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  39  :كاريكاتير
***  

  
  للتنسيقفي الدوحة " ثنائي"عقدان أول اجتماع عباس ومشعل ي .1

عقد الرئيس الفلسطيني محمود عباس اجتماعاً :  جيهان الحسيني– محمد المكي أحمد، القاهرة -الدوحة 
خالد مشعل في الدوحة قبل اختتام زيارته أمس إلى » حماس«تنسيقياً مع رئيس المكتب السياسي لحركة 

أن عباس » الحياة«مسؤول ملف المصالحة عزام األحمد » فتح« في قطر، وأبلغ عضو اللجنة المركزية
» حماس»و» فتح« في الدوحة في حضور وفدي حركتي » الثنائي«ومشعل أكدا خالل االجتماع 

  . »ضرورة البدء بخطوات عملية على األرض والتمسك بتنفيذ االتفاق«
، وهل توجد »االتفاق نريد تنفيذهإن كل ما جاء في «وسئل عن الخطوات العملية التي ستتخذ فقال 

وأكد أن الحكومة الجديدة ستعلن فور . »كلها ستسير في خطوات متوازية«أولويات للتطبيق، أجاب 
 الشهر الحالي، خصوصاً أن أمناء كل 18إعالنها في «انتهاء مشاورات الرئيس مع الفصائل وتوقع 

أضاف أن الرئيس عباس سيقدم في اجتماع لجنة و. »الفصائل سيلتقيهم عباس في ذلك التاريخ في القاهرة
تقويماً شامالً لكل الجهود واالتصاالت التي تمت بعد بيان اللجنة الرباعية في «المتابعة العربية المقبل 

  .»ولقاءات عمان االستكشافية) سبتمبر( أيلول 23
و التفاق الدوحة بين عباس ورداً على االنتقادات التي وجهها رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتانياه

الموقف اإلسرائيلي يجعلنا أكثر تمسكاً بما توصلنا إليه، وبضرورة اإلسراع «ومشعل قال األحمد إن 
والكلمات نفسها التي أعلنها . ليس جديداً«ورأى أن الموقف اإلسرائيلي . »بتنفيذه على أرض الواقع

دها مرة أخرى، وهذا يؤكد أن الجانب اإلسرائيلي ال أعا) مايو(نتانياهو حينما تم اتفاق الرابع من أيار 
يريد أن يرى الشعب الفلسطيني موحداً حتى يعفي نفسه من التزامات السالم، ألن انتهاء االنقسام يطرح 

  .»لذلك يريد نتانياهو أن يجنب نفسه ذلك. التسوية في شكل قوي
من االلتزام بما قررت الشرعية الدولية، نتانياهو استغل عملية االنقسام وتهرب «ولفت األحمد إلى أن 

ولذلك يريد أن يبقي تلك الورقة . وكان يستخدم باستمرار ذريعة االنقسام للتهرب من تلك االستحقاقات
بيده حتى يستطيع أن يريح نفسه، لكن هذا يجعلنا أكثر تصميماً على التمسك بما توصلنا إليه ) االنقسام(

  .»وضرورة اإلسراع في تنفيذه
المعارضين لعضوية فلسطين في األمم المتحدة استندوا في «عاد األحمد إلى األذهان في هذا السياق أن وأ

إلى أربع نقاط هي وحدة األرض ووحدة السكان ووجود حكومة واحدة ) الطلب الفلسطيني(رفضهم 
  .»بابإنهاء االنقسام يزيل كل هذه األس«واعتبر أن » ورؤية موحدة للتعامل مع المحيط الدولي

ولم يستبعد محاولة إسرائيل عرقلة تطبيق اتفاق الدوحة أو لجوءها إلى االعتداء على الضفة الغربية 
  .»ال نستبعد أي شيء من حكومة اليمين اإلسرائيلي»:وقال
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الواليات المتحدة باستمرار لم تكن تأخذ موقفاً ودياً «وعن رد الفعل األميركي على االتفاق قال األحمد إن 
في شأن دعم عملية » ملية االنقسام، ودائماً كانت تستخدم ورقة االنقسام للتهرب من التزاماتهاتجاه ع

  .السالم الشامل والعادل
هذا متوقع، لكن «: التفاق الدوحة قال األحمد» حماس«ورداً على انتقادات وجهتها شخصيات في حركة 

ومسألة طبيعية أن تكون ). مشعل (وقيادي) حماس(نحن ال نتعامل مع أشخاص، بل نتعامل مع فصيل 
هناك وجهات نظر متعددة سواء داخل حماس أو غيرها، وال أحد يستطيع أن يتعامل مع أي تصريح 

  .»يصدر من هذا الشخص أو ذاك
  8/2/2012، الحياة، لندن

  
   انتخابات قادمةأيه لن يترشح لرئاسة السلطة في ن اعباس يؤكد مجدداً .2

يني محمود عباس في مقابلة تلفزيونية تم بثها الثالثاء انه لن يرشح نفسه  قال الرئيس الفلسط:الدوحة
ال رجعة "و" نهائي" قراره بعدم الترشح أنكد عباس  وأ. انتخابات مقبلةأيلرئاسة السلطة الفلسطينية في 

  ".عنه
ها وال  نفسي فيأرشح شاء اهللا لن إن انتخابات السلطة الوطنية التي ستأتي أن شيء هو أهم "إنوقال 
  ". اكرر هذا الكالمأن أحب
 عباس يتولى كافة  وأصبح".نهائي وال رجعة عنه" قراره  أن"العربية" عباس في مقابلة مع قناةوأكد

 أن اتفق مع حركة حماس االثنين، على أنالمناصب العليا التي تشكل النظام السياسي الفلسطيني بعد 
 منصب رئيس الوزراء، منصب رئاسة إلى إضافةل وهو يشغ .يتولى رئاسة مجلس الوزراء الفلسطيني

السلطة الوطنية الفلسطينية ورئاسة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والقائد العام للقوات 
  . منصب رئاسة حركة فتحوإشغالهالمسلحة الفلسطينية 

 المقبلة يعني تخليه عن  كان عدم ترشحه لمنصب رئاسة السلطة في االنتخاباتإذاوردا على سؤال عما 
 مجلس إلىمنظمة التحرير تحتاج  "إن، قال عباس أيضامنصب رئاسة اللجنة التنفيذية منظمة التحرير 

 بقرار إال يطرد أو) عن منصبه( يتخلى أن رئاستها، أووطني وال يستطيع احد سواء في اللجنة التنفيذية 
  ".من المجلس الوطني

لكن يمكن التخلي وان يحدث مؤتمر استثنائي سريع يجدون فيه . فتحالشيء نفسه في حركة  "إن وأضاف
  ".البديل وتنتهي القصة

  7/2/2012وكالة سما اإلخبارية، 
  

  سيكون على أرض الضفة حسم الصراع مع االحتالل اإلسرائيلي:  في الكويتهنية .3
االحتالل ة إسماعيل هنية أن مستقبل حسم الصراع مع  حكومة غزأكد رئيس وزراء :ناصر قديح
,  بدأ األداء السياسي يتحسن في الضفةأن سيكون على أرض الضفة الغربية الفلسطينية بعد اإلسرائيلي

  .لذلك ال مستقبل إلسرائيل على أرض فلسطين
ناصر الصانع .  في ديوانية النائب السابق دأمس الجالية الفلسطينية مساء أبناءوقال في لقاء مفتوح مع 

ولكن نزاهتنا ومصداقيتنا كحركة ,  في غزة والضفةاألخوةفا وانقساما سياسيا بين  هناك خالأنال ننكر "
 جلعاد اإلسرائيلي األسير الوطن خرجت بصفقة أبناء الذين قاتلوا عن جميع أبنائناتحرر وطني ووجود 
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  انه بالعزيمة واإلرادة حققنا انتصارا وطنياإلىمشيرا , شاليط التي عكست وحدة الصف الفلسطيني
  .عظيما

 خارج أرض اإلسرائيليواالحتالل " حماس" نتائج الصفقة السياسية التي تمت بين إحدى أنورأى هنية 
 إنوقال  .فلسطين هو الربيع العربي الذي كان جزء منه أو مسبباته صمود الشعب الفلسطيني في غزة

 5 انه وألول مرة منذ وبين . جماهيرها الشعبية شر سقطةأسقطتها التي ساهمت في حصار غزة األنظمة
  . مبينا انه في اليوم الذي دخل فيه القاهرة كان حسني مبارك يقتاد إلى المحكمة،أعوام يخرج من غزة

, وقال جئناكم من غزة المحاصرة وهي الزالت تعاني من جراحها ولكنها صامدة وحرة وعزيزة وثابتة
وسيعقد هنية لقاء مفتوحا بعد غد  .ألسرى اإخراج تحوالت في المنطقة وبصمودها تم أحدثت أنهاويكفي 

  . القضايا التي تؤرق المواطن الفلسطينيأهمالخميس في صالة حولي بارك للحديث حول 
  8/2/2012السياسة، الكويت، 

  
   في تنفيذه بسرعة اعبر عن أملهترحب باتفاق الدوحة وحكومة فياض ت .4

سالم فياض، ببيان الدوحة .  برئاسة دأمس رحب مجلس الوزراء خالل اجتماعه في رام اهللا :رام اهللا
حول المصالحة الوطنية، وعبر عن أمله بالتنفيذ السريع لما ورد فيه، بما في ذلك تشكيل حكومة برئاسة 

واعتبر المجلس أن . الرئيس محمود عباس، وإجراء االنتخابات الرئاسية والتشريعية وإنهاء االنقسام
عات وطموحات أبناء شعبنا إلعادة الوحدة للوطن ومؤسساته لضمان تحقيق هذا األمر يشكل استجابة لتطل

إنهاء االحتالل، واستكمال جاهزيتنا الوطنية إلقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس على حدود 
  .1967عام 

المجلس على جلسات الحوار مع القطاعات االقتصادية واالجتماعية والنقابية المختلفة، فياض وأطلع 
روح االيجابية التي سادت أعمال الحوار، والتي عكست درجة عالية من االستعداد لتحمل المسؤولية، وال

والتقدم الملحوظ للتوصل إلى أوسع توافق من قبل القطاعات الشريكة للحكومة لمواجهة األزمة المالية 
لوطنية في إطار يحقق وإجراءات تقليص العجز للحد من األزمة المالية الخانقة التي تمر بها السلطة ا

باإلضافة إلى عدد من القضايا الهامة . العدالة االجتماعية، ويجنب الفئات الضعيفة تبعات هذه األعباء
  .التي تمس مصالح القطاعات المختلفة

  8/2/2012الحياة الجديدة، رام اهللا، 
  

  وضعنا من سّيئ إلى أسوأ ووضع القدس مأساة حقيقية: حنان عشراوي .5
 التي جرت في "مفاوضات االستكشاف"، وصوالً إلى تقويم "مؤتمر مدريد للسالم" في من المشاركة

 التقتها في إطار قراءة للوضع الفلسطيني "األخبار". "التسوية"عمان، ارتبط اسم حنان عشراوي بملف 
  :]ا بعض ما ورد في الحوارنوه[العام، 

 في اجتماعات "استكشاف عمان"كيف قّومتم  عاماً من المفاوضات، 21بعد :  فادي أبو سعدى-رام اهللا 
  اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير؟

علي أن أعترف بأن الوضع من سيئ إلى أسوأ، ألننا في مدريد كنا ذاهبين بموقف واضح وهو إنهاء 
االحتالل، وتمكين الجبهة الداخلية للشعب الفلسطيني من أجل نيل الحرية وتقرير المصير وإقامة دولتنا 

وال يخفى على أحد أن إسرائيل استغلت العقدين الماضيين لإلمعان في سياستها، التي تتلخص . لمستقلةا



  

  

 
 

  

            7ص                                     2405:                العدد8/2/2012األربعاء  :التاريخ

في جدار الفصل واالستيطان ووضع األراضي الفلسطينية تحت الحصار، كما أنها استغلت العملية 
 الواليات المتحدة، التفاوضية للتهرب من المساءلة، ولترميم عالقاتها مع كل دول العالم، وذلك بتواطؤ مع
  .لتصبح المفاوضات وسيلة إلعطاء إسرائيل هذا الغطاء الستهداف كل ما هو فلسطيني

تحدثتم كثيراً عن الخيارات ما بعد أيلول، وما بعد كانون الثاني، وال يزال الشعب ينتظر هذه * 
  .الخيارات

ية، وتعريف مسؤولياتها، ألن  لدينا خيارات، وأكشف لكم أن األهم هو تصويب عمل السلطة الفلسطين-
إسرائيل لم تلتزم بتنفيذ أي من االتفاقات المبرمة مع السلطة الفلسطينية دولياً، وعمدت إلى حصر السلطة 
. بقضايا أمنية، وبالتالي، ضمن خياراتنا إعادة التفكير ملياً في االتفاقيات األمنية والسياسية واالقتصادية

أما . ق بتمكين الفلسطينيين على هذه األرض، والتركيز على المقاومة الشعبيةخياراتنا األخرى داخلياً تتعل
خارجياً، فأهم الخيارات هي تلك المتعلقة بمجلس األمن الدولي، واألمم المتحدة، وكافة المؤسسات 
الدولية، والمالحقات القضائية إلسرائيل، وميثاق جنيف وكافة الدول الموقعة عليه، ضمن خطة 

  . فلسطينية متكاملةإستراتيجية
  ما هو وضع مدينة القدس على األرض، وأيضاً في أّي عملية تفاوض؟

أقل ما أصف به وضع القدس بأنه مأساة حقيقية، فاألمر ليس فقط بأن إسرائيل تنكرت لالتفاقات 
والوعود، بل إنها أيضاً ماضية قدماً وبسرعة مذهلة في تهويد المدينة المقدسة، وتزوير تاريخها، 

إسرائيل اليوم تطبق على مدينة . الوصف الدقيق لهذه الحالة هو عملية تطهير عرقي مبرمج ومدروسو
  .القدس حصاراً ثالثياً عن طريق الجدار واالستيطان وحصار الحواجز والمعابر الدولية

  8/2/2012، بيروت، األخبار
  

  أجهزة السلطة بالضفة" مضايقات"نواب من فتح يشكون للنائب العام  .6
أعلن ثالثة نواب من كتلة فتح في المجلس التشريعي يوم أمس أنهم تقدموا :  أشرف الهور-ة غز

  .بشكاوي لهيئة الكتل البرلمانية والنائب العام، ضد بعض األجهزة األمنية
وذكر النواب الثالثة وهم نعيمة الشيخ علي، وماجد أبو شمالة، وعالء ياغي وهم من قطاع غزة، 

لغربية، بشكوى لهيئة الكتل البرلمانية، باعتبارها تقوم مقام رئاسة المجلس التشريعي ويقيمون في الضفة ا
  ."ممارسات بعض األجهزة األمنية التي قامت مؤخرا"في ظل حالة تعطله وعدم انعقاده، حول 

وذكروا أن الشكوى قدمت في أعقاب اعتقال مدير مكتب النواب حازم التتر، وهو يعمل ضابطا في 
رغم إبالغ األفراد الذين قاموا "وطنية، واعتراض سيارة النائب أبو شمالة والعبث في محتوياتها السلطة ال

  ."باالعتراض على هوية مالك السيارة
وبحسب تصريح صدر عن هؤالء النواب، فقد ذكروا أنهم تقدموا ببالغ للنائب العام بنفس الخصوص 

هؤالء النواب في سلوك بعض هذه األجهزة ورأى  .عبر أحد المحامين، ضد بعض األجهزة األمنية
، على اعتبار أن ما حدث من اعتراض سيارة أبو شمالة يعد "خرقا للقانون ومسا بحصانة النواب"األمنية 

  . من القانون األساسي53مخالفة صريحة لنص المادة 
  8/2/2012القدس العربي، لندن، 
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  إيراننصائح خليجية لهنية بعدم زيارة ": القدس"مصادر لـ .7
 دول الخليج العربي التي زارها رئيس الوزراء المقال أن  القدس علمت:المحرر السياسي –رام اهللا 
 انه إلى أشارت، ولكن مصادر مطلعة إيران الماضي، نصحته بعدم زيارة األسبوع هنية، خالل إسماعيل

 ان "القدس"يمة لـوقالت مصادر عل . كيف سيتعامل هنية مع هذه النصائحاآلنليس من الواضح حتى 
 نظرا للعالقات المتوترة بين إيرانالمسؤولين في الدول الخليجية التي زارها هنية نصحوه بعدم زيارة "

  ". في منطقة الخليج العربياإليرانية وتلك الدول والمخاوف التي تبديها تلك الدول من المطامع إيران
 ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد انإيرتوترا يشوب العالقة بين  "أنوكشفت المصادر ذاتها 

 الجمعية أمام علنا في طهران عن ترحيبه بخطاب الرئيس محمود عباس األخير أعلن أنمشعل منذ 
  ". الماضي، وقد قدر له الرئيس عباس هذا الموقفأيلول المتحدة في لألممالعامة 

لبحرين والكويت محاولة لثنيه عن زيارة االستقبال الرفيع المستوى لهنية في قطر وا"ورأت المصادر في 
 طهران ستكون لها انعكاساتها ولكن هذا شأن هنية وشأن إلىبال شك فان زيارة هنية " وقالت" طهران

  ".حماس وال نريد التدخل في هذا الموضوع
  7/2/2012القدس، القدس، 

  
  رزقة ينفي إلغاء هنية زيارته إليران .8

 السعودية على لسانه "الشرق"نية، يوسف رزقه، ما نشرته صحيفة  نفى المستشار السياسي له:األخبار
برنامج زيارة رئيس الوزراء هنية " إن "سما"وقال لوكالة . إيران إلىحول ترجيحه إلغاء زيارة هنية 

بعد " أنه "الشرق"وذكرت . "اإلعالم عنها عبر وسائل اإلعالنمستمر، وإن أي دولة سيزورها سيتم 
ريحات الوفد المرافق لهنية أنه تراجع عن الزيارة في الوقت الحالي، وربما مذبحة حمص، كشفت تص

ونقلت عن رزقه، . "يدرس جدياً إلغاءها بسبب المعارضة المتزايدة لها في أوساط حركة حماس
لن يزور إيران خصوصاً "المصاحب لهنية في جولته الحالية في دول الخليج، أنه على األرجح أن هنية 

 التي تعيشها المنطقة العربية وما يجري في سوريا، وأن الزيارات تشمل فقط دوالً في ظل الظروف
  ."عربياً في منطقة الخليج العربي

  8/2/2012األخبار، بيروت، 
  

  دعوة لعقد اجتماع للمكتب السياسي لحماس بالقاهرة ": الحياة" .9
تم دعوة قريبة لعقد أن ت» حماس« جيهان الحسيني رجحت مصادر متطابقة داخل حركة –القاهرة 

اجتماع للمكتب السياسي للحركة في القاهرة للبحث في الخالف الداخلي الذي ظهر أخيراً بين بعض 
  .قيادات الحركة بسبب رفضها تعيين عباس رئيساً للحكومة االنتقالية

إن مشعل استند في موافقته على ترؤس عباس للحكومة بأن مؤسسات » الحياة«وذكرت المصادر لـ 
حركة تعترض فقط على شغل رئيس حكومة رام اهللا سالم فياض رئاسة الحكومة المقبلة، بينما رأت ال

مصادر أخرى في الحركة ان موقف مشعل يعكس تفرداً صارخاً بالقرار، موضحة أنه اتخذ القرار على 
  .رغم معارضة أعضاء في المكتب السياسي

لرئاسة الحكومة، مستنكرة ذلك األمر بشدة وأقرت المصادر بأن مشعل هو الذي بادر ورشح عباس 
خصوصاً أنه مخالف للدستور الفلسطيني الذي يفصل بين السلطات وكذلك يتناقض مع ورقة المصالحة 
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التي تم توقيعها من كل القوى الفلسطينية والتي تتضمن بأن ترأس الحكومة الفلسطينية شخصية مستقلة 
  .غير فصائلية من الكفاءات

  8/2/2012 ،الحياة، لندن
  

  معارضة حماس في غزة : اتفاق الدوحة بين عباس ومشعل يصطدم بالعقبات األولى .10
حذر مراقبون من أن اتفاق الدوحة بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس :  أ ف ب-رام اهللا 

خالد مشعل يصطدم بعقبات أساسية قد تؤدي إلى تعطيل تطبيقه، » حماس«المكتب السياسي لحركة 
في غزة االتفاق، » حماس«في الداخل والخارج إذ تعارض » حماس«زها وجود خالفات بين قيادة أبر

  .فضالً عن استمرار االعتقاالت في الضفة الغربية
وزع رئيس الكتلة البرلمانية للحركة إسماعيل األشقر أمس » حماس«وفي خطوة غير مألوفة في حركة 

يشكل انتهاكاً للقانون األساسي «الدوحة بسبب ما قال انه بياناً صحافياً أعلن فيه معارضته التفاق 
الذي ينص على الفصل بين رئاسة السلطة ورئاسة الحكومة، فيما جاهر العديد من قادة » للسلطة

ويعكس موقف األشقر هذا رأياً واسعاً . في غزة بشكوكهم ومعارضتهم لالتفاق على غير العادة» حماس«
فثمة في الحركة من رأى .  لم تبد حماسة كبيرة لالتفاق ألسباب متباينةفي غزة التي» حماس«في حركة 

مشيراً إلى أن الرئيس محمود عباس الذي سيتولى » فتح«في االتفاق تسليماً للضفة والقطاع لحركة 
، هو رئيس الحركة الخصم في »القوات المسلحة»رئاسة الحكومة، إلى جانب رئاسة السلطة والمنظمة و

  .»حفت«االنقسام 
وثمة من رأى في االتفاق خرقاً للقانون األساسي للسلطة وتجاوزاً للمؤسسة التشريعية التي تتمتع فيها 

  .بغالبية مطلقة» حماس«
والرئيس عباس من المصالحة، مشيراً إلى أن عدم حل القضايا » فتح«وثمة من شكك بنوايا حركة 

م عقد عشرات االجتماعات وبذل كثير من القديمة مثل المعتقلين وجوازات السفر وغيرها، على رغ
  .الجهود لهذا الغرض، يعكس نوايا الحركة

إذا لم تحل المشكالت الصغيرة مثل االعتقاالت وجوازات السفر، كيف يمكننا «: وتساءل أحد قادة الحركة
لبعض وشكك ا. »إننا نسلّم السلطة كاملة لحركة فتح«وقال آخر . »أن نثق بقيادة فتح للحكومة والسلطة

منهم بأن أجهزة األمن في الضفة تعمل خارج السلطة السياسية، مشيراً إلى تواصل االعتقاالت رغم 
  .االتفاق

. » ناشطاً من حماس119السلطة في الضفة ما زالت تعتقل «إن » الحياة»وقال إسماعيل األشقر لـ
» غير صحيحة«االتفاق  التي أعلن عن إطالق سراحهم لدى توقيع 64وأضاف أن قائمة المعتقلين الـ

 ما زالوا في السجن 12 شخصاً جرى إطالق سراحهم بكفالة لحين المحاكمة، و53مشيراً إلى أن بينهم 
  . غير معتقلين أصال2ًو

في الداخل » حماس«في غضون ذلك، قال محللون إن اتفاق الدوحة كشف وجود خالفات بين قيادة 
  .من محاوالت الحركة التقليل من شأنهاوالخارج قد تؤدي إلى تعطيل تطبيقه، بالرغم 

ال إمكانية «التي تصدر في غزة انه » فلسطين«ورأى مصطفى الصواف، رئيس التحرير السابق لجريدة 
مخالف للقانون ومخالف التفاق المصالحة وبالتالي سيكون ضمن أوراق وملفات «االتفاق ألنه » لتطبيق

  .»لن تجد تطبيقها على األرض
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يختار رئيس السلطة الوطنية رئيس الوزراء ويكلفه «ألساسي للسلطة الفلسطينية على أن وينص القانون ا
، وفق »بتشكيل حكومته وله أن يقيله أو يقبل استقالته وله أن يطلب منه دعوة مجلس الوزراء لالنعقاد

  .مصدر في المجلس التشريعي
مخالف للقانون األساسي « اإلجراء وفي رام اهللا اكد حسن خريشة نائب رئيس المجلس التشريعي أن هذا

 حينما تم استحداث منصب رئيس الوزراء بالتالي نحن في حاجة إلى تعديل 2003الذي تم تعديله في 
  .في هذه الحالة» القانون مجدداً

كفاءات مهنية مستقلة برئاسة الرئيس محمود «ويقضي إعالن الدوحة بتشكيل حكومة التوافق الوطني من 
  .»ها تسهيل االنتخابات الرئاسية والتشريعية والبدء بإعمار غزةعباس تكون مهمت

ألمير قطر الذي رعى هذا االتفاق وربما سعى مشعل » مجاملة«ورأى الصواف أن هذا اإلعالن جاء 
 .»يجب أن يكون مقبوالً دولياً«حالة الجدل حول رئيس الحكومة الذي » إلنهاء«إلى االتفاق حول عباس 

  .»أحياناً الضرورات تبيح المحظورات«لكنه أضاف » خطأ«ختيار عباس ويؤكد الصواف أن ا
في غزة لالتفاق، » حماس«من قيادة » تعطيل«وأشار مخيمر أبو سعدة أستاذ العلوم السياسية إلى إمكانية 

  .في المواقف» وجود خالف واضح«في ظل » إذا نفذ فسينفذ على مضض وتسويف«موضحاً انه 
والخالف هذه المرة » حماس«داخل » بدت اكثر ضجيجاً«ت االنتقادات ويرى أبو سعدة أن أصوا

وسارع فوزي برهوم، المتحدث باسم . »جوهري وأعتقد انهم في حاجة لبعض الوقت للملمته وحله«
  .لنفي وجود أي خالف داخل حركته في شأن إعالن الدوحة» حماس«

لنص المتفق عليه وهو تشكيل حكومة لم يخرج عن ا«أن مشعل » حماس«وقال احمد يوسف القيادي في 
ال يرأسها سالم فياض ولديه صالحيات يستطيع اتخاذ القرار المناسب ألن أبو مازن اصبح شريكاً لنا، 

  .»وإذا كان اختياره يخرجنا من المأزق فنعم االختيار ألنه مقبول أميركياً وإسرائيلياً
األطر «، موضحاً أن »الجميع على التفاصيلخالل أيام عندما يطلع «وتوقع يوسف إنهاء هذا الخالف 

القيادية في نقاشات داخلية اآلن، ومشعل يجري اتصاالت مع كل واجهات الحركة الفلسطينية 
وأمير قطر سيوفر ضمانات . سترى النور قريباً«وعبر عن قناعته بأن حكومة التوافق .»واإلسالمية

  .»ز المهم، فهو يمثل ثمرة الجهد المصرياإلنجا«مشيراً إلى دعم مصر لهذا » دولية بعالقاته
  8/2/2012، الحياة، لندن

  
   من جداول زمنية"إعالن الدوحة"قيادات في حماس تتحفظ على خلو : الشرق األوسط .11

أنه بعكس االنطباع السائد، فإن » الشرق األوسط«ذكرت مصادر مطلعة لـ: صالح النعامي: غزة
ى بنود االتفاق ال يتعلق بالبند الذي يكلف الرئيس عباس اعتراض بعض األوساط القيادية في حماس عل

بتشكيل الحكومة العتيدة، على اعتبار أنه سبق لحماس أن وافقت خالل اللقاءات مع ممثلي حركة فتح، 
قبل اإلعالن عن التوصل التفاق القاهرة قبل نحو عشرة أشهر، على تشكيل عباس لحكومة، كأحد البدائل 

واعتراض البعض في قيادة حماس على تسمية عباس، . كيل حكومة التوافقللخروج من المأزق بتش
حسبما قالت المصادر، يأتي ألسباب دستورية ال سياسية، على اعتبار أن القانون األساسي ال يجيز الجمع 

  .بين رئاسة السلطة ورئاسة الحكومة
و إعالن الدوحة من وأوضحت المصادر أيضا أن بعض األوساط القيادية في حماس، تحفظت على خل

مستقبل األجهزة األمنية، وتفعيل منظمة : جداول زمنية لحل القضايا الرئيسية التي ترسخ االنقسام، مثل
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وأشارت المصادر إلى أن بعض . التحرير الفلسطينية، واالنتخابات بشقيها التشريعي والرئاسي، وغيرها
المجلس الوطني باالنتخاب مدخال لتكريس قيادات الحركة رأت في عدم نص إعالن الدوحة على تشكيل 

  .صيغة منظمة التحرير الحالية
واستدركت المصادر أن قيادة الحركة في الداخل كانت على علم بالخطوط العامة إلعالن الدوحة، 
مرجحة أال يؤدي إلى خالفات جدية بين قيادات الداخل والخارج، على اعتبار أن هناك توافقا بين 

يتم التعامل مع اتفاق الدوحة كرزمة واحدة، وأن يكون تطبيق بنوده بالتوازي، بمعنى القيادتين على أن 
أن يكون تشكيل الحكومة ضمن صفقة شاملة، يتم بموجبها حل كل القضايا العالقة، وهو ما يبدو مستحيال 

مكن وأشارت المصادر إلى أن قيادات حماس تدرك أنه في ظل الظروف الحالية ال ي. في الوقت الحالي
وقالت المصادر إن القناعة . التوصل لتفاهم بشأن مصير منظمة التحرير واألجهزة األمنية وغيرها

السائدة لدى قيادات الداخل والخارج في حركة حماس، هي أن إنجاز المصالحة الحقيقية يتوقف على 
م يتخذ مثل هذا القرار اتخاذ أبو مازن قرارا استراتيجيا بشأنها، إذ إن هذه القيادات ترى أن أبو مازن ل

  .بعد، بسبب الضغوط اإلقليمية والدولية الممارسة عليها
  8/2/2012الشرق األوسط، لندن، 

 
  باالستعفاءطلبه  بعد رفض ..تجديد مؤكد لخالد مشعل لوالية جديدة: األردنية" المجد" .12

ا الموقع لوالية بات في حكم المؤكد ان يحتفظ خالد مشعل، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، بهذ
جديدة تستغرق اربعة اعوام، بعدما قوبلت مبادرته بعدم الترشح لوالية اخرى، بعاصفة من الرفض 

  ·واالحتجاج، سواء من داخل حركة حماس او خارجها
التي تقدم بها مشعل الى مجلس شورى الحركة " مبادرة االستعفاء"من ادق المصادر ان " المجد"وعلمت 

 بالخرطوم، اواخر العام الماضي، قد احدثت صدمة عنيفة ومفاجئة لدى اعضاء في اجتماعه االخير
المجلس الذين استقبلوها على التو بالرفض الممزوج بالدموع والصراخ واالعتراض، رغم التثمين العالي 

  ·لها، والتقدير الكبير لصاحبها، من الناحية المعنوية واالخالقية
ن اعضاء مجلس الشورى اوالً، ثم مختلف المحطات الكادرية ا" للمجد"وقال مصدر حمساوي موثوق 

والقيادية في الحركة، وفي مقدمتهم موسى ابو مرزوق، نائب رئيس المكتب السياسي وبقية اعضاء 
المكتب، قد اعربوا باصرار عن تمسكهم بقيادة مشعل في هذه المرحلة الحساسة على وجه التحديد، التي 

  ·لحكمة مشعل وكفاءته وخبرتهتحتاج اكثر من اي وقت مضى 
واكد المصدر ان القيادات الحمساوية في الضفة الغربية قد طالبت مشعل العدول عن قرار االستعفاء 
فوراً وبال ابطاء، واعلنت تمسكها بقيادته لفترة جديدة، في ضوء االحداث الصاخبة التي تجتاح الوطن 

  ·الوضاع والنضاالت الفلسطينيةالعربي بأسره، وتلقي بظاللها الثقيلة على مجمل ا
وقال ان اركان الحركة والحكومة في قطاع غزة قد تنادوا هم اآلخرون لمناشدة مشعل االستمرار على 
رأس حركة حماس، يتقدمهم اسماعيل هنية، رئيس الحكومة هناك، ومحمد الضيف، قائد كتائب عز الدين 

اته، نائبه احمد الجعبري الى القاهرة، حامالً رسالة القسام الذي اوفد، نظراً لظروف اختفائه وسرية تحرك
ان محمود الزهار، احد ) المصدر(مضيفاً . موقعة من جميع قادة كتائب القسام يعلنون تمسكهم به وبقيادته

ابرز منافسي مشعل الذي اسقط في يده، لم يستنكف هو اآلخر عن اعالن التأييد لبقاء مشعل على رأس 
  ·الحركة لوالية جديدة
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وكشف المصدر عن ان مكتب االرشاد للتنظيم الدولي لالخوان المسلمين قد عبر، بدءاً من المرشد العام، 
الدكتور محمد بديع، ومروراً بكل اعضاء المكتب، عن استغرابه من مبادرة مشعل االستعفائية، وطالبه 

صدر الى ان القيادات االخوانية مشيراً هذا الم·· بالبقاء في موقعه باعتباره القائد االفضل لهذه المرحلة
في االردن ولبنان والسودان واليمن والمغرب العربي قد حذت حذو المرشد العام، وطالبت مشعل 
بالعدول عن قرار عدم الترشح لوالية خامسة، فيما فعل الشيء ذاته عدد من كبار المسؤولين في مصر 

  ·وقطر وتونس وتركيا والسودان
بان مجلس شورى الحركة الجديد الذي ينتظر ان يلتئم عن منتصف العام واعرب المصدر عن قناعته 

الحالي، سوف يصوت باالجماع، لدى طرح هذا الموضوع على جدول اعماله، لصالح التجديد لمشعل 
بداً من احترام رغبة هذا " ابو الوليد"لوالية، او دورة خامسة تمتد الربع سنوات قادمة، وعند ذلك لن يجد 

  ·مبروك سلفاً·· لنزول عند ارادتهالمجلس، وا
  6/2/2012موقع المجد، األردن، 

  
  "صفر كبير"لجنة الحريات لحل المواضيع العالقة هو بما حصلنا عليه من فتح : إسماعيل األشقر .13

، وعضو لجنة الحريات العامة "حماس"اتهم القيادي في حركة المقاومة اإلسالمية :  أحمد المصري-غزة
 المصالحة الوطنية في العاصمة المصرية القاهرة المهندس إسماعيل األشقر، حركة المنبثقة عن اتفاق

بعدم الجدية في تنفيذ أي من النقاط التي طالبت بها لجنة الحريات العامة في جل الموضوعات " فتح"
  . المطروحة

لكؤ والمماطلة إن فتح تقابل عمل اللجنة بمزيد من الت: "أمس" فلسطين"وقال األشقر في حوار مع صحيفة 
، مضيفا "والتسويف، فتسمع كالما، وعلى أرض الواقع تجري الصورة بشكل مغاير على اإلطالق

  ". أستطيع أن أقول إن ما حصلنا عليه من فتح لحل المواضيع العالقة هو صفر كبير:"
في عدم تعيشه فتح في الضفة الغربية، مرتبطًا بشكل واضح " خلالً مركبا"وأضاف أن هناك مشكلة و

وجود إرادة سياسية لتطبيق ما يجري ضمن اللجان العامة، فيما أن قرارات المستوى السياسي الممثلة 
  . برئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس حول هذا الملف ال تطبق على اإلطالق

لوجود تيارات مختلفة في فتح، ووجود سالم فياض، وتيار مرتبط "وعلل األشقر عدم تطبيق ذلك 
، والملف "ترمومتر المصالحة"، معتبرا أن لجنة الحريات وما تحققه على األرض بأنه )"إسرائيل(بـ

  . األسهل، الذي يمكن القياس عليه أين تسير قضية المصالحة
قد وقع فريسة لتضليل األجهزة "مصطفى البرغوثي . ورأى األشقر أن رئيس لجنة الحريات بالضفة د

لقد كنا نتكلم في شهر نوفمبر : "، وأضاف" معتقالً تم إطالق سراحهم64بـ األمنية بعد أن سلموه قائمة 
 معتقالً، وحدث وال حرج عن استمرار 119 معتقلين، واليوم بتنا لألسف نتحدث عن 105عن 

  ". االعتقاالت السياسية في الضفة الغربية
 في غزة، 4760و في الضفة، 770وبخصوص ملف المواطنين المفصولين من عملهم والبالغ عددهم 

وطالب األشقر فتح بضرورة اإلسراع في كل  .شدد أيضا على أنه لم ينجز أي شيء في هذا الملف
الملفات المقرة ضمن عمل اللجنة، وعدم التباطؤ فيها، لما لها من مصلحة هامة إلتمام المصالحة، وإنهاء 

  .ياة في الضفة والقطاعاالنقسام السياسي، والذي ألقى بظالله الواسعة على كافة مناحي الح
  8/2/2012، موقع فلسطين أون الين



  

  

 
 

  

            13ص                                     2405:                العدد8/2/2012األربعاء  :التاريخ

  
  كشرط العتراف بحكومة التوافق" إسرائيل"االتحاد األوروبي اسقط بند االعتراف بـ: نبيل شعث .14

قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، نبيل شعث، إن االتحاد األوروبي أسقط بند : صالح النعامي: غزة
العتراف بحكومة التوافق، في حين ظل يطالب بالتزام الحكومة بعملية االعتراف بإسرائيل كشرط ل

وأوضح شعث في تصريحات إذاعية صباح أمس أن الحكومة العتيدة ستتوافق . التسوية واالتفاقات السابقة
مع متطلبات اللجنة الرباعية، مؤكدا أن التوافق على تأجيل االنتخابات سببه عدم جاهزية لجنة االنتخابات 

ركزية التي تحتاج لوقت لذلك ليتم بعد ذلك تحديد موعد إلجرائها خالل مائة يوم من إعالن الجاهزية، الم
  .المقبل) تموز(مستبعدا تأجيلها لما بعد يوليو 

 8/2/2012الشرق األوسط، لندن، 
  

   الدوحة يفتح المجال لتطبيق اتفاق المصالحة فعلياإعالن: منيب المصري .15
س منتدى فلسطين وممثل المستقلين في اإلطار القيادي لمنظمة التحرير صرح رئي :القدس المحتلة

الفلسطينية المنبثق عن اتفاق القاهرة رجل االعمال منيب رشيد المصري انه في ضوء التوقيع على 
إعالن الدوحة، فإننا نؤكد على ضرورة االلتزام بجميع ما جاء فيه، ألننا نعتبره إعالنا تاريخيا يفتح 

ام التطبيق الفعلي التفاق المصالحة الفلسطينية، ومقدمة مهمة في سبيل االتفاق على البرنامج المجال أم
  . السياسي الذي سيحكم العمل الوطني الفلسطيني في المرحلة المقبلة

  8/2/2012الدستور، عمان، 
  

  فةالضبقائمة معتقليها السياسيين المفرج عنهم وتؤكد استمرار مالحقة أنصارها بحماس تشكك  .16
أعلنت حركة حماس يوم أمس أن القائمة التي استلمتها من لجنة الحريات قائمة :  أشرف الهور-غزة

 من ناشطيها المعتقلين في الضفة الغربية، تضم نشطاء ال زالوا قيد االعتقال، وآخرين لم 64وتضم 
عناصرها رغم يكونوا معتقلين، وأكدت أن أجهزة األمن في الضفة ال تزال تشن حمالت اعتقال بحق 

  .اتفاق الدوحة
نسخة منه ان سبعة من بين من وضعت أسمائهم في ' القدس العربي'وقالت الحركة في بيان لها تلقت 

قائمة المعتقلين السياسيين الذين أطلق سراحهم لم يتم اإلفراج عنهم وال زالوا قيد االعتقال، إضافة إلى 
  .ا معتقلين أصالاثنان من الواردة أسمائهم في القائمة لم يكونو

 شهور أو أكثر، وان واحدا 5وذكرت أن سبعة آخرين من الواردة أسمائهم في القائمة أفرج عنهم قبل 
  .منهم أفرج عنه بعد انتهاء محكوميته، وثالثة أفرج عنهم بعد اعتقالهم ليوم واحد فقط

تمرار عرضهم على المحاكم اس' منهم تم اإلفراج عنهم بكفالة، مشيرة إلى أن هذا يعني 35ولفتت إلى أن 
  .وأشارت إلى أن تسعة ممن وردت أسمائهم في القائمة أفرج عنهم .'النظامية

وكان الرئيس محمود عباس أعلن خالل توقيع اتفاق الدوحة أول أمس، الذي نص على توليه رئاسة 
  . من المعتقلين السياسيين من الضفة الغربية64حكومة التوافق عن إطالق سراح 

 ووضع كل معتقل، الفتة إلى أنها ستقوم 64 حركة حماس أن لديها قائمة مفصلة باألسماء الـ وأشارت
  .'إذا لزم األمر'بنشرها 
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إفراجات حقيقية ووقف االعتقال وإغالق ملف المعتقلين 'ودعت حماس السلطة الفلسطينية إلى القيام بـ 
  .'أية معلومات قبل تدقيقها والتأكد منهاعدم اإلعالن عن '، مطالبة من لجنة الحريات إلى 'السياسيين

نسخة منه أن أجهزة األمن ' القدس العربي'وفي السياق ذكر بيان لحركة حماس في الضفة الغربية وتلقت 
  .في الضفة الغربية ال تزال تواصل حملة االعتقاالت واالستدعاءات والفصل الوظيفي بحق ناشطيها

  8/2/2012القدس العربي، لندن، 
  

  مصلحة شعبنا أوالً والقيادة ال تولي اهتماماً لتهديدات نتنياهو: كيعباس ز .17
 أكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عباس زكي بأن ترتيب البيت الفلسطيني ووضع :رام اهللا

إستراتيجيات جديدة على كافة األصعدة إلجراء االنتخابات الرئاسية والتشريعية وتشكيل حكومة الوحدة 
  .» اعالن الدوحة« الوطنية بعد 

ادركت حماس بأال بديل عن منظمة التحرير كممثل «: وأضاف زكي في حديث إلذاعة موطني صباح
، مشيراً الى أن المصلحة العليا اقتضت بأن يوافق الرئيس أبو مازن »شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني

  .أن يتولي هذه المسؤولية، إلحداث نقلة نوعية بالقضية الفلسطينية
جوم نتنياهو على الرئيس الذي قال فيه ان أبو مازن اختار حماس على حساب السالم، قال زكي وحول ه

إن القيادة ال تهتم لتهديدات اسرائيل فمصلحة شعبنا ووحدتنا الوطنية قبل كل أمر ونرفض التدخل في 
 .»شؤوننا الداخلية

  8/2/2012الحياة الجديدة، رام اهللا، 
  

  ت الغتيال بيريز في ذكرى تصفية عماد مغنية يزعم تلقي إنذارا"الشاباك" .18
، الحراسة على رئـيس الدولـة،       »الشاباك«كثفت المخابرات اإلسرائيلية العامة     :  نظير مجلي  - تل أبيب 

وقالـت مـصادر أمنيـة      . شيمعون بيريز، وذلك في أعقاب االدعاء بوصول إنذارات متصاعدة الغتياله         
موعة شخصيات قيادية في إسرائيل وصلت إنذارات بشأنها،        إسرائيلية، أمس، إن بيريز هو واحد من مج       

وذلك مع االقتراب من موعد الذكرى السنوية الرابعة الغتيال قائد الجناح العسكري لحزب اهللا اللبنـاني،                
إسـرائيل،   و .2008) شـباط ( فبراير   11عماد مغنية، الذي كان قد قتل في تفجير سيارته في دمشق في             

  .في رسميا أية عالقة بهومنذ اغتيال مغنية، تن
لكن اإلنذار بشأن بيريز بدا مفاجئا وأثار هلعا في صفوف األجهزة األمنية، وذلك ألنه غادر مقر رؤساء                 
إسرائيل المحصن في نهاية السنة لغرض ترميم المبنى وتم إسكانه في بيت داخل حي على حدود الخـط                  

كشف مكان البيت الجديد المؤقت، أمس، بعـد        وقد  . األخضر في طرف القدس الغربية، أمام باب الخليل       
  . اإلعالن عن اعتقال ثالثة فلسطينيين من القدس الشرقية المحتلة كانوا يتسكعون في الحي

 8/2/2012الشرق األوسط، لندن، 
  

   إيران"إسرائيل " قبل أن تدمر"إسرائيل" ستدمر ة نتنياهوسياس": رتسآه" .19
ئيس الحكومة اإلسرائيلى بنيامين نتنياهو إلى تقديم استقالته أو         ر" هاآرتس"طالبت صحيفة   : القدس المحتلة 

طرده من منصبه، اعترافا منه بفشل جهوده غير المجدية في التصدي للملف النووي اإليراني، مؤكدة أن                
  .سياساته ستدمر إسرائيل قبل أن تدمر إيران
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لي دوليا، وهو ما يقود جهودهـا       واتهمت الصحيفة نتنياهو بممارسة سياسات تزيد من عزلة ونبذ إسرائي         
إذا لم يقدم نتنياهو اسـتقالته، فعلـى القـوى          : "دائما للهزيمة، وعدم القدرة على التصدي إليران، مهددة       

  ".الخارجية التدخل إلخراجه من الحكومة
، كان الردع اإلسـتراتيجى التـى       1973سبب انتصار مصر على إسرائيل فى حرب أكتوبر         : "وأضافت

  ".إسرائيل ستدمر نفسها قبل أن تدمر إيران، بفعل سياستها الخاطئةلكن إسرائيل، استخدمته ضد 
رئيس اإلستخبارات اإلسرائيلية، بشأن استعدادات إسـرائيل       " أفيف كوخافى "وسخرت الصحيفة من قول     

هذه الضربة  : "، قائلة " ألف صاروخ وقذيفة واآلالف من رؤوس الصواريخ الثقيلة        200لضرب إيران بـ    
ووصفت الصحيفة سياسات الحكومة اإلسرائيلية، بـالتي تـسير فـى الطريـق              ".ن فوق رؤوسنا  ستكو

المعاكس، في إتجاه تحويل إسرائيل إلى دولة دينية متطرفة، معززة األفكار العنـصرية والتفرقـة بـين                 
  .الرجال والنساء

  7/2/2012،  وكالة سما اإلخبارية
 

  اووي اإليراني والقضية الفلسطينية وسوريحول الن تركزت  ليبرمان-محادثات كلينتون  .20
بعد قطيعة دامت سنة ونصف اجتمعت وزيرة الخارجية األمريكية هيالري كلينتـون، اليـوم الثالثـاء،                

 دقيقة، تركزت حول المشروع النووي اإليراني والقـضية         45بنظيرها اإلسرائيلي أفيغدور ليبرمان مدة      
  . الحديث تركز حول األحوال الجويةالفلسطينية وسورية، علما أنهما صرحا بأن

وجاء أن ليبرمان شكر كلينتون على تصميم الواليات المتحدة بشأن إيران، وقال إن الخطوات التـي تـم                  
  .اتخاذها في األسابيع األخيرة هي رسالة مهمة للمنطقة كلها

 7/2/2012، 48موقع عرب
  

  !كون عاصمة للدولة الفلسطينيةالقدس ستبقى تحت السيادة اإلسرائيلية ولن ت: بلدية القدس .21
 :اليميني نير بركـات ) االحتالل(أكد رئيس بلدية القدس :  وزكي أبوالحالوة -  محمد أبوخضير  - القدس

القدس الموحدة، لن يعاد تقسيمها، وستبقى موحدة تحت السيادة اإلسرائيلية، ولـن تكـون عاصـمة                «ان  
تتحسن مع سكان المدينة المقدسة بشهادة استطالعات        «، مدعياً ان العالقات   »فلسطينية في القدس الشرقية   

المشكلة الكبرى التي تواجهه هي عدم نيله ثقـة         «على حد تعبيره، معترفاً بأن      » الرأي االميركية المحايدة  
  .»المواطنين الفلسطينيين في المدينة المقدسة باالضافة الى البعد السياسي لمدينة القدس دينياً وسياسياً

لن تقسم القدس لثالثة اسباب اهمها ان المدينة بوضعها الحالي موحدة رغم الفجـوات              «: واضاف بركات 
القائمة بين شرقها وغربها والتي قررت عبر خطة مفصلة سدها وخالل فترة قصيرة، الـسبب األول ان                 

 على منطقـة  12 جاؤوا من مصر حيث حصل كل سبط او قبيلة من الـ12الشعب اإلسرائيلي واالسباط    
لقدس وعاش حياته و ابناؤه باستثناء المدينة نفسها لم يتم تقسيمها حتى كل من يأتي لزيارتها يـشعر                  من ا 

  .»انها مدينته وانه يحيا بها هذه االيديولوجية الخاصة بي
السبب الثاني هو ان أي مدينة في العالم تقسم ال يمكن تطويرها كما ال يوجد نمـوذج فـي                   «وأضاف ان   

، وانا اعمل ما بوسعي من اجل خدمة المواطنين المسلمين والمسيحيين وهـذا هـو          العالم لعاصمة مقسمة  
اما السبب الثالث، فنحن نريد ان نفتح المدينة امام العـالم وجلـب             . الوضع الصحيح الذي يجب ان يبقى     
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 كما كانـت قبـل آالف الـسنوات         - القدس عالمية    -ماليين السياح من مختلف انحاء العالم الى القدس         
  .»حة امام العالممفتو

 8/2/2012الراي، الكويت، 
 

  ألول مرة منذ اتفاق كامب ديفيد نشر وحدة مشاة على الحدود مع مصريالجيش اإلسرائيلي  .22
باشر الجيش اإلسرائيلي في تنفيذ المرحلة الثانية من خطته العسكرية لمواجهـة            :  نظير مجلي  - تل أبيب 

ة قتالية من الجيش النظامي، مزودة بمجنزرات خفيفـة،         التغييرات في النظام المصري، بنشر وحدة مشا      
وبدأ في شق طريق جديد مـدني       . على طول الحدود مع سيناء المصرية، بدال من وحدة جيش االحتياط          

  .على بعد عدة كيلومترات إلى الشرق داخل الحدود المصرية
لحوادث التي وقعـت    وقال مصدر عسكري إسرائيلي إن هذه الخطة جاءت نتيجة الستخالص العبر من ا            

في السنة الماضية على الحدود، حيث تسللت خلية مسلحين مصريين من سيناء باتجـاه مدينـة إيـالت                  
لقد أدى سقوط نظام مبارك في مصر إلى انفالت أمني في سيناء، تميـز              «: مصدرالاإلسرائيلية وأضاف   

ة وحزب اهللا اللبنـاني والحـرس       بارتفاع نشاط الخاليا المسلحة العاملة في خدمة حركة حماس الفلسطيني         
وعلى الـرغم مـن     . فكل هذه القوى تضع إسرائيل هدفا لعملياتها      . الثوري اإليراني وحتى تنظيم القاعدة    

التنسيق األمني الجيد مع المصريين، فإن قوات األمن في سيناء محدودة اإلمكانيات وال تستطيع ضـمان                
  . »سلطة القانون في هذه المحافظة

 8/2/2012، لندن، الشرق األوسط
  

   الى حزب اهللاا من إمكانية نقل األسلحة من سوري"إسرائيل"قلق عارم في : مصادر أمنية .23
العبرية، أمس الثالثاء، عن مصادر أمنيـة وصـفتها         ' هآرتس'نقلت صحيفة   : زهير أندراوس  -الناصرة  

الرئيس الـسوري، بـشار     بأنها رفيعة المستوى في تل أبيب، إنه كلما ازدادت االحتماالت لسقوط نظام             
األسد، فإن القلق يرتفع بحدة لدى صناع القرار في دولة االحتالل من أن تُنقل مخازن األسلحة التقليديـة                  
وغير التقليدية إلى لبنان، وتحديدا إلى حزب اهللا اللبناني، كما أنها تخشى من انتقال األسلحة السورية إلى                 

  .لمصادرتنظيمات إرهابية أخرى، على حد تعبير ا
وتابعت المصادر عينها قائلةً إن سقوط األسد بات قاب قوسين أو أدنى، وفي تل أبيـب، قـال المحلـل                    
للشؤون العسكرية إن ما يقض مضاجع المؤسستين األمنية والسياسية هـو انتقـال األسـلحة الكيماويـة                 

ل عن قائد سـالح الجـو       والبيولوجية والصواريخ المتطورة ضد الطائرات إلى التنظيمات اإلرهابية، ونق        
الجديد، الجنرال أمير أيشيل، قوله إن السؤال هو ليس هل سيسقط نظام األسد، إنما متى، الفتًـا إلـى أن                    
السؤال المهم هو ما الذي سيحدث في اليوم الذي سيلي األسد، وبالمقابل قال وزير األمن، إيهود بـاراك،                  

 بعد سقوط األسد، ولكن ما يقلق الدولة العبرية، هو          في مؤتمر هرتسليا، إنه من الصعب التنبؤ بما يحدث        
إمكانية انتقال األسلحة السورية غير التقليدية إلى تنظيمات إرهابية، مشددا على أن األجهزة األمنية فـي                

   .الدولة العبرية تتابع بقلق شديد تطورات األحداث على الساحة السورية
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قال إن سقوط األسد سـيؤدي إلـى         ل، الجنرال يائير غوالن،   ولكن قائد الجبهة الشمالية في جيش االحتال      
حالة عارمة من الفوضى اإلقليمية التي تؤدي إلى سيطرة حزب اهللا وتنظيمات أخرى وصفها باإلرهابية               

  .على مخازن األسلحة التقليدية وغير التقليدية ونقلها إلى لبنان
 8/2/2012القدس العربي، لندن، 

 
   انشاء دولة لالكراد بسورية ومنطقة حكم ذاتي للعلويين يطالب بدعم"عوزي ديان" .24

عوزي 'دعا رئيس مجلس األمن القومي اإلسرائيلي السابق الجنرال في االحتياط           :  وليد عوض  -رام اهللا   
الثالثاء إلى دعم فكرة اقامة دولة لالكراد شمال سورية لحل مشكلة اضطهادهم في المنطقة على حد              ' ديان
  .قوله

في حديث مع اذاعة الجيش االسرائيلي الثالثاء المجتمع الدولي بدراسة امكانية إقامة حكـم              وطالب ديان   
ذاتي لألقلية العلوية في سورية التي ينتمي إليها الرئيس السوري بشار األسـد، وذلـك النهـاء العنـف                   

فـرص  واوضح ديان بان الصراع الجاري في سوريا يمنح إسرائيل الكثير من ال            .المتصاعد في سورية  
 حـزب  - سـوري -لتحقيق مصالحها في المنطقة، وذلك من خالل إضعاف سورية وتفكك محور إيراني 

لو لم تكن هناك مجازر لرضـينا ببقـاء الوضـع           'اهللا، مشيرا إلى أن حماس أيضا تغادر سورية، وقال          
  .'الحالي

 الثورة لـيس شـبان      يجب أن نتذكر أن الغالبية المتمردة هم من المسلمين السنة ومن يقود هذه            'وأضاف  
  .'ميدان التحرير بل إنهم إسالميون متطرفون فيجب أن نتذكر أنه ليس دوما عدو عدوك صديقك الحميم

 8/2/2012القدس العربي، لندن، 
 

   خطاباته الجريئة ضد اليمين المتطرفبعدمنع الطيبي من الخطاب في الكنيست لمدة شهر  .25
 إبعاد النائب احمد الطيبي لمدة شهر كامل عن الخطابـات           قررت لجنة السلوك البرلمانية امس    : الناصرة

، وذلك في أعقاب المواجهة التي حدثت بينه وبين عضو الكنيـست يتـسحاق   'خطابات لدقيقة'التي تُسمى   
 قررت ذات اللجنة حرمان الطيبي من هـذه الخطابـات           حيث. فاكنين من حزب شاس الذي ادار الجلسة      

   .مواجهةلمدة شهر كامل في أعقاب تلك ال
اصبح واضحاً للجميـع بـأن      : وقال المساعد البرلماني للنائب الطيبي، احمد مهنا تعقيباً على هذا القرار          

ان لجنة السلوك البرلمانية أصبحت معقـالً لليمـين         . األمر هو مالحقة شخصية ضد النائب احمد الطيبي       
ن من المفروض أن يـؤدي إلـى        ان ما حدث في تلك الجلسة كا      . الطيبي بسبب خطاباته  . الذي يطارد د  

  .الطيبي ألنه هو الذي تهجم على الدكتور الطيبي ومنعه من الكالم. إبعاد يتسحاق فاكنين وليس د
من جهته وجه النائب شلومو موال نائب رئيس الكنيست رسالة عاجلة لرئيس الكنيست ريفلين وصف فيه                

ينية متطرفة خالية من النواب العرب وعليـه        القرار بانه مالحقة شخصية للنائب الطيبي من قبل لجنة يم         
بالرغم باني ال اوافق دائما على مواقف النائب الطيبي فمن حقه الطبيعي التعبير عن              . اطالب بحلها فورا  

  .'موقفه وموقف جمهوره بحرية دون مالحقة
 8/2/2012القدس العربي، لندن، 
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  " سعوديهاكرز"يتعرض لقرصنة من " يديعوت أحرونوت"موقع صحيفة  .26
" كلكاليـست "والملحق االقتصادي   " واي نت "العبرية  " يديعوت أحرونوت " تعرض موقع صحيفة     :تل ابيب 

  .لقرصنة الكترونية حجبتهما عن الشبكة العنكبوتية امس
فإنه للمرة الثانية يتعرض الموقع للهجوم من قبل مقتحمـين سـعوديين،            " واي نت "وبحسب هيئة تحرير    
 بأنها أكثر تطورا من سابقتها، وعملت إدارة الموقع على صد الهجوم وإعادته إلى              واصفة عملية االقتحام  

  .العمل
 8/2/2012القدس، القدس، 

 
   قيادة الجبهة الداخلية وسالح الجو اإلسرائيلي يجريان تدريبات اليوم":يديعوت" .27

ئـق والـشرطة    أن الجيش اإلسرائيلي وإدارة إطفاء الحرا     " يديعوت أحرونوت " ذكرت صحيفة    :تل أبيب 
ومن جهة أخرى ، سـيجري    ).عسقالن(واإلسعاف سوف تشارك في التدريب الذي سيجرى في أشكلون          

  .سالح الجو اإلسرائيلي تدريبا كبيرا في منطقة الجليل شمال إسرائيل
وتأتي هذه التدريبات وسط تهديدات إيرانية بمحو إسرائيل من الوجود حيث كان قائد الثورة اإلسـالمية                

ورم ) إسـرائيل (النظام الـصهيوني    "ني آية اهللا علي خامئني قال خالل صالة الجمعة الماضية إن            اإليرا
  ".سرطاني يجب إزالته وسوف تتم إزالته

وكان التقرير األخير للوكالة    . وأضاف أن إيران لن توقف برنامجها النووي بالرغم من العقوبات الغربية          
ووي اإليراني قد أشار إلى أن إيران قامت بمشروعات وتجارب          الدولية للطاقة النووية حول البرنامج الن     

  . تتعلق بتطوير أسلحة نووية ، غير أن إيران تقول إن برنامجها لألغراض السلمية
 8/2/2012القدس، القدس، 

 
  يتوقع سقوط العائلة الهاشمية في األردن عضو الكنيست آرييه ألداد .28

، آرييه ألداد، بأنه على يقـين       "االتحاد الوطني "يست عن حزب    أكّد عضو الكن  : القناة السابعة للمستوطنين  
في عمان، معتبراً بـأن     " حكومة فلسطينية "من قرب سقوط العائلة الهاشمية في األردن، وقيام ما وصفها           

هذا األمر سيكون مفرحاً للجانبين، فالفلسطينيون سيحصلون على دولتهم في الجانب الشرقي من النهـر،               
تل " ألداد"وطالب  ". األردن هو فلسطين  "حرة في ضم الضفة الغربية، مما يحقق شعار         " لإسرائي"وستكون  

ـ     تحضيراً لما قد يحصل في عمان، محذراً من تحـول األردن إلـى             " خطة ب "أبيب بإعداد ما وصفها ب
  ". القاعدة"أو إلى مالذ لتنظيم " دولة حماس"

  7/2/2012مركز دراسات وتحليل المعلومات الصحفية، 
 

  اختناق عشرة إسرائيليين بغاز مسيل للدموع ألقاه فلسطيني في إحدى الحافالت اإلسرائيلية .29
 على االنترنت، أن شاباً فلسطينيا قـام بإلقـاء          HNNزعم الموقع اإلخباري اإلسرائيلي     : القدس المحتلة 

 بالقرب من   33 مساء اليوم الثالثاء غاز مسيل للدموع في إحدى الحافالت اإلسرائيلية المارة على طريق            
  . مفرق نباطيم بالنقب، مما أسفر عن إصابة ركاب الحافلة بحاالت اختناق

وأفاد الموقع أن عشرة إسرائيليين على األقل أصيبوا نتيجة استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، وفي أعقاب               
 سـالمتهم   الحادثة هرت طواقم نجمة داود الحمراء إلى مكان الحادثة إلسعاف المصابين والتأكـد مـن              
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الصحية، فيما تجري الشرطة اإلسرائيلية عمليات تحري وتفتيش عن الفاعل الذي فر على الفـور مـن                 
  . المكان

 7/2/2012وكالة سما اإلخبارية، 
 

  حاكم جنديا لشرائه سجائر من الخليلتالشرطة العسكرية اإلسرائيلية  .30
: ، همـا  »مخالفتين خطيرتين « الرتكابه   قررت الشرطة العسكرية اإلسرائيلية إحالة جندي لمحاكمة      : لندن

وروى ممثل  . شراء علبة سجائر من حانوت عربي في الخليل، ونسيان جهاز بث عسكري في الحانوت             
النيابة العسكرية قصة هذا الجندي، فقال إنه وبشكل مخالف للتعليمات الصارمة، التي تمنع الجنـود مـن                 

ربية، دخل حانوتا في أحد أحياء الخليل واشترى علبة         شراء أي شيء من الحوانيت العربية في الضفة الغ        
ثم غادر الحانوت من دون االنتباه إلى ترك جهاز بث يقدر ثمنه ببضعة آالف مـن الـدوالرات                  . سجائر

  .ويعتبر جهازا حساسا يحظر وقوعه بأيدي جهات معادية، وغادر المكان ولم يبلغ قيادته بما حصل
مـن  «: وقال. يعلم باألمر، إال بعد أن سلمه صاحب الحانوت الجهاز        وأضاف ممثل النيابة أن الجيش لم       

  .»حظنا أن صاحب الحانوت الفلسطيني تصرف بحذر ولم يسلم الجهاز إلى هيئات معادية
 8/2/2012الشرق األوسط، لندن، 

  
  محكمة عوفر العسكرية تثبت قرار االعتقال اإلدراي بحق األسير خضر عدنان: نادي األسير .31

العسكرية ثبتت صباح الثالثاء 'عوفر'افاد نادي األسير الفلسطيني أن محكمة : ـ وليد عوضرام اهللا 
   .2011-1-8قرار االعتقال اإلداري بحق الشيخ خضر عدنان لمدة اربعة اشهر من تاريخ 

وذكر النادي أن الوحدة القانونية في نادي األسير التي تتابع ملف اعتقال األسير عدنان، قدمت االثنين 
طلبا مستعجال لهيئة المحكمة طالبتها فيها بالبت في قضيته واصدار قرار نهائي بعد تأجيل قرار الحكم 

  .مطلع الشهر الجاري بحجة أنها تريد اإلطالع على الملف السري
واكدت الدائرة القانونية في نادي األسير، انها ستقوم بتقديم استئناف فوري ضد القرار الذي اعتبرته غير 

  . ويشكل خطرا بالغا على حياة االسير خضرقانوني
من جهته، قال رئيس نادي األسير الفلسطيني قدورة فارس إن الوضع الصحي لألسير خضر عدنان في 
تدهور مستمر ومتواصل، وهو الذي يفسر نقله حتى اآلن بين خمس مستشفيات إسرائيلية، مما يعني أن 

  .وضعه الصحي متدهور
  8/2/2012، القدس العربي، لندن

  
   قانونية للدفاع عن القدس المحتلة دولياًتشكيل لجنة .32

أخيراً لجنة قانونية للدفاع عن " مؤتمر القدس وشدوا الرحال" شكلت حملة : نادية سعد الدين–عمان 
  .القدس المحتلة في مختلف المحافل الدولية والمنظمات األممية، وفق أمينها العام هشام التالوي

اللجنة تركز على الوضع القانوني والدولي لمدينة القدس المحتلة، بهدف إدخال عامل "إن " الغد"وقال لـ
القانون الدولي جزءاً من المقاومة الفلسطينية الشاملة، حتى يكون بمثابة سالح آخر يتم استخدامه ضد 

  ".االحتالل اإلسرائيلي
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ستيطانية التهويدية اإلسرائيلية التوجه صوب المجتمع الدولي بمعطيات وحقائق الحركة اال"وبين أهمية 
ضد القدس المحتلة، وتفنيد مزاعم االحتالل بأحقيته التاريخية القانونية فيها، باعتبارها أرضاً فلسطينية 

  ".عربية محتلة، وعاصمة الدولة المستقبلية
  8/2/2012، الغد، عّمان

  
   بحفالت تلمودية والفتات  بالقدسفي البلدة القديمة "مغارة الكتان"االحتالل يهّود ": مؤسسة األقصى" .33

مؤسسة األقصى للوقف والتراث أن اإلحتالل اإلسرائيلي وأذرعه التنفيذية «أكدت :  جمال جمال-القدس 
 تواصل حفر األنفاق وتوسيع رقعة الحفريات في مغارة "سلطة اآلثار اإلسرائيلية"متمثلة فيما يسمى بـ

 تحت –لساهرة على حدود السور الشمالي للبلدة القديمة بالقدس  الواقعة ما بين بابي العامود وا–الكتان 
األسوار والبيوت الفلسطينية في البلدة القديمة بالقدس، كما يواصل االحتالل تنفيذ أعمال إنشائية لتهويد 
المغارة، في حين بدئ في االيام األخيرة باقامة حفالت تلمودية كجزء من تهويد الموقع، وذكرت 

أن االحتالل يسعى الى ربط مغارة الكتان مع شبكة األنفاق التي يحفرها في محيط » ىمؤسسة األقص«
  .المسجد االقصى المبارك

ان أعماال إنشائية تتواصل في المغارة، واستحداث أرصفة وطرق في عمق » مؤسسة األقصى«وقالت 
 "يسميها االحتالل المغارة، تترافق بنصب الفتات تتحدث عن تاريخ يهودي مزعوم حول المغارة حيث 

 المزعوم، في الوقت نفسه بدأ االحتالل بتنظيم حفالت تلمودية في "محاجر الهيكل" أو "مغارة تصدقياهو
الموقع كجزء من مخططه لتهويد مغارة الكتان، وبحسب معلومات رشحت فإن االحتالل االسرائيلي 

ارة، ضمن مخطط طمس المعالم يسعى الى تكثيف الزيارات السياحية االجنبية واالستيطانية للمغ
  .االسالمية والعربية في البلدة القديمة بالقدس، خاصة في محيط المسجد االقصى المبارك

  8/2/2012، الدستور، عّمان
  

   بالقدس"دير"المستوطنون يواصلون اعتداءاتهم على الفلسطينيين ويكتبون شعارات معادية على  .34
عتداءاته على الفلسطينيين ودور العبادة حيث اعتدت واصل المستوطنون ا: رام اهللا ـ وليد عوض

مجموعة منهم فجر الثالثاء على دير المصلبة التابع للكنيسة األرثوذكسية بالقدس وقامت بكتابة شعارات 
  .مسيئة للفلسطينيين المسيحيين وتهديدات بالعنف، كما الحقت أضرارا بمركبتين تابعتين للدير

  .في القدس الشرقية' على جدران مدرسة في بيت صفافا' بالموت للعر'وكتب المستوطنون 
وفي السياق ذاته كتبت مجموعة اخرى من المستوطنين فجر الثالثاء، شعارات مسيئة لإلسالم، وتدعو 

  .لقتل العرب في بلدة اللبن الشرقية شرق نابلس شمال الضفة الغربية
إن مجموعة من المستوطنين من : غلسوقال مسؤول ملف االستيطان في شمال الضفة الغربية غسان د

  .بينهم نساء أقدموا على كتابة هذه الشعارات على جدران أسوار بعض المنازل في مدخل القرية
ومن ناحيته حمل ديمتري دلياني أمين عام التجمع الوطني المسيحي في األراضي المقدسة حكومة 

' الجرائم العنصرية'االحتالل المسؤولية الكاملة عن اعتداءات المستوطنين، مشيراً إلى أن ازدياد عدد 
ة الجسدية والقانونية حكومة االحتالل التي توفر الحماي'لفاشية 'التي يقوم بها المستوطنون هي انعكاس 

  .لعصابات المستوطنين
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 المسيحية لنصرة القدس والمقدسات من استمرار التطرف والتعنت -وحذرت الهيئة اإلسالمية 
اإلسرائيلي، مؤكدةً على وجود مخطط إسرائيلي عنصري متطرف، يهدف إلى إقامة حرب دينية بين 

تحويل الصراع القائم من صراع سياسي إلى المسلمين والمسيحيين من جهة واليهود من جهة أخرى، و
  .صراع ديني بحت

  8/2/2012، القدس العربي، لندن
  

   منظمة أهلية فلسطينية تدعو لإلسراع بتنفيذ مهمات لجان المصالحة100أكثر من  .35
رحبت شبكة المنظمات األهلية الفلسطينية باتفاق المصالحة الذي وقع بالدوحة :  فتحي صباح-غزة 

رورة اإلسراع في تنفيذ مهمات لجان المصالحة، التي شكلت خالل اجتماع الفصائل مشددة على ض
  .والقوى بالقاهرة في شهر ديسمبر الماضي، وبخاصة لجنة الحريات والرقابة الشعبية على أدائها

جاء ذلك خالل المؤتمر الصحفي الذي نظمته شبكة المنظمات األهلية لإلعالن عن العريضة التي وقعت 
  . منظمة أهلية اليوم  لدعم المصالحة واإلسراع في انجاز مهام اللجان100أكثر من عليها 

بعد أكثر من شهر على توقيع "وقال رئيس الهيئة اإلدارية لشبكة المنظمات األهلية محسن أبو رمضان 
أثير هذا االتفاق قامت الشبكة في إطار هذه العريضة بممارسة الدور القائم على الضغط والمناصرة والت
  ".على صناع القرار بهدف دعم عمل هذه اللجان وبهدف أن تترجم أهدافها المناطة بها بخطوات جادة

ومن جانبه؛ تال مدير شبكة المنظمات األهلية أمجد الشوا بيان العريضة التي تدعو لإلسراع في تنفيذ 
  .مهمات لجنة الحريات والرقابة الشعبية على أدائها

لتهديدات اإلسرائيلية للمصالحة والتي هي خيار الشعب الفلسطيني  مشيرا إلى وأكد الشوا رفض كافة ا
  .اتفاق الدوحة يؤكد أن ال عودة للوراء واالنقسام

  8/2/2012، الحياة، لندن
  

   األسير خضر عدنان مع الشعبي في رام اهللا والبيرةتواصل فعاليات التضامن .36
 دقائق منتصف نهار أمس في 5ل على الطرق لمدة  توقفت حركة النق:ب.ف. ا- نائل موسى -رام اهللا 

شوارع مدينتي رام اهللا والبيرة ومدن أخرى ضمن فعاليات تضامن جماهيرية مع األسير خضر عدنان 
الذي يواصل إضرابا مفتوحا عن الطعام لليوم الثالث والخمسين على التوالي احتجاجا على االعتقال 

 حالته الصحية، فيما أكدت زوجته رندة انها قامت أمس اإلداري وسوء معاملة األسرى رغم تدهور
  .بزيارته في مستشفى زيف في صفد وأكدت ان وضعه خطير جدا وقال لها عدي لي الساعات

وجال حشد من المتضامنين مع ابن قرية عرابة يتقدمهم وزير شؤون األسرى والمحررين عيسى قراقع 
 الرئيسية مع نعش رمزي خطت عليه قائمة من شهداء وقادة القوى السياسية في الميادين والشوارع

في دعوة شبابية » اصحوا كي ال أموت«الحركة األسيرة في سجون االحتالل وكتبت عليه عبارة 
» عوفر«صريحة للجماهير للتحرك الفوري إلنقاذ حياة الشيخ خرجت بالتزامن مع قرار محكمة 

بعة أشهر، وهو ما اعتبره مسؤولون وقيادات رسمية العسكرية أمس تثبيت أمر اعتقاله إداريا لمدة أر
  .وشعبية حكماً باإلعدام

  8/2/2012، الحياة الجديدة، رام اهللا
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  عدنانخضر لسماح ألطباء مستقلين بمعاينة االمحكمة المركزية تطلب من " جمعية أطباء اإلسرائيلية" .37
السماح ألطباء مستقلين بمعاينة طلبت الجمعية االسرائيلية أطباء من أجل حقوق االنسان : ب.ف .ا 

 53القيادي في الجهاد االسالمي خضر عدنان المعتقل إدارياً لدى االحتالل والمضرب عن الطعام منذ 
وقالت أماني ضعيف المسؤولة في الجمعية إن الجمعية تقدمت بطلب عاجل الى المحكمة المركزية . يوماً

 أماني ضعيف أن إدارة السجون نقلت خضر خالل وأوضحت. للسماح ألطباء مستقلين بمعاينة عدنان
وأضافت أن المستشفيات ترفض إبقاءه عندها ألنه . ستة أيام الى خمسة مستشفيات مختلفة في البداية

يرفض التعامل معهم وألنه مضرب ويرفض تناول المحاليل وال تريد تحمل مسؤولية حياته، مشيرة إلى 
وتابعت بالرغم من حالته . مسؤولية عنها اذا حصل له شيءأن ادارة مصلحة السجون تريد اسقاط ال

الصحية فإن مصلحة السجون ترفض نزع القيود عنه في المستشفيات ونحن كتبنا الى هذه المستشفيات 
  .لنؤكد ان اخالقيات المهنة تمنع عالج سجين مع القيود

  8/2/2012، الخليج، الشارقة
  

  ممارسات المستوطنين واالحتالل بسبب وصول للمياهمعاناة مزدوجة للفلسطينيين في ال: خبراء .38
رسم خبراء ومسؤولون صورة قاتمة لقدرة الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع :  رويترز-القاهرة 

وقال رئيس قسم . غزة على سد احتياجاتهم من المياه بسبب ممارسات المستوطنين وسلطات االحتالل
مم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا طارق علمي في كلمة القضايا الناشئة والنزاعات بلجنة األ

أمام ندوة نظمتها األمم المتحدة بالقاهرة حول التكلفة التي يتحملها االقتصاد الفلسطيني بسبب االحتالل، 
وأضاف أن متوسط حصة الفرد . إن الفلسطينيين لديهم مقدرة محدودة جدا على الوصول لموارد المياه

 بغزة، في حين تطلب منظمة الصحة 52 لترا في اليوم بالضفة و73طيني من المياه الجارية يبلغ الفلس
 40تصرف المستوطنات اإلسرائيلية نحو «وأردف .  لتر للفرد يوميا كحد أدنى100العالمية بحصة 

ون مقابل  أمثال ما يدفعه المستوطن5في نفس الوقت يدفع الفلسطينيون «وقال . »مليون متر مكعب سنويا
  . مليون متر مربع من األراضي الفلسطينية الخصبة170وأضاف أن جدار الفصل يعزل . »المياه

  8/2/2012، الشرق األوسط، لندن
  

   مليار دوالر100االحتالل كلف الفلسطينيين اكثر من : سرائيليإباحث  .39
علومات البديلة ومقره  بمركز الم اإلسرائيليقال شير هيفر الباحث االقتصادي:  عماد عمر-القاهرة 

القدس في ندوة نظمتها االمم المتحدة بالقاهرة ان كمية االموال الالزمة للمساواة بين الناتج المحلي 
 انه امكن :وقال . مليار دوالر107.6 عاما من االحتالل تبلغ 45االجمالي الفلسطيني واالسرائيلي بعد 

محلي االجمالي الفلسطيني لكل فرد والناتج المحلي حساب هذا المبلغ من خالل المقارنة بين الناتج ال
  .االجمالي االسرائيلي لكل فرد

واشار في كلمة القاها يوم الثالثاء عبر برنامج سكايب على االنترنت في اطار الندوة التي تناولت سبل 
لكل فرد في مساعدة الفلسطينيين وحساب تكلفة االحتالل لالقتصاد الفلسطيني ان الناتج المحلي االجمالي 

  . دوالر في االراضي الفلسطينية المحتلة2900 دوالر مقارنة مع 29800اسرائيل يبلغ 
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 وتتحمل المسؤولية 1967وقال هيفر ان اسرائيل لها السيادة في االراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 
لخاص من خالل واضاف ان اسرائيل اختارت توصيل االراضي المحتلة باقتصادها ا .عن رفاهية السكان

  .العملة والتجارة والعمال بل واتبعت سياسة استعمار تلك االراضي بالمستوطنين االسرائيليين
 عاما من االحتالل كان من المتوقع ان توفر اسرائيل للفلسطينيين كل الخدمات العامة التي 45في "وتابع 

 فكرة حساب الفاقد في ورفض هيفر ."توفرها لمواطنيها من مدارس ومستشفيات وطرق وغير ذلك
اجمالي الناتج المحلي الفلسطيني من خالل المقارنة مع مصر او االردن المجاورتين حيث يبلغ اجمالي 

 دوالر على التوالي الن كال البلدين عانيا من الهجوم 5400 دوالر و6200الناتج المحلي لكل فرد 
  . الشرق االوسط ومن عقود من العداء وسباق التسلح في1967االسرائيلي عام 

  7/2/2012، وكالة رويترز لألنباء
  

   من مليون شجرة في فلسطين10 %تقتلعا "إسرائيل": األردن في" العربية لحماية الطبيعة" .40
من األشجار  % 10"قالت رئيسة الجمعية العربية لحماية الطبيعة رزان زعيتر إن          :  نادين النمري  -عمان  

لزراعة مليون شجرة في فلسطين، تم اقتالعها مـن قبـل قـوات             التي تم زرعها خالل المبادرة األولى       
وأضافت، خالل مؤتمر صحفي عقد في مقر الجمعية أمس لإلعالن عـن حملـة               ".االحتالل اإلسرائيلية 

  . ألف شجرة جديدة في فلسطين100لتمويل زراعة 
8/2/2012، الغد، عّمان  

  
  ي لبنان وفلسطين المطلوب في سوريا هو رأس المقاومة ف: العام لحزب اهللا .41

األمين العام لحزب اهللا السيد حسن نصر اهللا، في كلمة له في ذكرى المولد النبـوي، وجـود قـرار                    أكد  
بإسـقاط النظـام فـي      ) على مستوى دول االعتدال العربـي     ( عربي   - غربي   -  إسرائيلي –أميركي  «

المطلوب في سوريا هو رأس     «أن  وتابع أن المطلوب إسقاط النظام لإلتيان بنظام بديل، معتبراً          . »سوريا
  .»المقاومة في لبنان وفلسطين ورأس القضية الفلسطينية ورأس الشعب الفلسطيني

8/2/2012، ، بيروتاألخبار  
  

   غزةإعمارأمير الكويت يستقبل هنية ويعد بالمساهمة في  .42
س الحكومة رئي الشيخ صباح األحمد، استقبل أمس، الكويت أمير  أن8/2/2012القبس، الكويت، نشرت 

وعلمت القبس أن الكويت شددت خالل  . والوفد المرافق،إسماعيل هنيةالفلسطينية في قطاع غزة 
   . من الكويتالمحادثات على ضرورة حسم الخالفات بين الفلسطينيين أوالً، ومن ثم سيتلقون الدعم

اعيل هنية الشيخ صباح األحمد وعد إسم، أن الكويت من 8/2/2012الخليج، الشارقة، وأضافت 
الكويت معكم وتشعر بما تشعرون به وتقف إلى جانبكم وسيظل ": ، قائالً غزةبالمساهمة في إعمار قطاع

وبحسب بيان للمتحدث باسم الحكومة المقالة في غزة طاهر النونو، فإن المحادثات  ."هذا موقفها لن يتغير
قضية القدس " إضافة إلى "وحماستطورات المصالحة األخيرة واالتفاق الذي وقع بين فتح "تناولت 

، كما تم "وعمليات التهويد المتزايدة، والحصار الظالم المفروض على الشعب الفلسطيني منذ عدة أعوام
 ."ملف إعادة اإلعمار وإعادة بناء ما دمره االحتالل في الحرب العدوانية األخيرة على غزة"التطرق إلى 

استعداد "وأعلن الشيخ صباح  ." المصالحة التي أكد أهميتهابخطوات"وبحسب المتحدث، فإن األمير أشاد 
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لى أهمية إ" مشيراً بشكل خاص إلى ،"بالده المساهمة بشكل فاعل في ملفي إعادة اإلعمار والبنية التحتية
  ."حل قضية الكهرباء عبر التواصل مع المسؤولين في مصر

  
   في القدس بشأن أمالك الكنائس"لإسرائي"الجامعة العربية تحذر الفاتيكان من أي اتفاق مع  .43

 "إسرائيل"حذرت الجامعة العربية الفاتيكان من توقيع أي اتفاق مع :  العزب الطيب الطاهر- القاهرة
 أن إلى الكاثوليكية في القدس المحتلة بدون مراعاة قواعد القانون الدولي ودعته واألمالكبشأن الكنيسة 

ودعا السفير محمد  . تفاصيل أي اتفاق قبل توقيعهىة للجامعة عل العامواألمانةيطلع الجانب الفلسطيني 
 ، أمس، العربية المحتلةواألراضيون فلسطين ؤ األمين العام المساعد لدي الجامعة العربية لش،صبيح

 بخصوص الوضع القانوني للكنيسة "إسرائيل"الفاتيكان بأال يشمل االتفاق الذي يجري التفاوض بشأنه مع 
 ى عل، بما في ذلك مدينة القدس1967اثوليكية أي جزء من األراضي الفلسطينية المحتلة عامواألمالك الك

 لقرارات الشرعية الدولية التي تؤكد وضع القدس بأنها أرض محتلة  وتجاوزاًاعتبار أن ذلك يعتبر خرقاً
  .1967 ضمن األراضي الفلسطينية التي احتلت عام

  8/2/2012األهرام، القاهرة، 
  

  "إسرائيل"بـنرفض االعتراف : الغنوشي .44
 في ، رئيس حزب النهضة التونسي، الشيخ راشد الغنوشيأكد: مهند مبيضين.  د-) تونس(الحمامات 

الثورة واالنتقال "معرض رئاسته للجلسة السابعة من جلسات الندوة الدولية التي جاءت بعنوان 
مركز دراسات الوحدة العربية بالتعاون  والتي ينظمها ،"نحو خطة طريق: الديمقراطي في الوطن العربي

 حزب النهضة ليس حركة جامدة في مكانها، والحركة اإلسالمية أنمع المعهد السويدي باإلسكندرية، 
جله لم يتم بعد، ورفض االعتراف أ ما خرجوا من أنظاهرة اجتماعية خاضعة لقانون التطور، وبين 

  . محتلةأنها وشدد على ،"إسرائيل"بـ
 ال أن أمس، الذي حضر الجلسة السادسة ، وزير الخارجية التونسي رفيق عبد السالمكدأمن جانبه 

  . تظل بحجم نقاط االلتقاء واالختالفإيرانن العالقة مع أ و،"إسرائيل"بـاعتراف حكومي 
 8/2/2012الدستور، عمان، 

  
  ة مليون دوالر لمشاريع غزة التنموية والتأهيلي50يخصص " األحمر القطري الهالل" .45

 أن الهالل األحمر القطري قد ، المدير التنفيذي للهالل األحمر القطري،أعلن صالح المهندي :هديل صابر
، 2012-2008 مليون دوالر للمشاريع التنموية والتأهيلية في قطاع غزة منذ عام 50رصد قرابة الـ 

ديث عن الزيارة التي فت المهندي خالل مؤتمر صحفي عقد أمس في مقر الهالل األحمر القطري للحول
قام بها وفد من الهالل القطري لقطاع غزة، إلى أن الميزانية في زيادة سنوية حسب حاجة المشاريع، 

، مؤكدا أن الهالل القطري من المنظمات اإلسالمية %30حيث إنها تأخذ بالزيادة ما يقارب أكثر من 
أنه "وأوضح المهندي قائالً  .2008ر غزة عام والدولية التي كان لها دور واضح وملموس في إعادة إعما

  ."قام بافتتاح مجموعة من المشاريع التي ينفذها الهالل القطري في غزة
  8/2/2012الشرق، الدوحة، 

  



  

  

 
 

  

            25ص                                     2405:                العدد8/2/2012األربعاء  :التاريخ

  بان كي مون يبحث في اتصال هاتفي مع عباس المصالحة الفلسطينية والمفاوضات .46
كي مون عن امله في ان يبقى رئيس السلطة          اعرب االمين العام لالمم المتحدة بان        :)أ ف ب  (نيويورك  

، "التي يبذلها العاهل االردني الملك عبـد اهللا       ) مع اسرائيل (مشاركا في جهود الحوار     "الوطنية الفلسطينية   
واشار بان، وفق الناطق     ".حماس"و" فتح"وذلك خالل اتصال هاتفي مع عباس، بحثا خالله المصالحة بين           

مصالحة الفلسطينية والمفاوضات مع اسرائيل، ليسا متعارضين ويمكـن ان          ال: الطريقين"باسمه، الى ان    
 ".دعمت دائما المصالحة الفلسطينية"وذكر بأن االمم المتحدة ". يسيرا معا

 8/2/2012، المستقبل، بيروت
 

 عدنانإلى إطالق سراح األسير اإلداري خضر " إسرائيل"منظمة العفو الدولية تدعو  .47
الثالثاء إلى إطالق سراح خضر عدنان أمس دعت منظمة العفو الدولية إسرائيل : رام اهللا ـ وليد عوض 

  . يوماً من إضرابه عن الطعام50فوراً، وسط مخاوف من احتمال أن يموت في االحتجاز بعد أكثر من 
 في منزله بقرية عرابة قرب جنين       2011) ديسمبر( كانون األول    18وقالت المنظمة إن عدنان اعتُقل في       

  .ضفة الغربية المحتلة، بعد قيام قوات االحتالل باقتحامه في ساعة مبكرةفي ال
وأشـارت  . وأضافت أن عدنان الذي يعمل خبازاً تزعم إسرائيل بأنه مرتبط بحركة الجهـاد اإلسـالمي              

 كانون األول   18المنظمة إلى أن خضر، الطالب في مرحلة الدراسات العليا، ينفّذ إضراباً عن الطعام منذ               
  .الماضي احتجاجاً على معاملته السيئة، وظروف اعتقاله، وسياسة االعتقال اإلداري) برديسم(

إن إسرائيل تستخدم منذ    'وقالت آن هاريسون نائبة مدير برنامج الشرق األوسط في منظمة العفو الدولية             
ت االحتالل  سنوات طويلة اإلعتقال اإلداري لحبس الفلسطينيين دون تهمة أو محاكمة، والتي يستطيع قوا            

  .'تجديد أوامرها بشكل متكرر إلحتجاز المعتقلين ألجل غير مسمى
هذه العملية تنتهك حق المحتجزين الفلسطينيين في المحاكمة العادلـة التـي يكفلهـا              'وأضافت هاريسون   

 القانون الدولي وتُعتبر إسرائيل ملزمة بالتقيد به، ويتعين على سلطات االحتالل اإلفراج عن خضر عدنان              
  .'وغيره من الفلسطينيين المحتجزين بأوامر االعتقال اإلداري

  8/2/2012، القدس العربي، لندن
 

   في فلسطين مليون يورو لدعم مزارعي الزيتون2.2االتحاد األوروبي يطلق برنامجاً قيمته  .48
ن فـي    مليون يورو لدعم مزارعي الزيتـو      2.2أعلن االتحاد األوروبي انه اطلق برنامجاً بقيمة        : القدس

  .في الضفة الغربية" ج"األراضي الفلسطينية المحتلة، خاصة في المنطقة المصنفة 
وقالت المفوضية األوروبية في بيان ان البرنامج سيعمل على تحسين األوضاع المعيشية واألمن الغذائي              

 مواتية للتجارة   للعائالت الريفية الفقيرة، من خالل دعم التنمية المؤسساتية في وزارة الزراعة، لخلق بيئة            
  .في القطاع والمنتجين في كافة مراحل اإلنتاج والتسويق

من خالل عملنا المستمر مع المـزارعين       "راتر، القائم بأعمال ممثل االتحاد األوروبي،       -وقال جون غات  
د وق. الفلسطينيين، شاهدنا تحسناً حقيقياً في قدراتهم اإلنتاجية بغض النظر عن الصعوبات التي يواجهونها            

كانت النتائج حتى اآلن مجزية ووصل زيت الزيتون الفلسطيني الى أسواق جديدة فـي مختلـف أنحـاء                  
  ".العالم

 8/2/2012، األيام، رام اهللا
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  الهند تطرد عميلين لالستخبارات اإلسرائيلية .49
أن الحكومة الهندية أمرت بطـرد عميلـين   " تايمز أوف إنديا"نقلت صحف إسرائيلية، أمس، عن صحيفة   

  .الدينية اليهودية" حباد"سرائيليين يعمالن تحت غطاء جماعة إ
فإن الشخصين المقصودين وصال إلى مدينة كوتشي في جنوب الهند في العام            " تايمز أوف إنديا  "وبحسب  

واالثنان هما شانيئور زلمان ويافا شنوي، اللذان استأجرا شقة في          ". أعمال مشبوهة "، وأقدما على    2010
  .العاصمة والية كار

 8/2/2012، السفير، بيروت
 

   تحسباً لنشوب حرب تطلب تزويدها باألقنعة الواقية" إسرائيل"في السفارات  .50
ولفتت . طلب الدبلوماسيون األجانب في تل أبيب من وزارة الخارجية تجهيزهم وعائالتهم باألقنعة الواقية            

 ما بعد سقوط الصواريخ على الداخل       تقارير إعالمية إسرائيلية إلى أن السفارات قلقة خاصة من سيناريو         
اإلسرائيلي، بحيث يؤدي إلى تدفق آالف اإلسرائيليين من حملة الجوازات األجنبية إلى السفارات وطلـب            
                 الخروج من إسرائيل، وفي هذا السياق أكد دبلوماسي أوروبي رفيع أنه ليس لدى االتحاد األوروبـي أي

  .ةوسائل لعمليات إخالء مكثفة في فترة قصير
  8/2/2012، االخبار، بيروت

  
  الموقف األميركي من القضية الفلسطينية .51

  محسن صالح
شعرت الواليات المتحدة في بدايات الثورات العربية وانتفاضات التغيير بالكثير من القلق واالرتباك، في              

 إستراتيجياتها  ضوء احتمال خسارتها لحلفائها التقليديين، والحتمال تغير خريطة المنطقة بما يتعارض مع           
غير أنها سعت بسرعة للتكيف مع حالة التغيير وحاولت ركوب الموجـة وتوجيههـا فـي                . ومصالحها

  .مسارات تخدم مصالحها، أو على األقل تخفف من األضرار المحتملة قدر اإلمكان
  :وتتميز السياسة األميركية بميزتين رئيسيتين

صاً فيما يتعلق بالسياسة الخارجية، حيـث تتمتـع مؤسـسة            الدينامية العالية في اتخاذ القرار، وخصو      -أ  
الرئاسة األميركية بصالحيات واسعة في ذلك، وتستفيد في عملية صناعة القرار من قدرات هائلـة فـي                 
جمع المعلومات، ومن وجود عشرات من مراكز الدراسات وخزانات التفكير، ومئات المستشارين، ومن             

  .وغيرها... من القوميمؤسسة وزارة الخارجية، ومجلس األ
 اإلمكانات األميركية الهائلة، السياسية واالقتصادية واإلعالمية واألمنية وحتى العسكرية، التي يمكن            -ب  

  .توظيفها بما يخدم المصالح األميركية
  اإلستراتيجية األميركية في الشرق األوسط

  :تتلخص اإلستراتيجية األميركية في الشرق الوسط في
" إسـرائيل " هي حجر الزاوية في السياسة األميركية الشرق أوسطية، والحفاظ على أمـن              "إسرائيل "-1

  .وهيمنتها كقوة إقليمية هو جوهر السياسة األميركية
 الهيمنة على مناطق البترول في المنطقة لتأمين احتياجات أميركا، وكـأداة ضـغط أميركيـة فـي                  -2

  .اإلستراتيجية الدولية
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سية الموالية أو ذات العالقة الجيدة معها، وإعادة بناء النظم السياسية األخرى بمـا               دعم األنظمة السيا   -3
  .يخدم األهداف والمصالح األميركية

مضيق هرمز، قنـاة الـسويس، بـاب        ( تأمين خطوط المالحة وخطوط التجارة الدولية في المنطقة          -4
وبما يخدم  " معقولة"بشكل آمن وبأسعار    بما يضمن تدفق النفط والبضائع، من المنطقة وإليها،         ...) المندب

  .االحتياجات والمتطلبات التجارية واالقتصادية للمنظومة الغربية وشركائها
  . االستفراد بالهيمنة على المنطقة، ومنع أية قوة كبرى أخرى من المنافسة على النفوذ فيها-5

ـ         ، وبسبب دعمها ألنظمة سياسية     "يلإسرائ"هذه السياسة األميركية استعدت شعوب المنطقة، بسب دعمها ل
وهو ما رسخ في عقلية اإلنسان العربي أن أميركا تعاني من إشكالية أخالقية، ومن أزمة               . فاسدة ومستبدة 

في المعايير، ومن عقلية الكيل بمكيالين، ومن تناقض بين ما تقول أنه مثُلها وقيمهـا وبـين تطبيقاتهـا                   
  .هر واالحتالل والظلم واالستبدادالمعاكسة لذلك، بشكل مقيت يقف مع الق

  ال تغيير.. السلوك األميركي
فـي  (، وبالرغم من تأثير ذلك      2011بالرغم من الزلزال الهائل الذي شهدته المنطقة العربية خالل سنة           

على القضية الفلسطينية، وعلى تغيير معادلة الصراع مـع الكيـان           ) المديين المتوسط والبعيد على األقل    
ـ      2011فإن سنة   اإلسرائيلي؛   ، وتراخي الـضغط    "إسرائيل" عكست استمرار السياسة األميركية الداعمة ل

وهـذا  ". عملية السالم "باتجاه مسار التسوية، وعدم استشعار حقيقي لضرورة تحقيق اختراق فيما يسمى            
  :يعني أن اإلدارة األميركية

  .ركات التغيير وال جماهيرها لم تستوعب بعد بشكل جاد، أو ال تريد أن تستوعب، ما تعنيه ح-
 أو أنها ما زالت تراهن على حرف عملية التغيير عن مسارها، وإغراقها في همومها القُطرية والمحلية                 -

  .ومشاكلها العرقية والطائفية
الذي ال يجوز مسه، لخلفيات دينيـة       " التابو" أو أن الموضوع اإلسرائيلي ما زال بالنسبة لها في منطقة            -

  .ياسية وجيوإستراتيجيةوثقافية وس
 أو أن النفوذ الصهيوني بلغ حداً يمنع اإلدارة األميركية من رؤية مصالحها وأولوياتها اإلستراتيجية في                -

  . المنطقة
ـ      وتفوقهـا  " إسرائيل"، وكررت مرات عديدة التزامها بأمن       "إسرائيل"فقد تابعت أميركا سياساتها الداعمة ل

دات عسكرية واقتصادية سنوية بنحو ثالثة مليارات دوالر، بالرغم من          العسكري، كما تابعت تقديم مساع    
  . ألف دوالر سنويا29ًأن دخل الفرد اإلسرائيلي يعد من أفضل الدخول العالمية، ويصل إلى نحو 
، حتـى فـي تنفيـذ       "إسرائيل"وعبرت اإلدارة األميركية عن حالة عجز حقيقي فيما يتعلق بالضغط على            

لنة والمسبقة المتعلقة بضرورة وقف االستيطان في الضفة الغربية، وتوقفت عن بـذل أيـة               قناعاتها المع 
جهود في هذا اإلطار، بعد أن كانت قد نجحت في تحقيق نجاح جزئي في تجميد االستيطان بشكل مؤقت                  

  .2010خالل التسعة أشهر األولى من سنة 
وقد دافع ديفيـد    "!! مخيبة لآلمال "االستيطانية  " يلإسرائ"واكتفت اإلدارة األميركية بالتعبير عن أن سياسة        

عن سبب عدم الضغط على     ) نائب المبعوث األميركي جورج ميتشيل والذي حلَّ مكانه بعد استقالته         (هيل  
، "ال تستطيع إجبار حكومة ذات سيادة على فعل شـيء         "فيما يتعلق باالستيطان قائالً إن أميركا       " إسرائيل"
وكأن أميركا ال تمارس كافة     "!!  أسلوب اإلقناع والمفاوضات والمصالح المشتركة     إننا نستطيع استخدام  "و
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أشكال الضغوط السياسية واالقتصادية والعسكرية على البلدان األخرى، وكأنها لم تقم بـاحتالل العـراق               
  !!وغيرها... وأفغانستان، ومارست بشكل مكشوف ضغوطا مباشرة في ليبيا وسوريا وإيران

قد قال إن حركات التغيير في العالم العربي زادت الحاجة إلحاحاً، أكثر من أي وقت مضى،                وكان أوباما   
إلحياء جهود التسوية السلمية، غير أن إدارته لم تقم بأية جهود حقيقية لتفعيل مشروع التـسوية، وسـاد                  

، كما قـدم    13/5/2011اإلحباط وسطها من إمكانية إحراز تقدم حقيقي، فقدم جورج ميتشيل استقالته في             
دينيس روس استقالته أيضاً، في وقت الحق، من موقعه كمستشار في مجلس األمن القومي لـشؤون مـا                  

  ).الشرق األوسط، وغرب آسيا، وجنوب آسيا(يسمى إقليم الوسط 
، تحدث عن   19/5/2011ولم يتغير موقف الواليات المتحدة من التسوية السلمية، ففي خطاب أوباما في             

يجب أن تكون دولة يهودية، وأن تكـون األسـاس          " إسرائيل"كية لقيام دولتين لشعبين، وأن      الرؤية األمير 
غير أن  . ، وأن تكون هذه الدولة منزوعة السالح      1967الذي تُبنى عليه حدود الدولة الفلسطينية هو حدود         

ستقبل القدس  أوباما جعل القضايا الجوهرية كلها قضايا مؤجلة، ودونما سقف زمني لحلها، بما في ذلك م              
  .وغيرها... والالجئين والمستوطنات

نتيجة التغيـرات فـي     " إسرائيل"ولم يتجاوز استشعار اإلدارة األميركية للمخاطر المحتملة التي تواجهها          
من ازدياد عزلتهـا،    " إسرائيل "3/10/2011العالم العربي، تحذير وزير الدفاع األميركي ليون بانيتا في          

ات جريئة للخروج من هذه العزلة، ونصحها بإصالح عالقتها مع تركيا، وتحـسين             ودعوتها للقيام بخطو  
  .عالقتها باألردن ومصر

وبالرغم من أن الواليات المتحدة ساندت كل مقترحات حماية المدنيين في العالم العربـي فـي منـاطق                  
كرر لطلبـات الـسلطة     الثورات واالنتفاضات، كما في ليبيا وسوريا واليمن؛ إالّ أنها تابعت رفضها المت           

  .الفلسطينية لحماية المدنيين في الضفة الغربية وقطاع غزة
وتحدث ديفيـد   . كما واصلت اعتراضها على التقارب بين فتح وحماس، ومتطلبات المصالحة الفلسطينية          

نحن نتفهم تطلعكـم    "فيلتمان مساعد وزيرة الخارجية األميركية لشؤون الشرق األدنى مع أبي مازن قائالً             
إلى الوحدة، إال أنكم لن تحصلوا على دولة إذا تشاركتم مع منظمة إرهابية؛ وحماس في نظرنا منظمـة                  

  ".إرهابية
" العـضوية الكاملـة   "وكما هو معروف فقد عارضت الواليات المتحدة تقديم القيادة الفلـسطينية بطلـب              

مجلس األمن، الذي هو البوابـة      لفلسطين في األمم المتحدة، وهددت باستخدام الفيتو في حال تقديمه إلى            
وقد تمكنت الجهود األميركيـة مـن تعطيـل الطلـب           ". العضوية الكاملة "الوحيدة الممكنة للحصول عل     

الفلسطيني، الذي لم يحصل ابتداء على األغلبية الكافية في مجلس األمن، وما يزال الطلـب عالقـاً فـي                   
  .دهاليز األمم المتحدة

 ضـد مـشروع   18/2/2011في " الفيتو" المتحدة باستخدام حق النقض  ومن جهة أخرى، قامت الواليات    
وهو الفيتـو   . قرار عربي يدين االستيطان اإلسرائيلي في الضفة الغربية، ويؤكد على حقّ تقرير المصير            

 فيتو استخدمتها أميركـا طـوال       85 الذي يستخدمه األميركان في الشأن الفلسطيني من بين نحو           43رقم  
  .تاريخها
 الواليات المتحدة دفع نصيبها في موازنة منظمة اليونسكو، ألن اليونسكو قـررت قبـول دولـة                 وعلقت

 تقـديم   5/10/2011، كما علَّق مجلس النواب األميركـي فـي          31/10/2011فلسطين عضواً فيها في     
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 مليون دوالر للسلطة الفلسطينية، بسبب سعي القيـادة الفلـسطينية للحـصول علـى               200مساعدة بقيمة   
  .ية فلسطين في األمم المتحدةعضو

 مليـون دوالر مـساعدة للكيـان        200ومن جهة أخرى، قرر مجلس النواب األميركي منح أكثر مـن            
 نائباً جمهورياً أميركياً في     42وفوق ذلك، تقدم    !! اإلسرائيلي لنشر نظام القبة الحديدية المضاد للصواريخ      

حقّ إسرائيل في ضـم الـضفة       " ما قالوا إنه      بمشروع قرار لمجلس النواب األميركي يدعم      8/9/2011
  .، في حال إصرار الفلسطينيين على طلب العضوية الكاملة في األمم المتحدة"الغربية

  2012السياسة األميركية المحتملة خالل سنة 
ة حاولت اإلدارة األميركية أن تفصل ما بين التغيرات في العالم العربي وبين انعكاساتها اإليجابية المحتمل              

على الوضع الفلسطيني؛ وستستمر في هذه المحاولة، ساعية إلى إشغال أنظمة الحكم الجديـدة بهمومهـا                
  .المحلية القُطرية، وببرامج اإلصالح والديمقراطية وفق المعايير الغربية

بأيـة  ) وخصوصاً تيارات الحكم ذات التوجهات اإلسـالمية      (ستحاول اإلدارة األميركية أال تقوم األنظمة       
، وإلغاء معاهدة كامب ديفيد، ووقـف التطبيـع، ووقـف       "إسرائيل"راءات من شأنها تصعيد العداء مع       إج

... مسار التسوية أو دعم حركة حماس وقوى المقاومة وفتح المجال لها، وإنهاء الحصار عن قطاع غزة               
يركية عقابية  وستعد أميركا هكذا إجراءات خطوات عدائية، تستدعي بحسب درجتها إجراءات أم          . وغيرها

  .على الصعد المختلفة، وخصوصاً سياسياً واقتصادياً
غير أن أميركا قد ال تستطيع التمادي في إجراءاتها إذا ما قابلت الجماهير إجراءات أنظمتها بحالة تأييـد                  

ل ثم إنه ال يبدو أن األنظمة العربية الجديدة تستعج        . والتفاف واسع، مصحوب بتصاعد العداء تجاه أميركا      
اتخاذ إجراءات حاسمة تستعدي الواليات المتحدة بشكل كبير؛ وربما تقوم باتخاذ إجـراءات فـي إطـار                 

  .بانتظار تثبيت أركان مؤسسات هذه الدول الدستورية، والسياسية والحكومية" الممكن السياسي"
اسية  هي سنة االنتخابات األميركية، وعادة ما يضعف أو يتعطـل مـسار المبـادرات الـسي                2012إن  

األميركية المتعلقة بفلسطين، إال إذا كانت هناك فرص حقيقية إلحداث اختراق كبيـر، يـساعد الـرئيس                 
وستكون اإلدارة األميركية في أضعف حاالتهـا بـشأن الـضغط علـى             . األميركي في حملته االنتخابية   

وإذا كان أوباما قد    . ية، حيث سيكون دور اللوبي الصهيوني كبيراً في انتخابات الرئاسة األميرك          "إسرائيل"
من أصوات اليهود، فإنه سيحرص بكل طاقته على كسب هـذه           % 78حصل في االنتخابات السابقة على      

  .األصوات في الجولة القادمة
 دون مبادرات تسوية جديدة، أو ضغوط على الطرف         2012سنة  " تقطيع الوقت "وستتابع أميركا محاولة    

في الوقت الذي ال تملك فيه اإلدارة       . طاء لسياسات االحتالل اإلسرائيلي   اإلسرائيلي، بينما ستتابع توفير الغ    
  .األميركية أية تصور حقيقي لتحريك مسار التسوية

  خاتمة
هناك مخاطر أن تدفع اإلدارة األميركية، بتنسيق إسرائيلي، باتجاه إثارة المشاكل والفتن في البلدان التـي                

قيق مزيد من التفكيك والتفتيت في العالم العربي على أسس          تشهد انتفاضات وثورات وحركات تغيير، لتح     
طائفية وعرقية، وهو ما يعني انتكاسة للمشروع النهضوي الوحدوي العربي اإلسالمي، ومحاولة لتثبيـت     

  ".بيئة طائفية وعرقية"الكيان اإلسرائيلي ككيان طبيعي في 
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رادتها وكرامتها، ينبغي أن يترافق مـع       إن سعي الشعوب العربية للتحرر، وإنشاء أنظمة حرة تعبر عن إ          
وعي دقيق بخطورة المرحلة، وتفويت الفرصة على أية قوى معادية تستهدف إجهاض حركات التغييـر،               

  .وإعادة إنتاج أنظمة فاسدة
وال بأس في   . إن البوصلة نحو فلسطين يجب أن تبقى في قلب مشاريع حركات التغيير في عالمنا العربي              

غير أن االلتـصاق    . اذ اإلجراءات، وفي عدم االستعجال في استعداء القوى الكبرى        التدرج في بعض اتخ   
بالمشروع النهضوي وبالجماهير وتطلعاتها هو الضمانة الحقيقيـة لنجـاح مـشاريع التغييـر، ولـيس                

  .االستغراق في الخوف من األميركان أو في استرضائهم
  7/2/2012، موقع الجزيرة نت، الدوحة 

  
  الد مشعل؟حماس من دون خ .52

  علي بدوان 
عدم ترشيحه لفتـرة جديـدة لرئاسـة المكتـب     " حماس"أثار طلب خالد مشعل من مجلس شورى حركة     

فنظر البعض إلى األمر باعتباره     . السياسي للحركة ردود فعل مختلفة داخل األوساط الفلسطينية وخارجها        
ن خالد مشعل في ظـل زعامـات عربيـة          امتداداً لحالة الحراك الجارية في المنطقة، وموقفاً تجديدياً م        

فكيف نقرأ موقف خالد مشعل، وما هي حقيقة ما جرى فـي            . وفلسطينية اعتادت على االحتفاظ بمواقعها    
  األخير؟" حماس"اجتماعات مجلس شورى حركة 

 في  في البداية نقول، إن حالة الجمود في المواقع القيادية في عموم الفصائل الفلسطينية ميزتها على الدوام               
سيرتها التنظيمية، حين سيطرت القيادات التقليدية على مسار العمل السياسي الفلـسطيني قبـل النكبـة،                
واستتبعت الفصائل الفلسطينية السيرة ذاتها ولو بقالب جديد جاء برموز تعتقت في مراكزهـا مـن دون                 

  .حراك
) ألحدث في الساحة الفلسطينية   على رغم كونها ا   (أنها وبتجربتها   " حماس"وفي هذا الصدد، يسجل لحركة      

استفادت من أخطاء اآلخرين، واستطاعت أن تفسح في المجال لجيل الشباب لالرتقـاء نحـو المواقـع                 
التي تمـت مـؤخراً، فـان       " حماس"وبالعودة إلى اجتماعات مجلس شورى      . المقررة في بناء السياسات   

مرحلة الماضية، التي كانت بكل تأكيـد       المعلومات المؤكدة تشير إلى أن خالد مشعل قدم جردة حساب لل          
وقد عقد االجتماع الموسع في ظل الظروف الصعبة لتنقالت قيـادات الحركـة ومجلـس               . مرحلة غليان 

الشورى فيها، حيث تمثلت فيه قيادات التنظيم في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس والشتات والجنـاح                
الذين حضروا االجتماع بكلماتهم    (، إضافة إلى السجناء     )كتائب الشهيد عز الدين القسام    (العسكري للحركة   

  ).ومداخالتهم عبر رسائلهم المرسلة قبل وقت كاف لالجتماع
الوضـع  : وناقش االجتماع الذي عقد برئاسة مشعل جدول أعمال متكامالً، كان من بين بنـوده أمـران               

والتطرق إلى الوضـع    . لماضيةطوال السنوات ا  " حماس"السياسي العام وتقديم جردة حساب ألداء حركة        
الداخلي للحركة والوقوف أمام المطبات والعثرات وبعض الظواهر السلبية التي اعترت مسارها خـالل              

  .السنوات األربع الماضية، وعلى أكثر من صعيد
، أن النقـد    "حماس"والمهم في المعلومات التي أشيح عنها النقاب من مصادر فلسطينية مقربة من حركة              

كان حاضراً على لسان خالد مشعل في اجتماعات مجلس الشورى لجهة تقيـيم األداء، والوقـوف                الذاتي  
. أمام األخطاء التكتيكية التي طرأت على المسار العام لسياسات وأداء الحركة خالل السنوات الماضـية              
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من دون إهمال اإلنجازات التي تحققت في مرحلة صعبة، ونجاح الحركة في تثبيـت حـضورها علـى                  
األرض، وصوالً إلى اإلقرار العربي والدولي بمكانتها على رغم ضغوط اللجنة الرباعية الدوليـة علـى                

  .وإدخالها نادي التسوية" حماس"عموم الحالة الفلسطينية لتطويع حركة 
ولعبت شخصية خالد مشعل الوسطية والمعتدلة، والكاريزما التي يتمتع بها، ودائرة عالقاتـه الواسـعة،               

من عبور المطبات واحتواء الكثير مـن اإلشـكاليات ذات الطـابع            " حماس"ماً في تمكين حركة     دوراً مه 
، ومنها ما له عالقة بالمصالحة الفلسطينية حيث دفع         "حماس"الفلسطيني، وذات الطابع الداخلي في حركة       

 من الحراك الـسياسي     خالد مشعل باتجاه الوصول إليها إيماناً منه بأنه ال بد منها لمواجهة المرحلة التالية             
كما دفعتـه   . الكبير الذي يعتمل في المنطقة بأسرها، وتداعياته المؤثرة على مسار الصراع مع إسرائيل            

خصوصاً في مـصر    " االخوان المسلمين "حركات  (تلك الوسطية لإلشادة ببراغماتية األحزاب اإلسالمية       
  .والمغرب وتونس

. سطينية يصطدم بعقبات داخلية عدا العقبات الخارجية الكبيرة       في هذا السياق، ما زال خيار المصالحة الفل       
فالعقبات الداخلية موجودة عبر أشخاص متنفذين هنا وهناك عند هذا الطرف أو ذاك، الذين ال يريـدون                 

  .للمصالحة أن ترى النور
ل لكن صوت خالد مشعل وحكمته لعبا دوراً في كبح جماح بعض الشطحات التي برزت لدى البعض القلي                

من أعضاء مجلس الشورى أو من أعضاء المكتب السياسي، وكان من بينهـا علـى               " حماس"من قيادات   
عند معبر بيت حانون أثناء توجهه إلى قطـاع غـزة           " فتح"سبيل المثال رفضه لما حصل مع وفد حركة         

عليماتـه  كما كان من بينهـا ت     . صخر بسيسو والوفد المرافق له    " فتح"برئاسة عضو اللجنة المركزية لـ      
المتتالية التي كان يعطيها لقيادات الحركة في قطاع غزة بالتخفيف من ظهور األعالم الخضراء لمصلحة               

  .رفع العلم الفلسطيني باعتباره علم الوحدة الوطنية
باعتبارها قـوة أساسـية فـي الوضـع         " حماس"وفي هذا السياق، تأتي المهام القاسية التي تنتظر حركة          

، وهو ما يتطلب وجود قيادات على مستوى المرحلـة مـن حيـث التجربـة                "فتح"ب  الفلسطيني إلى جان  
طلب خالد مشعل مغـادرة رئاسـة المكتـب         " حماس"ومن هذا المنطلق رفض مجلس شورى       . والحنكة

السياسي في نهاية دورته الحالية في رئاسة المكتب، ويتوقع على ضوء هذا الرفض إعادة طرح اسـمه                 
  .كة كرئيس قادم للمكتب السياسي لدورة جديدةمن قبل مجلس شورى الحر

  8/2/2012، الحياة، لندن
  

  رغما عن أنفه وحقيقته" قديسا"المشكلة في مشعل الذي يريد أن يجعل من عباس  .53
  أسامة أبو ارشيد

من اتفاق بين رئيس السلطة المنتهية واليته،       ) 6/2يوم االثنين   (يحار المتابع في فهم ما جرى في الدوحة         
عباس، ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس، خالد مشعل، والذي ُأعلن بموجبه االتفاق على أن              محمود  

  ".حكومة التوافق الوطني الفلسطينية"عباس سيتولى رئاسة 
كبيـر  "و" المخَلِّـص "من زاوية عباس وفتح فإن األمر مفهوم وفيه مكسب، فاالتفاق يقدم عباس وكأنـه               

  . اس ومشعل كالطفل العاق العائد بعد حين إلى صوابه ورشده، في حين تبدو حم"العائلة
 أن والية عباس الدستورية قـد       2009يناير  /حماس كانت قد أعلنتها صريحة في التاسع من كانون الثاني         

حدث ذلك بعد أن انقضت سنواته األربع الدستورية، ورفضه         . انتهت وبأن شرعيته الرئاسية لم تعد قائمة      



  

  

 
 

  

            32ص                                     2405:                العدد8/2/2012األربعاء  :التاريخ

الحـسم  "ات جديدة، فضال عن تعطيله لعمل المجلس التـشريعي الفلـسطيني بذريعـة              التوجه إلى انتخاب  
ـ   . 2007يونيو  /في قطاع غزة في حزيران    " العسكري حينها لم يكـن    " الحسم العسكري "طبعا، ما سمي ب

إال فرضا للشرعية بقوة القانون، ذلك أن الحكومة المنتخبة شرعيا والمكلفة باألمن وحفظ النظام حـسب                
ن األساسي الفلسطيني َأجهضتْ انقالبا وفوضى كان رموزها من يـتهمهم عبـاس وفـتح اليـوم                 القانو
محمد دحالن، رشيد أبو شباك، سمير المشهراوي، وتوفيق أبـو          (ويطلبون رؤوسهم   " الخيانة العظمى "بـ

  .   وذلك بعد أن اختلفت المصالح واصطرعوا على النفوذ والفساد) الخ.. خوصة
بر، أن صالحيات رئيس الوزراء التي اتكأ عليها حينها إسماعيل هنية ووزيـر داخليتـه،                المفارقة األك 

الشهيد سعيد صيام، في مواجهة االنقالب والفوضى التي أحدثتها األجهزة األمنية الغابرة وبعض أجنحـة               
م بـدع -حركة فتح في القطاع، هي ذات الصالحيات التي انتزعها محمود عباس من قبل كَرهاً وعنـوة               

  !. 2003الراحل، ياسر عرفات، عندما كان رئيسا لوزرائه عام " الختيار"من -إسرائيلي غربي عربي
وحين كانت حماس تشكك بشرعية عباس بعد انتهاء واليته الدسـتورية، سـارع المجلـس المركـزي                 

 العربي  الفلسطيني إلعالن تمديد رئاسة محمود عباس قبل نهايتها بأسابيع، وكذلك فعل المجلس الوزاري            
في الجامعة العربية، إال أن حماس بقيت مصرة، محقة، بأن شرعية الرجل قد انتهـت حـسب القـانون                   

  . األساسي الفلسطيني وبأنه لم يعد رئيسا للسلطة الفلسطينية من ناحية دستورية
ك فـي   فالرجل متهم بأنه شـري    ". الخيانة العظمى "أيضا، كثيرا ما اتهمتْ حماس عباس بأفعال ترقى إلى          

حصار قطاع غزة، كما أنه متهم بتحريض إسرائيل على شن العدوان عليه والتواطؤ في ذلك، وهو عمل                 
مع نظام الرئيس المصري المخلوع، حسني مبارك، لخنق القطاع، وعطل عمـل المجلـس التـشريعي،                

 الكثير مـن  وشكل حكومة غير شرعية في الضفة الغربية المحتلة، واعتقل وقتل وسفك دماء وسلم الكثير  
فـي  -دع عنك طبعا تنازالته التفاوضـية الـصادمة       . الخ.. كوادر حماس والمقاومة في الضفة إلسرائيل     

والمستعصية على أي منطق سياسـي      -مجال الحقوق التاريخية وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني       
  .، حسب فهم وقناعات حماس"الخيانة العظمى"سوي والتي ترقى أيضا إلى مستوى 

والحـضن  " قائم الـدار  "فما الذي جرى فجأة حتى يسارع خالد مشعل إلى توقيع اتفاق يقدم عباس وكأنه               
  الدافئ للقضية والشعب الفلسطيني؟ 

وللمفارقـة فـي حقبـة الربيـع        -النكتة السمجة في هذا السياق، أن مشعل من حيث أراد أو لم يرد ثبت             
الما رفضتها حركته، بل وعززها أيضا، في حـين         غير مستحقة وغير قائمة لعباس لط     " شرعية"-العربي

  !أسقط شرعية حركته المنتخبة بأغلبية شعبية حرة ونزيهة في المجلس التشريعي الفلسطيني
-وهكذا، فالتشكيك بدستورية رئاسة عباس أضحت ضربا من الماضي، ليس ذلك فحسب، بل هـو اآلن               

  !. من لحماسرجل اإلجماع الوطني الفلسطيني المتض-حسب اتفاق الدوحة
وال يستبعد أن نسمع من عباس غدا سيمفونية        . وحق لعباس أن يفاخر بذلك اآلن وأن يوظفه في المستقبل         

في أي تنازالت كارثية جديدة سيقدمها للجانب اإلسرائيلي، أم هل يا ترى نـسينا الـسيمفونية                " التفويض"
سطيني وبأنه انتخب رئيسا أوائل عـام       التي كررها مرارا وتكرارا في الماضي بأنه لم يخدع الشعب الفل          

 بناء على برنامج ينص بوضوح على وقف االنتفاضة والجنوح إلى حل سلمي متفق عليـه مـع                  2005
  ). المشكلة ليست في الحل، مبدئيا ومرحليا، المشكلة في شكل الحل وسقفه وأفقه! (إسرائيل

ادس لحركـة فـتح فـي بيـت لحـم           وهكذا، لم يعد عباس بعد اتفاق الدوحة رجل إجماع المؤتمر الـس           
فحسب، والذي انعقد تحت حراب االحتالل اإلسرائيلي، كما أنه ليس فقـط القائـد              ) 2009/أغسطس/آب(
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العام لحركة فتح بنسختها اآلنية منزوعة األسنان والدسم، ورئيس السلطة الوطنية الفلسطينية واقعا، وإن              
، ورئيس الدولة الفلسطينية التي ليس لها من نصيبها         كان بال شرعية قانونية وال دستورية، وسلطته هزيلة       

إال االسم، ورئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية التي أكل الزمـان والتـاريخ والـشرعية                
منسأتها، والقائد األعلى للقوات الفلسطينية المسلحة العاملة تحت قيادة الجنرال األمريكي مايكـل مـولر،               

إنه ليس كل ذلك فحسب، مما كان، وال زال، يجلب لـه            .. ال... ات االحتالل الصهيوني  وبعمالة تامة لقو  
النقد والتجريح، بل هو أيضا اليوم الرئيس المرشح لرئاسة الوزراء، ومن من؟ هل من الفصيل المنـاوئ                 

والذي له فحسب؟ كال، بل وكذلك من ذات الفصيل الذي يقدم نفسه قيما على الحقوق والثوابت الفلسطينية                 
  !دائما ما حذر من أن عباس غير مؤتمن وال يمكن الركون إليه في صيرورة الحق الفلسطيني

فضمن بنودها األربعة يتضح أن بندا واحدا هو        . حتى صيغة االتفاق فيها من السخرية والمفارقات ما فيها        
  !دقهاالبند العملي والقائم، في حين أن البنود األخرى سوف تعتمد على حسن النوايا وص

  :أما البند العملي فهذه هي صيغته
تشكيل حكومة التوافق الوطني الفلسطينية من كفاءات مهنية مستقلة برئاسة سيادة الرئيس محمـود              : ثانيا"

  ". عباس تكون مهمتها تسهيل االنتخابات الرئاسية والتشريعية والبدء بإعمار غزة
  . بحت حقيقة قائمة وأمرا مستَحقا لهفرئاسة عباس للحكومة، شُكلَتْ أم لم تُشَكَْل أص

  : أما البنود الثالثة األخرى، فجاءت بصيغة التأكيد على ما ينبغي أن يكون، ال ما سيكون
التأكيد على االستمرار بخطوات تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية من خالل إعادة تـشكيل           : أولًا"

كما تم االتفاق على عقـد      . النتخابات الرئاسية والتشريعية  المجلس الوطني الفلسطيني بشكل متزامن مع ا      
  .  في القاهرة18/2/2012االجتماع الثاني للجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية بتاريخ 

التأكيد على استمرار عمل اللجان التي تم تشكيلها وهي لجنة الحريات العامة المكلفة بمعالجة ملفات               : ثالثًا
المؤسسات وحرية السفر وعودة الكوادر إلى قطاع غزة وجوازات السفر وحرية العمل ولجنة             المعتقلين و 

  . المصالحة المجتمعية
 معتقال في إطار االتفاق     64وفي هذا السياق أبلغ الرئيس محمود عباس المجتمعين بأنه تم إطالق سراح             

  . بإطالق سراح جميع المعتقلين
التفاق عليه في القاهرة لبدء عمل لجنة االنتخابات المركزية في الـضفة            التأكيد على تنفيذ ما تم ا     : رابعا

  ".الغربية وقطاع غزة والقدس
أمر مـستمر   " التأكيد على االستمرار بخطوات تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية        "للعلم فقط، فإن    
 وغـزة والـسجون     ، أي منذ ما يعرف باتفاق القاهرة، مـرورا بـرام اهللا           2005مارس  /منذ شهر آذار  

ذلـك أن   . الخ، ولما يتحقق هذا األمر بعـد      .. اإلسرائيلية ومكة والقاهرة مرات ومرات ودمشق وصنعاء      
عباس وبطانته يؤخذون من حماس ما يريدونه آنيا ويمنونها بالعسل والشَّهد مستقبال كما جـرى أخيـرا                 

  !ومجددا في الدوحة
لحريات العامة المكلفة بمعالجة ملفات المعتقلين وجـوازات        استمرار عمل لجنة ا   " تأكيد"أما الحديث عن    

 معتقال من سجون السلطة في      64السفر، وترحيب البيان الذي وقعه زعيم حماس مع عباس باإلفراج عن            
  .الضفة الغربية فنترك أمر اإلجابة عليه لحماس نفسها
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إن األجهـزة   " الدوحة، قالت حمـاس      ، أي بعد يوم واحد من توقيع اتفاق       )7/2(ففي بيان لها يوم الثالثاء      
األمنية التابعة للسلطة الفلسطينية تواصل حملتها األمنية في أوساط أنصار الحركـة، عبـر مزيـد مـن      

  ". االعتقاالت واالستدعاءات والفصل الوظيفي بشكل يومي
المعتقلين  من ناشطيها    64وأوضح البيان إن القائمة التي استلمتها حركة حماس من لجنة الحريات وتضم             

مضيفا إن سبعة مـن     . في الضفة الغربية، تضم نشطاء ال زالوا قيد االعتقال، وآخرين لم يكونوا معتقلين            
بين من وضعت أسمائهم في قائمة المعتقلين السياسيين الذين أطلق سراحهم لم يتم اإلفـراج عـنهم وال                  

وذكـر أن   . ائمة لم يكونوا معتقلين أصال    زالوا قيد االعتقال، إضافة إلى اثنان من الواردة أسمائهم في الق          
 شهور أو أكثر، وأن واحدا مـنهم أفـرج          5سبعة آخرين من الواردة أسمائهم في القائمة أفرج عنهم قبل           

 مـنهم تـم     35ولفت إلى أن    . عنه بعد انتهاء محكوميته، وثالثة أفرج عنهم بعد اعتقالهم ليوم واحد فقط           
وأشار إلـى أن    ". استمرار عرضهم على المحاكم النظامية    "ذا يعني   اإلفراج عنهم بكفالة، مشيرا إلى أن ه      

  )7/2: القدس العربي. (تسعة ممن وردت أسمائهم في القائمة أفرج عنهم
ونفس األمر ينطبق على الممنوعين من اقتناء جوازات سفر من قبل سلطة رام اهللا، والذين كذبوا زعـم                  

  !.حل مشكلتهم
ـ     تنفيذ ما تم االتفاق عليه في القاهرة لبدء عمل لجنة االنتخابات المركزيـة              التأكيد على "أما فيما يتعلق ب

، وتقديم األمر على أنه إنجاز يستحق التصفيق لـه، فيكفـي أن             "في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس     
، فـإن مرجعيـة تـشكيل لجنـة ومحكمـة           27/4/2011نذكر هنا أنه وحسب اتفاق القاهرة الموقع في         

  !و عباس نفسهاالنتخابات، ه
  :  االنتخابات-"
  : لجنة االنتخابات–أ 

اتفق الطرفان، فتح وحماس، على تحديد أسماء أعضاء لجنة االنتخابات المركزية باالتفاق مع الفـصائل               
  .الفلسطينية، على أن ترفع للرئيس الفلسطيني ليصدر مرسوما بتشكيل هذه اللجنة

  : محكمة االنتخابات-ب
من القضاة لعضوية محكمة االنتخابـات،      ) 12(حماس، على ترشيح ما ال يزيد عن        اتفق الطرفان، فتح و   

على أن ترفع إلى الرئيس الفلسطيني التخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة لتشكيلها باالتفاق مع الفـصائل               
  ". الفلسطينية

غير . يتسع لذلك اآلن  هناك الكثير الكثير الذي يمكن أن يقال على هامش اتفاق الدوحة، ولكن المجال ال               
  .أن المسألة األهم في هذا السياق تتمثل باألسلوب المستجد لقيادة خالد مشعل

فأي متتبع ألسلوب مشعل القيادي في الفترة األخيرة، أو حتى في السنوات األخيرة، يلحظ أن لديه مـيال                  
أزمـة  "ن الرجل في حمـَأة      ويبدو أ . إلى المبالغة في اإلطراء والمديح في لقاءاته مع المسؤولين العرب         

لقيادة حركة حماس قد اختلط عليه األمر ما بين ضرورات المجامالت السياسية وما بين محظـور            " المقر
  . أن تكون هذه المجامالت على حساب المواقف واالستراتيجيا

نة بين  فهذا شيء وأن يضع فلسطين أما     ) جزئية(أن يجامل مشعل القيادة القطرية لمصالح حركية ووطنية         
وال أعلم إن كان مشعال فعال مؤمن بأن عباس لن يعيـد إنتـاج              . فياض شيء آخر  -عريقات-يدي عباس 

أم عبـر تخويلـه     ) خـصوصا عبـر وزارة الماليـة      (سالم فياض كرئيس للوزراء، سواء بحكم الواقع        



  

  

 
 

  

            35ص                                     2405:                العدد8/2/2012األربعاء  :التاريخ

 جدا بمناصبه األخرى التـي تنـوء      " مشغول) "عباس(صالحيات تصريف األمور على أساس أن الرجل        
  !.بحملها الجبال ويحملها هو على كاهليه المرهقين العجوزين

. واضح جدا أن اتفاق الدوحة لم يكن محل إجماع في حركة حماس، حتى وإن أيد هنية مشعال في ذلـك                   
فكثير من قادة حماس في قطاع غزة ومن نوابها في المجلس التشريعي فوجئوا باالتفاق وشككوا بحكمته                

  .نونيةالسياسية وشرعيته القا
خالد مشعل، يفْرِطُ، فيما يبدوا، في النوايا الطيبة والثقة في رجل وحركة أثبتـت األحـداث والتجـارب                  

وفي حين أن عباس وفتح منسجمين مع ذاتيهما، فإن مشعل ال يبدو أبـدا              . والسنون أنهما ليسا أهال للثقة    
ؤخذ خطوة إلى الوراء ليعيد النظر فـي        ويبدو أنه بحاجة إلى أن ي     . منسجما مع قناعاته الفكرية والسياسية    

فاإلنسان المحاط بكل الباليا والتحديات، قد يحتاج أحيانا إلى أن يستَخْلص نفسه مـن              . حساباته وتحركاته 
أزماته ومحنه، ولو لسويعات، ليفكر ويخطط ويتحرك، دون الخـضوع واالرتهـان لوطـأة الظـروف                

  .  األمانة لمن هو أقدر على حملها في هذه المرحلةفإن عجز عن ذلك فاألولى أن يسلم. الراهنة
فالتكتيك ال ينبغ أن يحل محـل       . أقول ذلك ليس غيرة على حماس فحسب، وإنما على فلسطين وقضيتها          

ومتى ما تماهى التكتيك مع االستراتيجيا في عقل زعيم سياسي فإن ذلك يعني أنـه يقـود                 . االستراتيجيا
ح، كما أسلفت قبال، متماهون مع نفسيهما، فاسـتراتيجيتهم هـي مـا             وعباس وفت . مهمته إلى فشل ذريع   

يعلنونه صباح مساء من أن ال حل إال حال تفاوضيا مع إسرائيل ضمن السقوف المتاحة، ولـيس ضـمن                 
وهـم عنـدما    . السقوف الحقوقية والتاريخية، وال حتى المسماة قانونية وشرعية دولية للشعب الفلسطيني          

اس فإنهما ال يخادعونهما في ذلك، فهم يعلمون أن األخالق الفردية ال تنـسحب              يناورون مع مشعل وحم   
  .على األخالق السياسية والعمل السياسي

رغمـا  " قديسا"من يخدع نفسه هو مشعل ومعه بعض قيادات حماس ممن يريدون أن يجعلوا من عباس                
يا موطئ قدم في عالم السياسية،      يخدعون أنفسهم عندما يظنون أن لحسن النوا      .. عن أنفه، بل وعن حقيقته    

  .    وتحديدا في العالقة مع الخصوم واألنداد السياسيين، دع عنك طبعا األعداء
8/2/2012  

  
  ترويض حماس .54

  عبد الستار قاسم
يحظى السيد خالد مشعل في اآلونة األخيرة بتسهيالت تنقلية جيدة من قبل زعماء عرب، وباستقبال فـي                 

  لماذا؟ . قصورهم
 لقيادة حماس أن تدخل القصور، وال حتـى مواقـف سـيارات             2008/2009الحرب على غزة    لم تشفع   

السبب واضح وهو أن حمـاس كانـت        ". التدليع السياسي "القصور، لكن الحركة تتعرض اآلن لنوع من        
منتصرة في حرب غزة، أو بقيت صامدة على أقل تقدير ولم تتنازل، لكنها اآلن معرضـة لنـوع مـن                    

زعماء العرب، ومن وراءهم بالطبع من أمريكيين       . ما يراه بعضهم أنه مأزقها في سوريا      االهتزاز بسبب   
وإسرائيليين، يرون أن ما يتمنون أن يكون مأزق حماس القادم سيدفع بها نحو االستكانة ومن ثم القبـول                  

ابتـة للـشعب    بالسير بركب العملية التفاوضية التي ال تنتهي إال بالتنازل التام عن الحقوق الوطنيـة الث              
  .الفلسطيني
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مع انتصار ثورات عربية، والتوقع بخروج دول عربية من دائرة التبعية اإلسرائيلية األمريكية، يخـشى               
األمريكاني، أو إصابته بـضعف     -اإلسرائيلي-اإلسرائيليون واألمريكيون من انفراط عقد التحالف العربي      
 قبل الزعماء العرب، مثلما يعملون على خطب        كبير، وبالتالي يفتحون المجال لخطب ود حماس اآلن من        

  .ود اإلخوان المسلمين في تونس ومصر، من أجل المحافظة على صالبة التحالف
ويبدو أن السيد مشعل لم يقم باالستشارات الالزمة، وربما أخذته لغة التودد والمودة، فقرر التوقيع علـى                 

وقد كتب عدد كبير من الفلسطينيين ما يكفي فـي          . اتفاق ال يمكن أن يؤدي إلى وحدة الشعب الفلسطيني        
  .تحليل هذا االتفاق

وإذا كانت دمشق ستضيق، وهو أمر غيـر وارد اآلن،          . األرض لم تضق بحماس أو المقاومة الفلسطينية      
. فهناك غزة الموجودة على أرض فلسطين، وهناك عواصم عربية جديدة ستفتح أبوابها دون قيد أو شرط               

لقائد عالقات عامة مع أوسع دائرة، لكن من غير الجيد أن تتغذى هذه العالقات علـى                شيء جيد أن يقيم ا    
  .  المواقف

8/2/2012  
  

  !!زعيم أوحد وقضية تائهة .55
  ياسر الزعاترة

في الدوحة بؤس الواقع الفلسطيني في أوضح تجلياته، ولعل نـصه           ) الجديد جدا (يعكس اتفاق المصالحة    
ئيسا للوزراء هو األكثر تعبيرا عن هذا البؤس، السيما أننـا إزاء            على أن يكون الرئيس محمود عباس ر      

رجل يقترب حثيثا من الثمانين وال تبدو أحواله الصحية مرضية بحسب الكثير من المصادر، فضال عن                 
أنه هو ذاته رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ورئيس السلطة ورئيس حركة فتح والقائد العام للقوات                

أليس ( الفلسطينية، ورئيس سائر الفصائل الفلسطينية من الناحية العملية باستثناء حماس والجهاد             المسلحة
  !).من يمول هو من يرأس من الناحية العملية؟

والحال أن هذه التوليفة العبقرية بالنص على تعيينه رئيسا للوزراء ال تعني الكثير لجهة تغييـر الواقـع                  
ممثـل االنتـداب الـدولي علـى        “غربية، إذ يتوقع أن يعين سالم فياض        القائم على األرض في الضفة ال     

وزيرا للمالية، وتبعا لذلك رئيسا للوزراء من الناحية العملية، ألن الرئيس المعين ال يملك مـن                ” فلسطين
الوقت ما يكفي إلدارة الشأن الداخلي هو الذي يمضي أكثر وقته خارج الضفة الغربية، في حين يتكفـل                  

بملف األمن مع عدد من الـضباط الـذين         ” الجنرال دايتون “خليفة سيء الصيت    ” مايكل مولر “الجنرال  
  .يتبعونه ويتبعون أيضا ضباط االرتباط الصهاينة ضمن توليفة ما يعرف بالتنسيق األمني

لم يذهب الفصيالن الكبيران نحو اتفاق المصالحة المشار إليه وهما بكامل لياقتهما بعد مسلسل طويل من                
، بل ذهبا   2007لردح المتبادل طوال سنوات، تحديدا منذ الحسم العسكري في قطاع غزة منتصف العام              ا

  .إليه وهما يعيشان واقعا بائسا، ومعهما القضية برمتها رغم وضع عربي ودولي مبشر إلى حد كبير
فلسطين، كل  تذهب حماس إلى االتفاق بعدما تحولت منذ الحسم العسكري من حركة مقاومة هدفها تحرير               

فلسطين، إلى حركة إلدارة قطاع غزة وتأمين متطلبات تلك اإلدارة ماليا وسياسيا، رغـم أن القطـاع ال                  
يشكل سوى واحد ونصف في المئة من فلسطين، وال تعتبـره العقليـة الـصهيونية جـزءا مـن أرض                    

ارك فيهـا األعـداء     ، فيما جرى تغييب الحركة من الضفة الغربية بفعل عملية سحق شاملة ش            ”إسرائيل“
هي في الضفة أفضل منها في قطـاع غـزة   (واألشقاء، من دون أن تؤدي تلك العملية إلى تقليل شعبيتها          
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، ما يعني أنها تأمل في أن يمنحها االتفاق فرصة الحصول على فاصل             )تبعا لكونها المظلومة والمطاردة   
 جديدة من مراحل القـضية تبـدو آتيـة ال    زمني تعيد خالله ترميم ما تهدم من بنيانها في انتظار مرحلة  

محالة في ظل االستخفاف الصهيوني بكل شيء، بما في ذلك تجاهل تداعيات الربيع العربي على القضية                
  .الفلسطينية

في المقابل تذهب فتح، وبتعبير أدق، يذهب قائدها العام إلى المصالحة بعد اصطدام مشروعه التفاوضـي                
، وتأكد الجميع مـن أن      )رفض وقف االستيطان الستئناف المفاوضات    (دود  بما هو أكثر من الجدار المس     

نتنياهو لن يعرض عليه ما سبق أن عرض على غريمه الراحل ياسر عرفات في كامـب ديفيـد عـام                    
، وبدليل رفض أولمرت لمسلسل التنازالت المذهلة التي قـدمها لـه            ”إسحق مولخو “، بدليل ورقة    2000

لشرعية جديدة من قبـل الحركـة       ) أعني عباس (ربع سنوات، ما يعني حاجته      المفاوض الفلسطيني قبل أ   
  .2006المنافسة التي سبق أن حصدت الغالبية في انتخابات 

هو إعـالن فـشل     ) تتمناه حماس من دون شك    (من زاوية المصلحة الفلسطينية العليا، فإن الخيار األمثل         
المقبلة عنوانها انتفاضة شعبية شـاملة مـع إدارة         المفاوضات والتوافق على إستراتيجية جديدة للمرحلة       

توافقية للسلطة في الضفة وغزة، لكن قيادة السلطة ال تحبذ هذا الخيار، هي التي بنت برنامجها على تمدد                  
السلطة واستمرار الحفاظ على التزاماتها مع العدو الصهيوني واألطراف الدولية، األمر الذي يتناقض مع              

واالستثمار المعطوف علـى اسـتمرار   ” البزنس”أن تقوِّض برنامج البناء والتنمية و  انتفاضة شاملة يمكن    
  .المفاوضات بصرف النظر عن نتيجتها

من هنا كان الخيار المتاح هو البحث عن توافق جديد عنوانه األبرز قيادة جديدة للشعب الفلسطيني فـي                  
ا يميز هذه القيادة هو حـضور الـشتات         ولعل أهم م  . الداخل والخارج عبر إعادة تشكيل منظمة التحرير      

البارز فيها، والذي سيحول دون التنازل عن حق العودة لالجئين، وبالتالي إفشال أي تسوية ممكنـة مـع                  
العدو الصهيوني، وتبعا لذلك استمرار النضال من أجل التحرير الشامل ما دامت الدولـة بالمواصـفات                

  .المعروفة ضربا من الوهم
 المصالحة الجديد إلى تشكيل قيادة من هذا النوع، فسيكون في ذلك بعض الخير للقضية،               إذا انتهى برنامج  

بصرف النظر عن الطريقة التي ستدار من خاللها السلطة في الضفة والقطاع، أما إذا استمرت المماطلة                
حم بـأجواء  في تنفيذ هذا االستحقاق، فذلك يعني بقاء الوضع على حاله إلى حين تفجير انتفاضة جديدة تلت             

الربيع العربي، ليغدو التنسيق الميداني هو األهم بعيدا عن لغة المحاصصة على سلطة يتحكم االحـتالل                
بسائر مفاصلها، مع بعض التميز لتلك الموجودة في غزة، والتي سترتبط أهميتها بمقدار مساهمتها فـي                

  .النضال لتحرير ما تبقى من األرض المحتلة
  8/2/2012، الدستور، عّمان

  
  "الدوحة"ما بعد  .56

  عريب الرنتاوي
عقبة مهمة اعترضت مسار المصالحة الفلسطينية، لكن الكثير من العقبات ما زالت            ” إعالن الدوحة “ذلل  

قراءة ”تقف في وجه المعالجة الجذرية الشاملة، لألزمات الفلسطينية المركبة، ما يستوجب وقفة متأملة، و             
  .ي بكل عناوينه وصفحاته، لكل المشهد الفلسطين”من خارج النص
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خـرق  “صنفان من الناس، األول، وقد استند إلى ما اعتقـد أنـه   ” الدوحة“والذين اعترضوا على صيغة  
، وعبر محقاً عن الرغبة في تفادي جمع الصالحيات والمناصب بين يدي رجل واحد، والثاني،               ”دستوري

في األصـل، بـل ورافـض لجهـود         وقد استظل بهذه المبررات والذرائع للتغطية على موقف متحفظ          
المصالحة ومحاوالت ترتيب البيت الفلسطيني الداخلي، إما ألسباب سياسية وعقائدية، أو لمصالح فئويـة              

بـشيء مـن    ” إعـالن الدوحـة   “أما الجمهور الفلسطيني العريض، فقد قابـل        ...وشخصية ضيقة للغاية  
لكن في اإلجمال، يمكن القول، أن مناخات من        ...، تأسيساً على تجارب ومحاوالت فاشلة سابقة      ”الالمباالة“

  .االرتياح والترحيب سيطرت على ردود الفعل الفلسطينية حيال ما جرى في العاصمة القطرية
لم تنته المسألة في الدوحة، ولن تنته العقبات بعد االتفاق على تولي الرئيس أبـو مـازن مهـام رئاسـة             

صبيحة اليوم التالي، سـيواجه طرفـا االتفـاق، منفـردين           ...الحكومة إلى جانب مهامه ومواقعه العديدة     
  .ومجتمعين، مشاكل من كل لون وصنف، كل في إطارة ومن ضمن دائرة تحالفاته القريبة والبعيدة

ثمة في رام اهللا، من هم متحفظون دوماً على الوحدة والمصالحة، هؤالء لن يرفعـوا الرايـة البيـضاء،                   
لن ....و آخر، إن قُدر لقطار المصالحة أن يبلغ محطته النهائية         أصحاب مواقف ومصالح، ستمس بشكل أ     

يتورع هؤالء عن التحريض على المصالحة وتأليب الرأي العام ضدها، وحـشد الحلفـاء فـي اإلقلـيم                  
” مهنـة “وخارجه، ضد المصالحة ومن قادها ووقّع على إعالنها في الدوحة، هؤالء سبق لهم أن احترفوا                

تعداد الستئناف هوايتهم هذه، التي لم يتوقفوا عن ممارستها، تارة ضـد الـرئيس              التحريض، ولديهم االس  
  .الراحل ياسر عرفات، واآلن ضد الرئيس محمود عباس، والقصة معروفة على أية حال

وفي غزة، وأكنافها، ثمة تيار في حماس، قريب منها ومحسوب عليها، يبدو ألسباب شتى، اعتراضاً على                
أمـا  ...ن، هذا التيار، لم يكظم تحفظاته، بل باح بها بعيد ساعات من توقيع االتفاق             ما تم إنجازه حتى اآل    

مصادر قلقه ومباعث رفضه للمصالحة، فعديدة ومتنوعة، تبـدأ بالـسياسة واإليـديولوجيا، وال تنتهـي                
  .بالمصالح واستمراء األمر الواقع

رون والمتصالحون عنتاً شديداً جراء     وثمة بنى ومؤسسات على ضفتي االنقسام الفلسطيني، سيجد المتحاو        
خصوصاً إذا ما قُدر لقطار المصالحة، أن يصل محطة إعادة بنـاء            ...”والترتيب“مقاومتها لرياح الوحدة    
حتى الحكومة التي جرى االتفاق على شخص رئيسها، أحـسب أنهـا سـتمر              ...وتوحيد األجهزة األمنية  

  .”قيصريا“بمخاض والدة، نأمل أن يكون عسيراً أو 
وفوق هذا وذاك وتلك، ثمة تحفظات دولية وإقليمية، وعقبات إسرائيلية، ليست خافية على أحد، وقد بدأت                
نذرها باإلطاللة برأسها القبيح، في التصريحات االستفزازية لرئيس حكومة إسرائيل تعقيباً على إعـالن              

  .الدوحة
، ليس الهدف منهـا علـى اإلطـالق،         ”حةالدو“مثل هذه التحفظات التي نثيرها في لحظة التفاؤل بإنجاز          

مثـل هـذه    ...تعكير لحظة فرح فلسطينية، وإن كانت متواضعة أو حتى باهتة، بالوحـدة والمـصالحة             
المالحظات نستحضرها للتنبيه أوالً، إلى أن المشوار ما زال طويالً، واالستحقاقات الداهمة مـن النـوع                

يد ثانياً، على أن المهمة األصعب بدأت بعد الدوحة، ولـم     وللتأك... المثير للجدل والخالف ما زالت أمامنا     
  .تنته عندها

وأحسب أن القيادة الفلسطينية، في إطارها القيادي الجديد المؤقت، أو في أطرها التاريخيـة المعروفـة،                
وأدعـو هـذه    ...مطالبة بشدة، بمقاربة الملفات الفلسطينية جميعها، ومن ضمن رؤية استراتيجية شـاملة           

فـي  ” عصف ذهني عميـق   “لقيادية، لخلوات مع النفس، بعيداً عن االنشغاالت اليومية، وإجراء          األطر ا 
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تحديات المرحلة المقبلة وسبل مواجهتها، ورسم مالمح خريطة طـرق فلـسطينية، نـسميها ويـسميها                
لى صناع  عبئا ع ” السياسة اليومية “كثيرون، االستراتيجية الفلسطينية البديلة، ففي لحظات االنعطاف، تبدو         

  .القرار وقيداً على االستشراف والتفكير
وفي سياق التوافق حول هذه االستراتيجية المستقبلية، يجب أن تندرج جميع خطواتنا الالحقة، بمـا فيهـا     
إجراءات إعادة ترتيب البيت الفلسطيني واالنتخابات والهيكلة والتفعيل والداخل والخارج، إلى غيـر مـا               

  .هنالك من عناوين
بل وخطوة مهمة على هذا الطريق، لكن الطريق ما زال طويالً ووعراً،            ...خطوة لإلمام ” ن الدوحة إعال“

ومن دون االستعداد المقرون بالوعي واإلرادة السياسية، يصعب التكهن بمآالت هذه الفرصة وانعكاساتها             
  .على المشروع الوطني الفلسطيني
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