها سياسة حمقاء
 اإلسرائيلي صراع أساسي في المنطقة، وقد يخفت صوته في مرحلة ما، ولكن طبيعة              -الصراع العربي   

لريح المناسبة تأتي من حركات     الصراع مثل الجذوة المتقدة ما تلبث أن تشتعل كلما هبت ريح مناسبة، وا            
 -المقاومة لالحتالل، وهي تقود عمال يمكن أن يتطور إلى ما هو أكثر من ذلك، إلى صـراع عربـي                    

  .إسرائيلي تشترك فيه دول وجيوش
الكل يراقب سالح الصواريخ الـذي      . نقول ذلك بينما الكل يراقب تطور األسلحة في العالم وفي المنطقة          

. وش النظامية، بينما أصبح في نفس الوقت أداة في يد الحركات الشعبية المقاومة            أصبح أساسيا لدى الجي   
وإذا كانت إسرائيل قد اعتادت أن تخوض معاركها خارج حدودها، فإن سالح الصواريخ هذا يغير مـن                 
قواعد اللعبة كلها، ويشكل الداخل اإلسرائيلي جزءا من المعركة المسلحة، وهـو مـا تخـشاه إسـرائيل                  

  .اتاريخي
إن إسرائيل تعيش من دون عمق بشري، ومن دون عمق جغرافي يسندها، ولذلك فإن وصـول طبيعـة                  

ولكن العـرب  . الصراع إلى هذه النقطة الحرجة، من شأنه أن يدفعها إلى التفكير، وإلى البحث عن حلول      
  .تعودوا على إسرائيل التي ال تفكر، وإذا فكرت فإنها ال تفكر إال في نفسها

ب على إسرائيل التي ال ترى، وكأن نظرية االنتحار لم تعد تراثا فقط، بل أصبحت جزءا مـن                  تعود العر 
  .إستراتيجيتها

  6/2/2012، الشرق األوسط، لندن
  

  أرقام عنصرية.. الالجئون الفلسطينيون في لبنان .56
  ياسـر عـزام

لجنة الحوار  «لحكومي  في حلقة نقاش حول حق العمل لالجئين الفلسطينيين في لبنان، نظمتها في القصر ا             
، صرِف وقت طويـل فـي تحديـد عـدد الالجئـين             )2010(في العام   ) LPDC(» اللبناني الفلسطيني 

  .الفلسطينيين في لبنان، وذلك على حساب محاور أخرى مقرة في جدول األعمال
غيـر أن   . نـاني يومها في البرلمان اللب   » اللقاء الديموقراطي «جرى اللقاء لمتابعة القوانين التي اقترحها       

، بـسبب   »بقـسوة «التصريحات المتناقضة التي أطلقها عدد من الجهات السياسية اللبنانية أثارت القضية            
يمكن التالعب بأرقامهـا وفـق الهـوى        » كميات وأغراضاً «مجرد  » اإلنسان«اعتبار مئات اآلالف من     
  ..السياسي الغالب أو المتبع

ألف فلسطيني، فيما اللبنانيون عاطلون من العمل       ) 700(ـحق العمل ل  «وبين نائب يميني يستعظم خطر      
حق العمل لخمسين ألف فلسطيني، هم القوة العاملـة مـن           «، ونائب يساري يسهل منح      »ويعانون البطالة 

، وقعنا في دوامة التقـديرات الـسياسية        »ألف الجئ، ويعمل معظمهم أصالً بشكل مستتر      ) 220(أصل  
وكلما انزاح الخط السياسي من اليسار إلى اليمين زاد عدد          . ت السياسية اللبنانية  واألرقام المزاجية للتيارا  

  .الفلسطينيين في تصريحات مسؤولي التيارات السياسية
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واألغرب أن عدد الفلسطينيين يختلف في تصريحين لسياسي لبناني واحد بحسب نوعية التصريح ومزاج              
فهو يعظم أعدادهم حـين يتحـدث عـن خطـر           . صاحب التصريح والجمهور المستهدف من التصريح     

  .التوطين، ويقلل منها حين يقترح نقلهم إلى الخارج أو توزيعهم على الدول العربية
بل إن الخالف في تقدير عدد الفلسطينيين امتد أيضاً إلى داخل حلقة النقاش، حيث قالت إحدى المشاركات                 

 فأرعبنا الـرقم،    - النرويجية FAFOصلحة منظمة    لم –لقد أحصينا عدد الفلسطينيين الموجودين فعلياً       «
فاضطررنا إلى إدخال أرقام وفق افتراض عدم شمول اإلحصاء لبعض الرافضين له والمـشككين بـه،                

  !»ألف الجئ مقيم في لبنان) 220(واحتسبنا نسبتهم، وأصدرنا الرقم التقديري، وهو 
التي وصلت متأخر إلى حلقة النقاش بأن       » نروااألو«واستمر الجدل حول األرقام، إلى أن حسمتها مندوبة         

غير أن الرقم الفعلي شبه المتفق عليه هـو  . ألفاً) 433(هو أكثر بقليل من » األونروا«عدد المسجلين في  
 455 يزيد علـى  -حسب سجالت األونروا–عدد الفلسطينيين اليوم . (ألف الجئ فلسطيني ) 220(حوالى  

  ).ألفاً
ة العدد الذي يذكره هذا السياسي أو ذاك، ولكن يهمنا أن نؤكد ما يهمنا التأكيد عليه           ال يهمنا في هذه الزاوي    

هو التناقص الفاضح في عدد الفلسطينيين في لبنان، والذي ال يجد تفسيراً واقعياً لـه، سـوى أن البيئـة                    
الت اللبنانية هي بيئة طاردة لهم، حيث ال يشكل عددهم الواقعي إال نصف عددهم المـسجل فـي سـج                  

بل إن األخطر من ذلك هو أنه كان يفترض أن يبلغ عدد الالجئين الفلسطينيين فـي لبنـان                  . »األونروا«
بحدود المليون الجئ، وفقاً لمنطق التطور السكاني، ولكنه ال يتجاوز نصف هذا العدد في السجالت، فأين                

  !اختفى نصف مليون فلسطيني في لبنان؟
 31/1/2012، موقع الجئ نت

  
  »الوطني«و» التشريعي«.. سلطة والمنظمة عن ال .57

  عريب الرنتاوي
ونحن على أبواب تشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية، تنتعش بشأنها اآلمال فـي ضـوء اجتماعـات                 

في الضفة والقطاع، يجدر بنا إعـادة طـرح مـسألة           " حكومتي االنقسام "الدوحة الفلسطينية، وتحل محل     
فال يجوز أن يجري التعامـل      ... ، على مائدة البحث والحوار الوطنيين     النظام السياسي الفلسطيني مجدداً   

مع ملفات المصالحة والوحدة، المنظمة والسلطة، المفاوضات واالستراتيجية البديلة، كـل علـى حـدة،               
  .وبصورة منفصلة، أحدهما عن االخر

دة العربـة خلـف     وأبدأ بالقول، أنه وفي مطلق األحوال، بات يتعين وضع األمور في نـصابها، وإعـا              
معنـى  ... الحصان، المنظمة أوالً، هكذا هو الحال رسمياً اليوم، وإن لم يكن كذلك فعلياً وعلـى األرض               

ذلك، وبشكل خاص في ضوء انسداد آفاق المفاوضات، واستمرار الغموض حول مستقبل السلطة، أنه ال               
لتي أسبغ عليها، وإعادة موضـعتها      ا" فائض السياسة "السلطة من   " تفريغ"بد من الشروع في تنفيذ عملية       

 التنموي، المعني أساساً بتدعيم صمود الـشعب        -في النظام السياسي الفلسطيني، بوصفها الجهاز الخدمي      
  ".اإلبنة التي ابتلعت أمها"الفلسطيني على أرضه، ال بوصفها 

وازنة من الـشعب  إن صح هذا السياق، وتبلور اإلجماع الوطني عليه، أو على األقل، حظي بدعم أغلبية     
في عروق المنظمـة،    " السياسة"و" الدماء"وقواه وفصائله وشخصياته، فال بد من العودة لضخ المزيد من           

هنا ال تصبح هوية رئيس     "... للمثل الشرعي الوحيد  "وتحويل عملية إعادة الهيكلة، إلى عملية بعث حقيقي         
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هنا يمكن التوافق   ... الحوارات لكي ترى النور   الحكومة الجديدة، مسألة بحاجة لكل هذا القدر من العناء و         
لتتـولى هـذا    " وطنية مستقلة، نظيفة اليد والقلب والسريرة واألجندة      "أو  " تكنوقراطية"على أي شخصية    

  .المنصب
هذا المنصب يجب أن يـسحب إلـى منظمـة          ... ال حاجة بنا في الحكومة الجديدة، لوزير خارجية أبداً        

ال حاجة للقوات واألجهزة األمنيـة بالغـة التعقيـد          ... يذية المنتخبة ديمقراطياً  التحرير، وإلى لجنتها التنف   
المخـابرات  "أو  " الجيش الـوطني  "أقرب إلى شرطة البلدية منها إلى       " قوات شرطية "المطلوب  ... والكلفة
  .وظيفتها تنظيم حياة المواطنين ومنع الجريمة بأشكالها الجنائية المعروفة".... العامة

على المنظمـة أن    ... ظمة أن تستعيد واليتها العامة على الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج          على المن 
التي انبثقت من تحت إبطها، ألداء وظيفة انتقالية محددة، فإن تعثر           " المؤقتة"تفرض واليتها على السلطة     

  .أداء هذه الوظيفة أو تباطأ، فلتعد األمور إلى نصابها
صطدم من قبل، باهتراء مؤسسات المنظمـة وتقادمهـا، وبكـون معظـم هـذه      مثل هذه المسألة كانت ت   
نحن مقبلون على وضع جديد، من المفترض أن يشهد عودة الروح والوعي            ... المؤسسات ليست منتخبة  

نحن مقبلون على منظمة منتخبة من القاعـدة        .... للمنظمة وبها وبأدوارها ووضعيتها القانونية والتمثيلية     
.... ي مختلف الساحات التي سيتاح فيها للشعب الفلسطيني حقه في ممارسة االنتخاب بحرية            إلى القمة، وف  

إذن، ال بد أن من تصحيح خلل تأخر الفلسطينيون في تصحيحه، ال بد من عودة األمور إلـى نـصابها                    
  .الصحيح

ـ  ... أما موضوع رئاسة السلطة، فيمكن أن ينطبق عليه ما ينطبق على رئاسة حكومتها             ضروري ومن ال
التفكير بفصل رئاسة السلطة عن رئاسة المنظمة، على أن األمر بحاجة لنقاش اكثر عمقاً، فالمخاوف من                
اللعب على الرئاستين تظل واردة، والحذر من تنازع الرئاستين، يمكن أن يكون مفهوماً، وليس ثمة مـا                 

ندمج المنصبان، ويصبح رئـيس     يمنع أن يتفق على دمج الترشيح للرئاستين، رئاسة السلطة والمنظمة، في          
لكن دون مستوى الرئاسة األولى     ... هذا أمر له ما له وعليه ما عليه       ... المنظمة والسلطة، شخصاً واحداً   

للسلطة، يجب أن تتحول كافة المؤسسات الفلسطينية إلى مؤسسات خدمية تنموية تعنى بـدعم الـصمود                
 وتوافق وطنيين، واألفضل أن نشرع فـي هـذا          هذه أمور بحاجة لحوار   .... وتثبيت األهل على األرض   

يتعـين مراجعـة النظـام الـسياسي        ... الحوار من اآلن، وقبل أن يحين موعد االستحقاقات االنتخابيـة         
  .الفلسطيني في مختلف حلقاته ومفاصله، قبل أن نشرع في فتح كل ملف على حدة

ضال، هي قضية ال تتقـدمها قـضية        وألن الشيء بالشيء يذكر، فإن وحدة الشعب واألداة والقضية والن         
أخرى على جدول أعمال األجندة الوطنية الفلسطينية، وهذا يملي أن يكون أعضاء المجلس التـشريعي،               

أمـا بقيـة    ".. انتخابين"أعضاء بذواتهم وأشخاصهم، في المجلس الوطني الفلسطيني، ال حاجة لقائمتين و          
ـ  ، فيمكن   )132 -150(حصة الداخل في المجلس الوطني       التي قد تنجم عن    " ملء الفراغات "أن تعطى ل

  .ضعف تمثيل النساء واألقليات والخبراء والفصائل التي تقاطع االنتخابات في الداخل
وحدة مؤسسات الشعب التي تكرس وحدة الشعب نفسه، ال أن نمعـن            " نظامياً"يجب أن تتكرس دستوريا و    

لنوافذ التي يمكن أن تتسلل منهـا دعـوات تقـسيم           يجب أن تُسد بإحكام كل الشقوق وا      .. في لعبة تقسيمه  
الشعب إلى داخل وخارج، توطئة لنسيان الخارج وتكريس إهماله، وبحثاً عن حلول لحقه فـي العـودة،                 

يجب أن تسد كل الشقوق في وجه تسرب محـاوالت  ... 194خارج فلسفة حق العودة ومرجعيات القرار       
"... شعب الضفة من دون القطاع والقـدس      "، وأحياناً   "دسشعب الضفة والقطاع والق   "اختزال الشعب إلى    
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كيـف  "، و"على أي رقعة "و" الحل بأي ثمن  "هذه مقاربة خطيرة هناك من يعزف على أوتارها من جماعة           
  ".ما كان يكون

وحتى بفرض انتهاء السلطة أو انهيارها أو حلها، فإن وحدة التمثيل في إطـار المنظمـة، تظـل قائمـة       
اء المنتخبون إلى المجلس التشريعي، هم أعضاء منتخبون إلى المجلـس الـوطني، وال              األعض... وفاعلة

يغير في وضعيتهم بقاء السلطة أو انهيارها أو إعادة تعريف وظائفها ودورهـا وموقعهـا فـي النظـام                   
  .السياسي الفلسطيني

حقاقات االنتخابية،  قبل أن نشرع في وضع مشاريع القوانين وتقرير الكوتات واالتفاق على مواعيد االست            
يجب الحسم في هذه المسائل، وهذا ما يتعين أن يكون مادة الحوار الوطني وموضوعه، بدل الغرق فـي                  

  .هل نفعله قبل فوات األوان؟.... األسماء والمسميات والمواعيد والتفاصيل، فهل نفعل ذلك
  6/2/2012، الدستور، عمان

  
   المقامرة والواليات المتحدة تزيدان درجة"إسرائيل" .58

  اليكس فيشمان
زادت إسرائيل والواليات المتحدة، ويبدو أنه بتنسيق بينهما، في نهاية األسبوع مقدار المقامرة على طاولة               

  .البوكر اإلقليمية
وأسهم التلفاز  . قالوا في وزارة الدفاع األميركية إن إسرائيل بدأت العد التنازلي استعدادا لضربة عسكرية            

ي تعزيز هذا التقدير بوصف جراحي لصورة مهاجمة إسرائيل في زعمـه للمنـشآت              األميركي بنصيبه ف  
وهو مقنع جدا ببـساطته     . وهو وصف عملياتي وبسيط ومنطقي على طريقة هوليوود       . الذرية في إيران  

  .حتى انه لم يبق سوى أن نسأل متى سينطلقون في طريقهم
. ال تُجربونـا  : يحات التي أومأت كلها قائلـة     وأسهمت إسرائيل من قبلها بمؤتمر هرتسليا مع شتى التصر        

  .فنحن نعلم ماذا نفعل وإذا اضطررنا فسنفعل
بخالف ما يخيل إلينا، استوعب اإليرانيون الرسالة لكنهم لم يبدأوا التعرق حتى اآلن، وزادوا هم أيـضا                 

 أخـرى، إذا    فقد ذكر خامنئي أن إيران تساعد كل جهة في العالم تحارب إسـرائيل، وبعبـارة              . المقامرة
فقط بـل إن كـل منظمـة        " حماس"و" الجهاد اإلسالمي "و" حزب اهللا "مسستم بنا فلن يعمل في مواجهتكم       

ندعمها بالمال على وجه البسيطة، من أميركا الجنوبية إلـى الـشرق األقـصى لـن تـدعكم                  " إرهابية"
  .تستريحون

تهديدات العسكرية تردع إيران فماذا يفعل      إذا لم تكن ال   . تعود الكرة اآلن إلى الملعب اإلسرائيلي األميركي      
  .لتبدأ العقوبات االقتصادية التأثير فيهم؟ هل يتم االستمرار في التهديد؟ هل سيتم إبراز مخالب أخرى؟

ايتان بن الياهو في حلقات مغلقة أن األزمة مع إيران تعمل           ) احتياط(يقدر قائد سالح الجو السابق اللواء       
فاليوم كما كانت الحال آنذاك تقوم األزمة على        . 1962يخ في كوبا في العام      بحسب طراز أزمة الصوار   

والثانية تهديدات  ). بما يشبه الحصار البحري لكوبا    (األولى العقوبات االقتصادية على إيران      . ثالث أرجل 
قصى بما يشبه االستعداد األ   (عسكرية على هيئة زيادة االستعداد العسكري األميركي في الخليج الفارسي           

والرجل الثالثة انه كان بين الواليـات       ). الذي كان في الواليات المتحدة استعدادا لهجوم محتمل على كوبا         
 قناة تحادث سري دبلوماسية مكّنت الروس في نهاية األمـر           1962المتحدة واالتحاد السوفييتي في العام      

  .وليس واضحا هذه المرة هل توجد قناة كهذه. من النزول عن الشجرة
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التهديـدات  " رجـل "بحسب هذا الطراز قوت إسرائيل والواليات المتحدة في نهايـة األسـبوع األخيـر               
وال . ونظر الروس في األزمة الكوبية إلى التهديد العسكري األميركي انه تهديد قـد يتحقـق              . العسكرية

يث في أزمة كوبا عن    وتم الحد . يزال اإليرانيون ال ينظرون النظرة نفسها حتى بعد نهاية األسبوع األخير          
خطر حرب ذرية عالمية في األمد المباشر لكن الحديث اآلن عن احتمال مواجهة إقليمية تقليدية في زمن                 

  .غير مباشر
ففي الطـراز الكـوبي لعـب       . ليس واضحا اليوم أيضا من الذي يمسك بزمام األمور في عالج األزمة           

ويريد الرئيس أوباما ووزير الدفاع بانيتـا       . ديالرئيس جون كنيدي وشقيقه روبرت كني     : العبان رئيسان 
. أن يجسدا األخوين كنيدي في األزمة اإليرانية لكنهما ليسا وحدهما، فنتنياهو وباراك معنيان بهذا الـدور               

والواليات المتحدة وأوروبـا ال تقـبالن نظريـة         . واألميركيون غير مستعدين ألن تقود إسرائيل األزمة      
  ".إما ال إلى األبدإما اآلن و"إسرائيل وهي 

وسيناقش المجلـس هـل وفـت إيـران      . في آذار سيجتمع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية        
فإذا لم يرض تقرير المراقبين الجديد الذي ُأكمل في نهاية كانون الثـاني             . بالمطالب التي عرضت عليها   

ومهد جو دولـي    . يراني إلى مجلس األمن   المحافظين فسيتم تمهيد الطريق لنقل عالج المشروع الذري اإل        
وترى إسرائيل أن قرار المحافظين فـي       . 2003مشابه الطريق للهجوم األميركي على العراق في العام         

ومن المحتمل جدا أن نفتـرض أن       . آذار سيكون محطة أخرى في مسار اتخاذ القرارات في هذه األزمة          
  .ب بل ستعززها أيضا بشيء ما محسوس أكثرإسرائيل لن تضع آنذاك على المائدة تصريحات فحس

  "يديعوت"
  6/2/2012، األيام، رام اهللا

  أجل نحن خائفون .59
  جدعون ليفي

ان فريقا من الناس الذين سيقرأون هذه السطور لن يجاوزوا الشتاء وربما لن يموت فريق مـنهم موتـا                   
  .طبيعيا اال القليل ألنهم سيشهدون حربا مدوية 

 التي أخذت تزداد شدة اآلن بايقاع مخيف فإن اسرائيل ستهاجم منشآت ايران الذرية              واذا صدقنا التهديدات  
واذا تمسكنا بالنبوءات فإن مئات من االسرائيليين وربما آالفـا سـيقتلون برشـقات              . مقدم الربيع المقبل  

  .الصواريخ التي ستسقط على إسرائيل ردا على الهجوم
نبؤات وان نقول ان التهديدات ترمي الى استعمال ضغط فقـط،           يمكن بالطبع االستخفاف بالتهديدات والت    

ويمكن ايضا ان ندرك انه يوجد لتهديدات بهذا الحجم حراك خاص وقـد             . لكن يمكن تناولها بجدية ايضا    
تفضي في نهاية االمر الى هجوم وإن لم يكن هذا قصدها في البداية، ويمكن ايضا ان نخشى ان تفـضي                    

ويمكن ان نؤمن في مقابل هذا ايـضا بـأن يـنجح            . رادع يائس من قبل ايران    هذه التهديدات الى هجوم     
الهجوم االسرائيلي نجاحا مدهشا وان تقلع الطائرات وتسقط القنابل وتُدمر المنشآت وال تتجـرأ ايـران                

وبعـد ان  . لكن يمكن ايضا ان نخشى االحتمال المعقول لعدم حدوث هذا      . وتوابعها على مهاجمة اسرائيل   
نعم يحق لنا ان نخافـه      .  هذا يجب ان نقول ان هناك خطرا وان هجوما اسرائيليا قد يكون قريبا             قلنا كل 

  .ويجب ان نخافه خوفا قاتال وخوفا مرعبا
. فال أحد يغادر مذعورا وال أحد يتزود بوسائل حمايـة         . ان االنطباع هو ان أكثر االسرائيليين ال يخافون       

سـيبت  . ار الذين يثق الجمهور كعادته بهم ثقة عمياء مستسلمة        ويبقي الحسم في أيدي القلة أصحاب القر      
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نحن ال نعتمد عليهمـا ان يعرفـا        . بنيامين نتنياهو واهود باراك باألمر وسنعتمد عليهما بعيون مغمضة        
عالج الحريق في الكرمل أو ما يجري في مكتبيهما لكن الهجوم على ايران؟ وحياة أو موت في األساس                  

فقـد  . هكذا كانت الحال في كل حروب اسرائيل قبل ان تنـشب          . ؟ إننا نعتمد عليهما   بهذا القدر الجماعي  
هتف االسرائيليون لمن أخرجوهم اليها وفي نهايتها فقط كان الدم قد سـفك واالضـرار قـد تراكمـت،                   

  .حاسبوهم
منهـا   كانت حروب اسرائيل كلها حروبا اختيارية خاسرة بادرت اليها جميعا، ولم تكن واحدة               1973منذ  

وقـد  . غير ممتنعة ولم تهب لها أي واحدة منها انجازات حقيقية، لم يكن يمكن إحرازها بطريقة اخـرى                
وكانت أشدها قـسوة، هـي      . جلبت عليها في الواقع كارثة وإن تكن كارثة أكبر قد حلت بالطرف الثاني            

 بالبحث مهاجمـة ايـران   يحسن ان نتذكر هذا حينما نتناول   . حرب لبنان االولى، أكبر كارثة بينها جميعا      
إن حرب لبنان الثانية وحرب غزة ايضا سببتا إلسرائيل من الضرر أكثر ممـا              . التي هي األكثر حماقة   

جلبتا من الفائدة، لكنهما كانتا المقدمتين فقط لما قد يحدث في حرب ايران االولى، فقد يبدو أنها األكثـر                   
 القادمة باراك الذي يهدئ النفوس فإنه يتوقع ان يقتـل           حتى لو قبلنا كالم وزير الحرب     . عنفا بينها جميعا  

وحتى لو صدقنا نبوءته فلنتذكر ان ال أحد يعرف ان يتنبأ كيف تتتطـور الحـرب                . مئات من المواطنين  
  .وماذا ستجلب

الذرة االيرانية خطيرة ومثلها ايضا الذرة الباكستانية والكورية الشمالية اللتان عرف العالم كيف يتعـايش               
وقد قيل كل شيء من قبل في نتائجـه         . ان هجوما اسرائيليا على ايران قد يظهر أنه أكثر خطرا         . مامعه

ويقال الشيء نفسه ايضا عن تعزيـز       . التي ستؤخر تطوير السالح الذري وربما تحث على تطويره أكثر         
الف الصواريخ  النظام في ايران على أثره، وعن تأثيراته في العالقات مع الواليات المتحدة وعن خطر آ              

يجب على إسرائيل ان تفعل كل شيء لمنع تسلح ايران بسالح ذري سوى الخـروج فـي           . على إسرائيل 
وبات أمره في أيـد غيـر       . حرب اختيارية اخرى وهجوم مخيف آخر قد يظهر أنه أخطر من كل شيء            

 لم يعد يمكن االعتماد     جيدة ولم يعد من الممكن االعتماد على الواليات المتحدة لتمنعه وأخطر من ذلك أنه             
ان حكومة سحقت احتمال التسوية مع الفلـسطينيين        . على حكومة اسرائيل ان تعرف توجيه اسرائيل بثقة       

  .بهذه الصورة هي حكومة خطيرة
لم يكن عند اسرائيل منـذ      . وهذا هو وقت ان نعترف به بل ان نشجعه        . هذا هو زمن الخوف بسبب ذلك     
الذين يؤدي بهم الخوف الى سلوك حذر وحكيم وقد كان لها لوقت طويل             زمن بعيد قادة جبناء من اولئك       

يجـب ان نقـول لهـم اآلن        . قادة أبطال ال يحجمون عن إخراجها في مغامرة باطلة خطيرة الى اخرى           
  .نحن خائفون: بصوت عال

  5/2/2012، هآرتس
  6/2/2012، الغد، عمان
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