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   مع االحتالل  للتهيؤ لدورة صراع جديدة من الكويتيدعو هنية .1

دعا رئيس الحكومة الفلسطينية في غزة إسماعيل هنية إلى تعزيز صمود الشعب الفلسطيني : الكويت
  .والتهيئة لدورة جديدة من دورات الصراع مع االحتالل اإلسرائيلي

ت وأشار هنية خالل حفل الذي نظمته الهيئة الخيرية اإلسالمية العالمية بالكويت لتكريم عدد من المؤسسا
الخيرية إلى أن غزة ال زالت تعاني من آثار الحصار، وهي بحاجة إلى وقفة من العمق االستراتيجي 
العربي واإلسالمي، داعيا المؤسسات والهيئات الخيرية والكويت قيادة وشعبا لمواصلة الدعم ونصرة 

  .الشعب الفلسطيني
، عادا أن ما "ويت مشهود لها عبر التاريخلن ننكسر بإذن اهللا ولكن نحتاج لمقومات الصمود، والك: "وقال

يقدم هو من الواجب الشرعي واألخالقي والوطني لفلسطين، مشيرا إلى أن هناك مبشرات للنصر كثيرة 
  .من بينها الثورات العربية، ودعم األمة العربية واإلسالمية لفلسطين

ادقة ومستعدة لتقديم األرواح من وعبر عن سعادته بزيارة الكويت، مشيرا إلى أنها داعمة وملتزمة وص
أجل القدس واألقصى وفلسطين، موضحا أنها المرة األولى التي يزور فيها الكويت ليستعرض من خالل 
  .الزيارة تاريخها المشرف في دعم فلسطين وقضيتها المركزية قيادة وشعبا، مشيدا بالكويت أميرا وشعبا

 دعم الشعب الفلسطيني وتخفيف آثار العدوان، وتكرس وحدة الكويت تسهم إسهاما مباشرا في"إن : وقال
  ".األمة، كما أنها رسالة من الكويت لفلسطين أنكم لستم وحدكم في مواجهة العدوان والحصار
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واستعرض رئيس الوزراء ما تعرضت له غزة خالل الحصار والعدوان وآثارها، موضحا أن أي من 
 التمسك بالثوابت، ومؤكدا على أن أرض فلسطين أرض وقف أهداف الحصار والعدوان لم يتحقق، مجددا

  .إسالمية ال يمكن ألي حد التنازل عن أي جزي منها
: وحيا الجالية الفلسطينية التي تعيش في الكويت، مجددا عدم التنازل عن حق العودة إلى فلسطين، وقال

  ".أرواحنا على أكفنا من أجل أمتنا وفلسطين"
يئة الخيرية اإلسالمية العالمية عبد اهللا المعتوق على استمرار الدعم والنصرة من جانبه؛ أكد رئيس اله

للشعب الفلسطيني، مستعرضا بعض النشاطات للهيئة في فلسطين وغيرها من البالد اإلسالمية التي 
  .تحتاج إلى عون

دا على بدوره؛ أشاد رئيس جمعية اإلصالح االجتماعي حمود الرومي بصمود الشعب الفلسطيني، ومؤك
استمرار الجمعية بدعم ونصرة الشعب الفلسطيني، كون أن قضيتهم هي قضية األمة المركزية، داعيا إلى 

  .تكاتف الجهود لدعم الشعب الفلسطيني الذين يحافظوا على وهج القضية
من ناحيته؛ أشاد خطيب منبر الدفاع عن األقصى الشيخ أحمد القطان بصمود ومقاومة فلسطين السيما 

 غزة الذي تعرض لحصار وعدوان شديدين في السنوات الماضية، داعيا األمة إلى التكاتف لدعم قطاع
  .صمود الشعب الفلسطيني وتحرير القدس واألقصى

  .وتخلل الحفل عرض عدد من مقاطع الفيديو فيها نشاطات المؤسسات الخيرية الكويتية في فلسطين وغزة
  8/2/2012، )صفا(وكالة الصحافة الفلسطينية 

  
  ال تناقض بين عملية السالم والمصالحة الفلسطينية: ديفيد هيل عباس للمبعوث األمريكي .2

ال يوجد تناقض " لعملية السالم ديفيد هيل على إنه األمريكي الرئيس محمود عباس للمبعوث أكد: رام اهللا
راتيجي وأن المصالحة مشددا على أن السالم يعتبر خياره االست" بين عملية السالم والمصالحة الفلسطينية

   .ضرورة وطنية
منظمة التحرير الفلسطينية تلتزم بكل ما ترتب عليها من التزامات " أن األمريكيوابلغ عباس المبعوث 

  ".حسب االتفاقات الموقعة وخارطة الطريق وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة
، ووقف النشاطات االستيطانية 1967ودعا الحكومة اإلسرائيلية إلى قبول مبدأ الدولتين على حدود 

 مشيرا أن هذه ليست شروطاً 1993واإلفراج عن المعتقلين، وخاصة هؤالء الذين اعتقلوا قبل نهاية عام 
فلسطينية وإنما التزامات على إسرائيل، ستفتح الطريق في حال تنفيذها الستئناف مفاوضات الوضع 

  .النهائي
  8/2/2012القدس، القدس، 

  
  في مؤشر على أنه باق في منصبه أو على األقل وزيرا للمالية..  عمله كالمعتادفياض يواصل .3

 على عمل رئيس الوزراء "إعالن الدوحة"لم يؤثر الضجيج الكبير الذي رافق : كفاح زبون - رام اهللا
  .الفلسطيني سالم فياض في رام اهللا، بل واصل عمله كالمعتاد وزاد في نشاطه

 يتضمن تشكيل حكومة برئاسة الرئيس محمود عباس نفسه، هذا " الدوحةإعالن"وعلى الرغم من أن 
 أيام، فإن فياض المفترض أنه لم يتبق في منصبه له سوى أيام قليلة 10الشهر، ويرجح إعالنها خالل 
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بدأ اآلن فقط عقد لقاءات رسمية حول الحوار المالي، من أجل وضع تصورات للتخفيف من حدة األزمة 
  .القادم) آذار(تهدد السلطة، قبل إقرار الموازنة في مارس المالية التي ت

 ألول مرة، وباألرقام، كيفية تأثير "بالفيديو" يشرح "فيس بوك"وخرج فياض أمس، لمواطنيه، عبر 
التعديالت الضريبية التي أثارت جدال كبيرا على دخل المواطنين، مؤكدا استفادة كل من يقل دخله 

وطمأن فياض موظفيه بأنه لن يذهب أبدا إلى إجبار أي . ن هذه التعديالت ألف شيقل م170السنوي عن 
  .منهم على التقاعد، كما أنه لن يخضع المزارعين األفراد لضريبة الدخل كما يشاع

وحديث فياض المرتبط بخطط طويلة ومتوسطة األمد قد يبدو مستغربا عند الكثيرين، إذ يفترض أن 
  . خطط تحتاج وقتا طوياليغادر قريبا، غير أنه يتحدث عن

ويفسر كثير من الفلسطينيين مواقف وتصرفات فياض على أنه إما غير واثق من إمكانية إتمام المصالحة 
وتشكيل الحكومة ألسباب كثيرة، أو أنه سيبقى في منصب وزير المالية، وبالتالي قائما بأعمال رئيس 

  .الوزراء، باعتبار الرئيس الفلسطيني غير متفرغ لذلك
ويشغل فياض إلى جانب رئاسته للوزراء اآلن حقيبة المالية التي تعتبر أحد أهم المناصب على اإلطالق 
في الحكومة، إذا لم تكن أهمها، ورفض فياض على مدار أعوام ضغوطا مختلفة للتنازل عن هذا 

  .المنصب لفصائل وشخصيات
 في هذا المنصب أم ال، كما قالت ورغم أنه ليس معروفا على وجه التأكيد ما إذا كان فياض سيبقى

وعندما سئلت حركة حماس . ، فإن تصرفاته تشير إلى ذلك"الشرق األوسط"مصادر في وقت سابق لـ
 حول بقاء فياض في وزارة المالية، لم تعترض، وقالت إن ذلك رهن "الشرق األوسط"عما نشر في 

  .بالتوافق
وقال فياض . صل فياض مشاورات حل األزمة الماليةوبينما يبدأ أبو مازن مشاورات تشكيل حكومته، يوا

أمس، في حديثه اإلذاعي األسبوعي، إن الدعوة للحوار تأتي في إطار حرص الحكومة على الشراكة 
الكاملة مع كل القطاعات في بلورة السياسات العامة، وكذلك حرصها على أن يكون هناك إطار ومنهج 

الهدف المباشر من جولة الحوار "واعتبر فياض أن . الرشيدةدائمان لتكريس الحكم الصالح واإلدارة 
الحالية هو التوصل إلى أوسع توافق وطني للتغلب على األزمة المالية من خالل إجراءات كفيلة بتخفيض 
عجز الموازنة، وفي إطار تقاسم متوازن لألعباء المترتبة على هذه اإلجراءات، وبما يضمن االستمرار 

عزيز قدرة المواطنين على الصمود والثبات على أرضهم، ومواجهة األعباء الناجمة في توفير مقومات ت
  . "عن سياسات االحتالل وممارساته

  9/2/2012الشرق األوسط، لندن، 
  

  "مخالفة دستورية"منصب عباس الجديد : "التشريعيالمجلس " .4
ية الفلسطينية ومنصب أكد المجلس التشريعي الفلسطيني، أن الجمع بين منصب رئيس السلطة الوطن

  ". م2003ينطوي على مخالفة دستورية، ويعتبر انتهاكًا للتعديالت الدستورية لسنة "رئيس الوزراء؛ 
إن الهدف :" 2012-2-8وقالت مذكرة قانونية صادرة عن الدائرة القانونية للمجلس التشريعي، األربعاء 

 منصب رئيس الوزراء لوقف احتكار  هو استحداث2003الرئيس من تعديل القانون األساسي لسنة 
رئيس السلطة للصالحيات التنفيذية وبالتالي إقامة توازن في النظام السياسي الفلسطيني، وبالتالي فإن 

  ". الجمع سيترتب عنه الخلط في السلطات
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 الماضي على أن يتولى رئيس السلطة الفلسطينية االثنينوكانت حركتا فتح وحماس اتفقتا في الدوحة 
  . ود عباس رئاسة حكومة انتقالية توافقية تشرف على إجراء االنتخابات الفلسطينية المقبلةمحم

نسخة عنها، األربعاء، أن القانون األساسي لسنة " فلسطين أون الين"وأوضحت المذكرة التي وصلت لـ
ية  وتعديالته يؤكد على الفصل المطلق بين سلطة رئيس الوزراء ومنصب رئيس السلطة الوطن2002

  . الفلسطينية
وتجلى ذلك في تخصيص القانون األساسي الباب الثالث لرئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بينما تعلّق 
الباب الخامس بالسلطة التنفيذية ممثلة بمجلس الوزراء وهو ما يعكس استقاللية المركزين على المستويين 

  . الهيكلي والوظيفي
ستقاللية منصب رئيس السلطة الفلسطينية عن منصب رئاسة وبينت المذكرة أيضا أن من مظاهر ا

هو األداة ) الحكومة(بأن مجلس الوزراء ) 63(الوزراء ما نص عليه القانون األساسي صراحة في المادة 
التنفيذية واإلدارية العليا التي تضطلع بمسؤولية وضع البرنامج الذي تقره السلطة التشريعية موضع 

ا لرئيس السلطة الوطنية من اختصاصات تنفيذية يحددها القانون األساسي، تكون التنفيذ، وفيما عدا م
الصالحيات التنفيذية واإلدارية من اختصاص مجلس الوزراء، أي أن مجلس الوزراء هو الجهة المنوط 

  . بها ممارسة السلطة التنفيذية ولرئيس السلطة مهام تنفيذية محددة
التعديالت " تنسف"لة الجمع بين رئاسة السلطة ورئاسة مجلس الوزراء إن العودة مجددا إلى مسأ: "وقالت

 برمتها، وتفرغها من مضمونها، وتمس جوهر النظام 2003التي جرت على القانون األساسي في العام 
السياسي الفلسطيني وتشوهه وتغير مساره من نظام مختلط مائل بقوة إلى النظام البرلماني إلى نظام 

إلى ) الحكومة(ة إلى النظام الرئاسي، وتضعف الرقابة البرلمانية على السلطة التنفيذية مختلط مائل بقو
حد كبير وخطير بناتج هذا الجمع بين المنصبين، بل إن هذا الجمع إذا ما تحقق فإنه يجعل التعديالت 

جري  فارغة من أي محتوى أو مضمون عندما ي2003الدستورية التي جرت على القانون األساسي عام 
  ". قراءتها في ظل هذا الجمع بين المنصبين

إن عملية الجمع بين منصب رئيس السلطة الفلسطينية ورئيس مجلس الوزراء تنسف التعديالت : "وتابعت
 برمتها، وتجعلها أقرب إلى 2003الدستورية التي جرت على القانون األساسي الفلسطيني عام 

اء استحداث منصب رئيس الوزراء وتوضيح شكل العالقة األضحوكة في قراءتها، وتُسقط الهدف من ور
الدستورية بينه وبين رئيس السلطة الفلسطينية ورسم حدود الصالحيات بينهما، وتشوه النظام السياسي 
الفلسطيني وتعيده إلى مرحلة ما قبل نقطة الصفر، وتُضعف إن لم تشل أدوات الرقابة البرلمانية على 

منصب الرئيس غير المساءل والحكومة المساءلة على األداء أمام البرلمان، الحكومة في ظل الجمع بين 
وتؤدي إلى انعكاسات خطيرة على الحقوق والحريات التي تُعاني أساساً، وعلى احترام مبدأ سيادة القانون 

  ". كأساس للحكم الصالح
ل أو تجاوز المجلس دور المجلس التشريعي؟ ومن يملك إلغاء أو تعطي"وختمت المذكرة بالتساؤل عن 

  ".التشريعي الذي يمثل إرادة الشعب الفلسطيني
  8/2/2012موقع فلسطين أون الين، 
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   من الجدل القانونيأهمالمرحلة اآلن تمر في اتفاق سياسي قد يكون : نواب حماس بالضفة .5
ر في مرحلة  المرحلة الفلسطينية اآلن تمإن كتلة التغيير واإلصالح  من اعتبر نواب :حسام عز الدين

  . هناكأو من الجدل القانوني هنا أهماتفاق سياسي قد يكون 
 الدوحة بإعالنواصدر الشيخ حامد البيتاوي عضو التشريعي عن حماس في الضفة بياناً رحب فيه 

وقالت مقدمة نص بيان البيتاوي، رحب النائب عن حركة حماس في . واعتبره مصلحة وطنية وشرعية
الهم "سطيني حامد البيتاوي بإعالن الدوحة ألن فيه مصلحة وطنية وشرعية، وقال، المجلس التشريعي الفل

والالجئون وحق العودة واألسرى والثوابت الفلسطينية أكبر من حجم أي فصيل ) األقصى(الفلسطيني و
  ".فلسطيني على الساحة وبالتالي المصلحة الفلسطينية تقتضي التوحد في خندق واحد

 الفلسطينية، األراضي يتم احترام القوانين المعمول بها في أنيجب "، "االيام"عطون لـحمد أوقال النائب 
لكن الحالة الفلسطينية ليست حالة قانونية فقط، خاصة وان هناك تفاهمات واتفاقيات تمت بين الفصائل 

  ".أيضا تحترم أنالفلسطينية، ويجب 
 توافق وطني شامل يفتح المجال إلىت للوصول نحن جميعنا ندفع باتجاه التفاهمات والتوافقا"، وأضاف

 عودة المجلس التشريعي للعمل، بالتالي يجب عدم التمترس خلف جدل الشرعنة دون احترام ما تم أمام
  ". من اتفاقيات وتفاهماتإليهالتوصل 

 إشغال الفلسطيني، أي نص قانوني يحظر على رئيس السلطة الوطنية األساسيوال يوجد في القانون 
  . القانون وضع تفاصيل صالحيات كل منصب على حدةأنب رئيس الوزراء، رغم منص

 أي إصدار رئيس السلطة الوطنية أمام الباب على مصراعيه األساسي من القانون 43وتفتح المادة 
 أولقرارات تأخذ صفة القوانين، في حاالت الضرورة التي ال تحتمل التأخير، على ان يتم بحثها في 

  .التشريعيجلسة للمجلس 
 ال نتجاوز القوانين، وان ال نخالفها نحن النواب، لكن أنيجب علينا "من جهته، قال النائب احمد مبارك، 

 خاصة وان الشعب الفلسطيني يعيش في وضع األمرمن الناحية السياسية، فقد تم التوافق على هذا 
  ". نقبل بهأن معين، وهذا يمكن رأم في األفضلية المصلحة الوطنية أعطيتاستثنائي له اعتباره، لذلك 

 تتم معالجة أن أهمية إلى أشار مبارك، وان كان ال يعارض طغيان االتفاق السياسي على القانون، أن إال
 األساسي التعديالت المطلوبة على القانون بإجراء القانوني من خالل جلسة للمجلس التشريعي تقوم األمر

  ".بما يتالءم مع االتفاق السياسي
 مع أنها إلى تتحدث بصفتها الشخصية، أنها إلى أشارترها، قالت النائبة سميرة حاليقة، التي بدو

 تجاوز هذه إلىداعية "  حظيت باتفاق كافة الكتل البرلمانية والفصائلأنهاطالما "المصالحة السياسية 
  . القانونيةاإلشكالية

يس فقط فيما يخص منصب رئيس الوزراء،  تنفيذ المصالحة، لإمكانية تشاؤمها من أبدت حاليقة أن إال
 لم يتم تنفيذها أخرى متشائمة، خاصة وان هناك بنوداً أنا متفائلة من هذا االتفاق، أنابقدر ما "وقالت، 
  ".لغاية اآلن
) حماس(و) فتح(هناك شعور دائم لدى الشارع الفلسطيني، بأنه مع كل لقاء على مستوى قيادات "وقالت، 

 تم تقديم االتفاق إذا ليس لدي مانع أناة، لن يتم تنفيذ ما يتم االتفاق عليه، لكن والفصائل الفلسطيني
  ". القانونيةاإلشكاليات، على األرضالسياسي وتنفيذه على 

  9/2/2012األيام، رام اهللا، 
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  غًدا بعد حسم رئيسها  تشكيل الحكومة الفلسطينيةإجراءاتبدء : األحمدعزام  .6

عزام األحمد، على حق  ، مفوض العالقات الوطنية فيها،"فتح"المركزية لحركة أكد عضو اللجنة : رام اهللا
ألن "الرئيس محمود عباس بتولي مهمة رئاسة الحكومة المقبلة، نافيا وجود مواد في القانون تمنع ذلك، 

  ".النظام السياسي الفلسطيني رئاسي وليس برلمانياً
" فتح"أعاد القسم اإلعالمي لحركة ) 8/2(ألربعاء اليوم ا/ موطني/وأوضح األحمد في حديث إلذاعة 

رئيس لمجلس "نشره، أن محمود عباس هو رئيس السلطة التنفيذية وقد نص القانون على حقة في اختيار 
يساعده في العمل ويكون مسؤوالً أمامه، إال أذا أراد أن يتحمل هذه المسؤولية ويكون هو بنفسه " الوزراء

أننا نتحدث عن فترة استثنائية، نبحث فيها بإخالص عن السبل الكفيلة رئيسا للحكومة، خصوصا 
  . من األزمة الراهنة، كما قال بالخروج

بحضور الرئيس محمود عباس، الذي ) 9/2(ستجتمع غداً الخميس  "القيادة الفلسطينية"وأعلن األحمد أن 
يل حكومة كفاءات وطنية مستقلة ال سيصل اليوم إلى رام اهللا قادما من عمان، وستنطلق المشاورات لتشك

  .ينتمي الوزراء فيها ألي فصيل بعد حسم موضوع رئيس الوزراء
  8/2/2012قدس برس، 

  
   الحماية للشعب الفلسطينيبتوفير واألمين العام لألمم المتحدة "الرباعية"السلطة تطالب  .7

ه األربعاء اللجنة الرباعية طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان أصدرت:  وليد عوض-رام اهللا 
الدولية واألمين العام لألمم المتحدة واالتحاد األوروبي والمجتمع الدولي، بتحمل مسؤولياتهم إزاء 

التدهور الخطير في األوضاع، الناتج عن استمرار االحتالل وعدوان المستوطنين، األمر الذي يهدد "
كافة أشكال الحماية للشعب الفلسطيني عامة وألهلنا في األمن والسلم في المنطقة والعالم بأسره، وتوفير 

   ."القدس بشكل خاص
كما طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية كافة المرجعيات الدينية للمسلمين والمسيحيين واليهود، المحلية 

 بالوقوف في وجه االحتالل، والعمل من أجل نزع الشرعية عنه، وإدانة ممارسات المستوطنين"والدولية 
   ."ووجودهم غير الشرعي على األرض الفلسطينية، وإصدار الفتاوى الدينية التي تحرم تلك الممارسات

وحثت دولة الفاتيكان على الخروج عن صمتها، وتحمل مسؤولياتها تجاه المقدسات في فلسطين، واإلقدام 
متها القدس  وعاص1967على إعالن اعترافها بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 

وذكرت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيانها، أن المستوطنين يواصلون اعتداءاتهم ضد الشعب  .الشرقية
الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، كما تقوم سلطات االحتالل وأذرعه التنفيذية في عمليات الحفر في القدس 

  .من أجل تهويدها
  9/2/2012القدس العربي، لندن، 

  
  لى أوروبا استعادة دورها ومكانتها في المنطقةع: عشراوي .8

على أوروبا استعادة " قالت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي، :رام اهللا
دورها ومكانتها في المنطقة والعالم، وعليها أن تقوم بمبادرات جدية وعملية لمنع تدهور األوضاع بسبب 

  ." المنافية لقواعد القانون الدولي ومبادئ حقوق اإلنساناالنتهاكات اإلسرائيلية
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 األربعاء، في مقر منظمة التحرير في مدينة رام اهللا، وزيرة التعاون في أمسوأضافت خالل لقائها، 
مجال التنمية والشؤون اإلنسانية في لوكسمبورغ ماري جوزي يعقوبس، وممثلة لوكسمبورغ لدى السلطة 

م هو عام مصيري إن لم يتم لجم إسرائيل من االستمرار في فرض وقائع جديدة هذا العا"الوطنية، أن 
وأطلعت عشراوي الوزيرة على تردي األوضاع السياسية  ."تقضي على حل الدولتين واحتماالت السالم

واإلنسانية، وحملة التطهير العرقي التي يتعرض لها شعبنا خاصة في مدينة القدس ومحيطها، وإمعان 
  .اإلسرائيلية في سياساتها االحتاللية واالستيطانيةالحكومة 

  9/2/2012الحياة الجديدة، رام اهللا، 
  

  دليل على حرص حماس على إتمام المصالحة" إعالن الدوحة: "األسرىلشؤون  مستشار هنية .9
قال روحي مشتهى، مستشار رئيس الوزراء الفلسطيني بغزة لشؤون األسرى والمحررين، إن : غزة

اء إسماعيل هنية والوفد المرافق له طرح خالل جولته الخارجية الثانية عدة مشاريع تعنى رئيس الوزر
   .باألسرى، في محاولة لتخفيف معاناتهم أو توفير بعض االحتياجات والمشاريع للمحررين

وشدد مشتهى، الذي يرافق هنية في جولته للعديد من الدول العربية واإلسالمية، أن هذه المشاريع القت 
وأكد مشتهى في تصريحات  .القبول، مشيراً إلى أن ملف األسرى يحظى بتضامن واسع في كافة المحافل

ليست خيارا، بل هو واجب لما "شرق غزة أن المصالحة الوطنية " حماس"نقلها المكتب اإلعالمي لحركة 
عي لجسر فجوة الخالف ، مبيناً أن حركته أبدت مرونة كبيرة في الس"تمليه المصالحة الوطنية واإلسالمية

داللة على حرص قادة "، "إعالن الدوحة"واعتبر أن  .واالنطالق تجاه توحيد الشعب الفلسطيني ومكوناته
  ".حماس على إتمام المصالحة وفق ما اتفق عليه بين الفصائل الفلسطينية

  9/2/2012قدس برس، 
  

  ت غزة عقبة ال تزال قائمة وسجالمايو/ أيارال انتخابات في ": لجنة االنتخابات المركزية" .10
 اللجنة ال أن صرح رئيس لجنة االنتخابات المركزية الدكتور حنا ناصر لغرفة تحرير وكالة معا :رام اهللا

 في غزة من اجل استئناف عملها لجهة تحديث السجل االنتخابي في المسئولينتزال تنتظر جوابا من 
 سألناحة لكنها ال تعمل ولم يسمح لنا بالتسجيل وعندما مكاتب لجنة االنتخابات مفتو": لمعا وقال .القطاع

  ". في غزة قالوا لنا تريثواالمسئولين
 ولكن عمل مكاتب التسجيل ال أخرىفي غزة سمحوا لنا بفتح مكتبنا الرئيسي واستئجار مكاتب : وأضاف

م يتم الرد علينا  هنية بغزة فور توقيع اتفاق الدوحة ولإسماعيل إلىوبعثنا رسالة عاجلة ..يزال معطال
 وإضافة لجنة االنتخابات في غزة سوف تعمل على تحديث السجل االنتخابي أن  وأوضح".حتى اللحظة

 سنوات سابقة كذلك تسجيل ناس كانوا مسافرين 4 ناخب كانوا غير مسجلين على مدار ألف 250نحو 
  ". مختلفةألسبابورافضين للتسجيل 

يصدر بعدها مرسوم رئاسي بتحديد موعد ... عمل في غزة أسابيع ستة إلىكل ذلك بحاجة ": وقال
ل اق و".باألمس انتهت أيار الثالثة التي تسبق موعد انتخابات األشهر مدة إن قاللكن ناصر  ".لالنتخابات

 إلىفي الضفة الغربية والسجل االنتخابي محدث منذ مدة بنسبة تصل % 100 اللجنة جاهزة بنسبة أن
 الفلسطيني المقدسي الذي يحمل هوية زرقاء ينتخب بشكل إن فيقول ناصر ،دس في مدينة الق أما%.85



  

  

 
 

  

            11ص                                     2406:                العدد9/2/2012الخميس  :التاريخ

 ولكن في مدن ضواحي القدس وحملة الهوية ، فيهأسماءفردي من دون عمل سجل انتخابي وتسجيل 
  .الفلسطينية فيتم عمل سجل انتخابي لهم

 نحن جاهزون لكن في غزة في الضفة:  قال المقبلأيار االنتخابات في شهر إلجراءوعن الموعد المحدد 
 أسابيع 6 +أشهر 3 إلى نحتاج اآلن بغزة المسئولين حصلنا على موافقة من إذا ألننا..غير جاهزين 

  ". في موعدهاإلجرائهاوهذا غير ممكن 
  9/2/2012وكالة معا اإلخبارية، 

  
  )VIP (مسئولون فلسطينيون يخشون عدم تجديد بطاقة" القدس العربي" .11

، إن بطاقة "القدس العربي"قال مصدر فلسطيني رفيع المستوى، أمس لـ: ندراوس زهير أ-الناصرة 
)VIP( الفلسطينيون، بمن فيهم، الرئيس عباس، ستنتهي في أواخر شهر المسئولون، التي يحصل عليها 

المقبل، وهناك خشية فلسطينية حقيقية في دوائر صنع القرار في المقاطعة برام اهللا ) مارس(آذار 
 بأن يقدم االحتالل اإلسرائيلي على عدم تجديد البطاقات، التي تسمح لمن يحملها بالتنقل بحريٍة المحتلة،

  .في المناطق الفلسطينية بالضفة الغربية المحتلة
جدير بالذكر أنه بحسب وزارة الخارجية اإلسرائيلية فإن المئات من القادة الفلسطينيين يحملون البطاقة 

ا منهم، فإنهم سيتحولون إلى مواطنين عاديين تسري عليهم ممارسات االحتالل المذكورة، وفي حال سحبه
  .القمعية

  .جدير بالذكر أن البطاقة التي يحملها رئيس السلطة عباس ال تسمح له بالدخول إلى إيالت
من ناحيته قال األمين العام لحزب الشعب الفلسطيني ونائب في المجلس التشريعي الفلسطيني، بسام 

، إن قضية البطاقات هي بمثابة رسالة إسرائيلية واضحة للرئيس عباس "القدس العربي"ي لـالصالح
وللسلطة الفلسطينية مفادها أن الحكومة اإلسرائيلية مصممة على التصعيد في ظل مواصلة الرئيس عباس 

اتفاق الدوحة بين بجهوده إلقناع المجتمع الدولي بتأييد اإلعالن األممي عن دولة فلسطين، وتابع قائالً إن 
حماس وفتح سيزيد من التصعيد اإلسرائيلي ضد الرئيس عباس، الفتًا إلى أن الدولة العبرية باتت تتعامل 
مع عباس، كما فعلت في السابق مع الرئيس الشهيد، ياسر عرفات، واألخطر من ذلك، قال الصالحي، إنه 

مة جدا إلضعاف السلطة الفلسطينية، على حد من المحتمل جدا أن تُقدم حكومة نتنياهو على خطوات مؤل
  .تعبيره

إن البطاقات القديمة التي انتهى مفعولها : ونقلت اإلذاعة اإلسرائيلية العامة عن المصادر اإلسرائيلية قولها
  .الماضي قد تم تمديدها حتى نهاية آذار القادم) يناير(في كانون الثاني 

.  من خالل عدم إصدار بطاقات لكبار المسؤولين الفلسطينيينونفت أن تكون إسرائيل تمس بحرية التنقل
وأضافت المصادر السياسية أن التأخر في إصدار البطاقات يعود إلى عدم قيام الفلسطينيين بنقل قوائم 

ولفتت إلى أن الدوائر األمنية . بأسماء الشخصيات التي ترى أنها تستحق الحصول على هذه البطاقات
  .م تقريرها حول الشخصيات الفلسطينيةاإلسرائيلية لم تقد

  9/2/2012القدس العربي، لندن، 
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  حكم باإلعدام على متهم بالتخابر مع االحتالل: غزة .12
األربعاء، حكماً باإلعدام شنقاً  أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة التابعة لوزارة الداخلية األمن الوطني،

وذكرت الداخلية في بيان صحفي أن  . مدينة غزة عاماً، من سكان58، .)ع. ف. غ(بحق المواطن 
المتهم هو مواطن مدني ويعمل سائق أجرة، وتم الحكم عليه بعد إدانته بتهمتي التخابر مع جهات معادية 

  .1979والتدخل في القتل، استناداً لقانون العقوبات الثوري الفلسطيني لعام 
  8/2/2012موقع فلسطين أون الين، 

  
  "إعالن الدوحة" حول خالفاتال : حماس .13

عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة  أن بيروتمن  8/2/2012 المركز الفلسطيني لإلعالم، ذكر
 الذي منح "إعالن الدوحة"عزت الرشق نفى وجود خالفات بين قيادات الحركة حول " حماس"اإلسالمية 

 مثل مخرجا مناسبا للمأزق الذي رئاسة الحكومة الفلسطينية المؤقتة للرئيس محمود عباس، وأكد أن ذلك
مايو الماضي، واعتبر أن الجهد القطري داعم /آلت إليه المصالحة منذ توقيعها في القاهرة في أيار

  .ومكمل للجهد المصري وليس بديال عنه
المركز " حصل -) 2-8(وثمن الرشق في تصريحات نشرها المكتب اإلعالمي للحركة األربعاء 

 الذي تم التوقيع عليه من طرف رئيس المكتب "إعالن الدوحة" -على نسخة عنها" الفلسطيني لإلعالم
خالد مشعل ورئيس السلطة محمود عباس برعاية من أمير قطر، ووصفه بأنه " حماس"السياسي لـ 

لقد وقعنا اتفاق المصالحة مع حركة فتح في : "، وقال"اختراق حقيقي في مسار المصالحة الفلسطينية"
مايو من العام الماضي، إال أن وتيرة المضي في الملفات المختلفة للمصالحة ظلت أقل /أيارالقاهرة منذ 

من طموح شعبنا، وذلك بسبب وجود عقبة حقيقية أمام تشكيل الحكومة وهي عدم القدرة على التوافق 
 إعالن"على رئيس الوزراء، إذ إنه ال مصالحة وال انتخابات في ظل وجود حكومتين، من هنا فإن 

  ". مثل اختراقًا حقيقيا في مسار المصالحة الوطنية الفلسطينية وإنهاء االنقسام"الدوحة
في الوقت الذي كان فيه محمود عباس يصر على سالم فياض؛ فإن حماس رفضت ذلك بشكل : "وأضاف

الذي ، "إعالن الدوحة"قاطع، وظلت األمور على حالها دون تحقيق أي اختراق يذكر، من هنا تأتي أهمية 
تم فيه تجاوز هذه العقبة، حيث قدمت حماس مرونة إضافية من أجل المصلحة الوطنية ومن أجل شعبنا 

  ".الفلسطيني
وأكد الرشق أن الحكومة المقبلة ستكون مهمتها اإلشراف على االنتخابات التشريعية والرئاسية ومعالجة 

  .آثار االنقسام
، وأكد أن هذه "إعالن الدوحة"حول " حماس" في حركة من جهة ثانية؛ نفى الرشق أن يكون هناك خالف

وقلل من أهمية وجود بعض . الخطوة تحظى بتأييد قيادات وأبناء الحركة في الداخل والخارج
نحن حركة كبيرة وديمقراطية قد تتعدد اآلراء : "االعتراضات سواء داخل الحركة أو خارجها، وقال

  ".داخلها لكن قرارها في النهاية واحد
، "إعالن الدوحة"ى ذلك نفى الرشق ما لمحت إليه بعض وسائل اإلعالم من أن الحركة سوف تدرس إل

 هو للتطبيق وهو إعالن ناجز ومتفق عليه، ووجود بعض المالحظات لدى "إعالن الدوحة"إن : "وقال
  ".البعض هنا وهناك ال يغير من ذلك شيًئا
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كالم ليس في "سة الحكومة مخالف للقانون األساسي واعتبر الرشق أن كالم البعض بأن تكليف عباس رئا
، فنحن ةالمخالفوحتى لو وجدت مثل هذه .. محله، وهذه حجج واهية، وال مخالفة للقانون األساسي 
  ".متفقون أن المصالحة الوطنية ومصلحة شعبنا هي األساس

إننا كشعب : "قال ليس بديال عن الدور المصري، و"إعالن الدوحة"على صعيد آخر؛ أكد الرشق أن 
فلسطيني نرحب بأي جهد عربي داعم لشعبنا الفلسطيني ومساعد لتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية 

ونحن نعتبر الجهد القطري في الدوحة مساندا وداعما ومكمال للدور المصري وليس . وتكريس المصالحة
  ". بديال عنه
القيادي  عن مراسلها ضياء الكحلوت، أن  من غزة  نقال8/2/2012ًالجزيرة نت، الدوحة،واضافت 

ليست "وجود انشقاقات في حركته بغزة بعد اإلعالن، مؤكدا أنه نفى البارز في حماس إسماعيل رضوان 
  ".هناك أي انشقاقات أو خالفات حادة بين الداخل والخارج حول إعالن الدوحة
والتشاور بين قيادتي الداخل وأشار رضوان في حديث للجزيرة نت إلى أن االتصاالت والتنسيق 

  .والخارج لم تنقطع، مشددا على أن قرارات حماس تخرج من مؤسساتها وليست من أفراد
ألن حماس ليست "ووصف القيادي في حماس الحديث عن انشقاقات في الحركة بأنه إشاعات كاذبة 

ختالف حركة محكومة بمزاج شخص أو أشخاص، بل بنظام شورى داخلي يتيح االعتراض واال
  ".واالتفاق، وهي ظاهرة صحية

وجدد رضوان تأكيده أن حماس مع كل خطوة تؤدي إلى تحصين اتفاق المصالحة على أرض الواقع، 
 خطوة مهمة على طريق استعادة الوحدة الوطنية، إذا كان هناك التزام من عباس "إعالن الدوحة"معتبرا 

  .وحركة فتح
عالن مصداقيتها في موضوع المصالحة وتعاطيها اإليجابي وشدد على أن الحركة أكدت من خالل اإل

والمرونة القصوى من أجل أن تتقدم المصالحة، مشيرا إلى أن المصالحة رزمة واحدة متكاملة تعتبر 
  .الحكومة جزءا من ملفاتها

  8/2/2012الجزيرة نت، الدوحة، 
 

  فياض لن يكون جزءا من أية حكومة مقبلة: حماس .14
  . ضمن حكومة التوافق المقبلة" سالم فياض"مة اإلسالمية حماس، رفضها إدراج اسم جددت حركة المقاو

-2-8صالح البردويل، في تصريحات صحفية األربعاء . وأكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس د
  .وفق قوله". ولن يتولى وزارة المالية وال غيرها"، أن فياض لن يكون جزءاً من الحكومة المقبلة، 2012

  8/2/2012، ع فلسطين أون الينموق
 

  ةيوقائمة معتقلي حماس المفرج عنهم بالضفة غير حقيق.. تعلن تجميد عملهابغزةلجنة الحريات  .15
أمين سر لجنـة الحريـات       أن    فتحي صباح  نقالً عن مراسلها  غزة   من   9/2/2012،  الحياة، لندن  ذكرت

ن اللجنة جمدت عملها في غزة، فيما تـدرس         العامة المنبثقة عن اتفاق المصالحة خليل أبو شماله أعلن أ         
نظيرتها في الضفة الغربية تجميد عملها أيضاً، بعدما اصطدمت اللجنتـان بعقبـات حالـت دون تنفيـذ                  

  .توصياتهما إلنهاء االنقسام حتى اآلن
اللجنة رفعت توصيات في شأن عدد من الملفات لطرفي االنقسام          «أمس إن   » الحياة«وقال أبو شمالة لـ     

  .»انت تأمل بتنفيذها، إال أنها واجهت حقيقة مفادها أن عدم االلتزام هو عنوان الواقعوك
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اللجنة عملت بروح وحدوية وبحرص عال إلنهاء االنقسام وإيجاد حلـول لكـل المهمـات               «وأضاف أن   
تمتلك حقائق رفضت االعالن عنها خشية أن تترك انطباعـات غيـر            «، موضحاً أن اللجنة     »المكلفة بها 

  .»ابية لدى أبناء شعبنا الذين ينتظرون تحقيق المصالحةايج
حل «عزام األحمد الذي أعلن أنه سيطالب بـ        » فتح«وانتقد بشدة تصريح عضو اللجنة المركزية لحركة        

  .»اللجنة ألن عقلية االنقسام ال تزال تعشش في أذهان أعضائها
ام وتتحمالن المسؤولية الكاملـة عـن       هما عنوان االنقس  » فتح«و  » حماس«حركتي  «وقال إبو شمالة إن     

تداعياته، ومن العيب أن تكون هناك محاوالت لاللتفاف على هذه الحقيقة، وتوزيع اتهامات باطلة هـدفها                
  .»تبرير استمرار االنقسام وليس تذليل العقبات أمام عمل اللجنة

ها، وعدم االنشغال في توتير     يلتفت الى العقبات الموجودة والعمل على حلّ      «وطالب أبو شمالة األحمد بأن      
  .»األجواء وتوزيع االتهامات الباطلة لشخصيات كان همها وحرصها المساهمة في تحقيق المصالحة

الذي ال يندرج في اطار الحرص على مساعدة اللجنـة فـي تنفيـذ              «واستغرب أبو شمالة موقف األحمد      
  .»توصياتها
مالة أمين سر لجنة الحريـات، المنبثقـة عـن          خليل أبو ش   أن   8/2/2012،  فلسطين أون الين  وأضافت  

للجنة الحريات بأسماء معتقلين من     " فتح"اجتماعات المصالحة بالقاهرة، أكد أن القائمة التي سلمتها حركة          
، مشيرا إلى أنها تتضمن أسماء من أفرج عنهم         "غير حقيقية "بالضفة، قيل إنه أفرج عنهم،      " حماس"حركة  

  . عتقالها أساساقبل شهور، وأخرى لم يسبق ا
، أن لجنـة الحريـات درسـت قائمـة      2012-2-8وأوضح أبو شمالة في تصريحات صحفية األربعاء        

 معتقالً سياسيا، وقيل إنه أفرج عنهم قبل أيام، وتبين          64األسماء التي سلمتها أجهزة السلطة والمكونة من        
أسماء معتقلين سياسيين أفرج عنهم قبـل   أن عددا من هذه األسماء لم يسبق اعتقالها في سجون السلطة، و           

  . بحسب تأكيده. شهور
بأن تكون حاضرة أثنـاء     " فتح"وبين المسؤول في لجنة الحريات أن اللجنة طالبت أجهزة السلطة وحركة            

اإلفراج عن معتقلين سياسيين، للتأكد من هذه اإلجراءات، معتبرا أن عدم دعوتها يأتي في إطار المماطلة                
  .فيذ توصيات اللجنةالمستمرة بتن

  
  حماس تواصل البحث عن قاعدة تمارس منها نشاطاتها عوضا عن دمشق": الشرق األوسط" .16

لم تجد قيادة حماس في الخارج، حتى اآلن بلدا آخر يعوضها عن مقرها الرئيـسي               :  علي الصالح  - لندن
سياسـي، بـسبب    في العاصمة السورية دمشق، التي بات من الصعب عليها ممارسة أي عمل أو نشاط               

بلد يمكن أن يكون مرتكزا وقاعدة لنـشاط أعـضاء          .. الثورة الشعبية التي تعيشها سوريا، منذ نحو عام       
المكتب السياسي للحركة، الذين كانوا يجدون في دمشق مـالذا لعـائالتهم ومنطلقـا حـرا لنـشاطاتهم                  

دول الطوق، الذي يمكن أن يقبل      وليس من المتوقع أن تجد هذا البلد على األقل من           . وتحركاتهم السياسية 
  .بأن تنقل مقرها الرئيسي ومركز نشاطها إليه

وقد رفض األردن بصراحة ووضوح، هذه الفكرة وإن كان قد رحب بعودة قادة حماس الـذين يحملـون                  
الجنسية األردنية كمواطنين عاديين، شريطة عدم ممارستهم العمل السياسي والتنظيمي، مثلهم فـي ذلـك    

وجاء هذا الكالم واضحا في كالم      . صائل الفلسطينية من الجبهة الشعبية الديمقراطية وغيرهما      مثل كل الف  
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العاهل األردني الملك عبد اهللا الثاني لدى استقباله خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحماس، برفقة ولي                
  .»لمدة التي تريدهاأنت مرحب بك في بلدك األردن، وبإمكانك البقاء فيه ا«عهد قطر، الذي قال لمشعل 
ـ    ، إن قادة حماس لن يعودوا إلى دمشق، على األقل في ظل            »الشرق األوسط «وقالت مصادر فلسطينية ل

الظروف الحالية، ال خوفا على أنفسهم، بل أوال تجنبا لإلحراج الذي تسببه لهم الثورة الـسورية، التـي                  
ي تنتمي إليها حماس، وثانيا الصعوبات التي       يلعب فيها اإلخوان المسلمون دورا رئيسيا، وهي الجماعة الت        

  .تحول دون ممارسة نشاطاتهم باألريحية التي كانت قائمة قبل الثورة
ال تسمح لنا بالتحرك، ولن تسمح لنا باسـتقبال         «ونقل عن مشعل القول إن األوضاع السياسية في سوريا          

ويسري الذي اضطر مشعل إلى     كما حصل مع المبعوث الس    » الزوار الذين يرفضون الحضور إلى سوريا     
لقائه في القاهرة، وكذلك الرئيس األميركي األسبق جيمي كارتر الذي كان يفترض أن يلتقيه، لكن اللقـاء                 

  .لم يتحقق ألسباب لم تذكر
وبناء على ذلك، فإن من المتوقع أن يبقى مشعل الذي أعاد أسرته، التي يحمل أعضاؤها جوازات سـفر                  

ل زيارته لها برفقة ولي عهد قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثـاني، وعلـى مـتن                  أردنية، إلى األردن، قب   
طائرته الخاصة، ولو مؤقتا، في العاصمة القطرية التي عاد إليها من األردن ووقع فيهـا مـع الـرئيس                   

لتشكيل حكومة انتقالية فلسطينية برئاسة     » إعالن الدوحة «ما يسمى   ) أبو مازن (الفلسطيني محمود عباس    
  .زنأبو ما

وهذا األمر ال ينطبق على مشعل فحسب، بل على جميع أعضاء المكتـب الـسياسي، باسـتثناء عـزت       
ووفق ما قالته مـصادر فلـسطينية       .  في المائة منهم دمشق    75الرشق، وكبار الكوادر الذين غادر نحو       

. ا إليهـا  ، فإن جميع أعضاء المكتب السياسي للحركة غادروا فعال دمشق ولم يعودو           »الشرق األوسط «لـ
وحسب هذه المصادر، فإن قيادة حماس لن تعترف بمغادرة دمشق ولن تقوم بإغالق مكاتبهـا ومقارهـا                 
هناك، بل ستبقي عليها مفتوحة حتى يتبين لها الخيط األبيض من الخيط األسود، خاصة أنها ال تتعـرض                  

  .»وسطالشرق األ«ألي ضغوط من السلطات السورية، كما قالت مصادر فلسطينية أخرى لـ
ـ         ـ   »الشرق األوسط «يذكر أن أبو مرزوق، كما قال مصدر مطلع ل » إعالن الدوحـة  «، يقود المعارضة ل

ويأتي هذا الموقف في إطـار الخالفـات داخـل    . الذي وقعه مشعل مع أبو مازن لتشكيل حكومة انتقالية     
 المنصب الـذي    فأبو مرزوق من الطامحين إلى خالفة مشعل في رئاسة المكتب السياسي، وهو           . الحركة

، إذ اضطر للتنازل عنه بعد اعتقاله في مطار جون كيندي في نيويورك وهو فـي                1966شغله حتى عام    
طريق عودته إلى عائلته، بتهمة االنتماء إلى تنظيم إرهابي، وأفرج عنه في إطار صفقة تنازل فيها عـن                  

  .باله وإقامته فوق أراضيهجنسيته األميركية والقبول بترحيله إلى األردن، الذي وافق على استق
واألسـماء المكـشوفة هـي      . وتتكتم حركة حماس على عدد أعضاء مكتبها السياسي ربما ألسماء أمنية          

فهم باإلضافة إلى ما تقدم، محمود الزهـار وخليـل          . لألعضاء البعيدين عن متناول السلطات اإلسرائيلية     
ك عدد مماثل أو ربما أكثر يمثلـون الـضفة          الحية ونزار عوض اهللا، وثالثتهم يمثلون قطاع غزة، وهنا        

  .الغربية، لكن يجري التكتم على أسمائهم خوفا من االعتقال، وكذلك ممثلو األسرى في المكتب السياسي
 9/2/2012الشرق األوسط، لندن، 
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  للمصالحة "إعالن الدوحة"األحمد يطلع القاهرة على تفاصيل عزام  .17
عالقات الوطنية في اللجنة المركزية لحركة فـتح ورئـيس وفـد            أطلع مفوض ال  : صالح جمعة : القاهرة

الحركة للحوار الوطني، عزام األحمد، أمس رئيس المخابرات العامة المصرية الوزير مراد موافي على              
، مع رئـيس المكتـب      )أبو مازن ( للمصالحة، الذي وقعه الرئيس محمود عباس        "إعالن الدوحة "تفاصيل  

  .مشعل في العاصمة القطرية قبل ثالثة أيامالسياسي لحركة حماس خالد 
وقال األحمد، الموفد من الرئيس عباس، في تصريح له عقب اللقاء، إنه أطلع الوزير موافي على تفاصيل                 

الماضي، وعلى سير تنفيذ    ) أيار( في إطار تنفيذ اتفاق القاهرة الموقع في الرابع من مايو            "إعالن الدوحة "
بار مصر الراعية لها والمكلفة بمتابعة تنفيذ االتفاق، وعمل اللجان التي سـبق             بنود اتفاق المصالحة، باعت   

الماضي، خاصة لجنتي الحريـات فـي غـزة،         ) كانون األول ( ديسمبر   20أن تقرر تشكيلها في اجتماع      
والضفة الغربية، ولجنة المصالحة المجتمعية، وجهود استئناف عمل لجنة االنتخابات المركزية في قطاع             

  .كل المناطق، وما تم إنجازه حتى اآلن، والعراقيل التي برزت وسبل تذليهاغزة و
 9/2/2012الشرق األوسط، لندن، 

  
   مهمة رئيس الوزراء ينسجم مع القانون الفلسطينيعباستولي :  لفتحالمجلس الثوري .18

خطوة متقدمـة    اشادت اللجنة السياسية في المجلس الثوري لحركة فتح باتفاق الدوحة واعتبرته             :رام اهللا 
 وكما اشادت اللجنة باالتفاق حول تولي الـرئيس محمـود           .وجدية باتجاه تطبيق وانجاز اتفاق المصالحة     

عباس لمهام ومنصب رئيس الوزراء واعتبرت ذلك اتفاقا وقرارا سليما وصائبا وتـرى فيـه انـسجاما                 
  ..وتحقيقا للمصلحة العامة لشعبنا ولوحدته

 لهذه المهمة اذ يعكس روح االتفاق والوحدة فانه ايضا يعكس ويعبر عن وقالت اللجنة ان تولي الرئيس
  .روح القانون الذي وجد لتحقيق المصلحة العامة

  9/2/2012الحياة الجديدة، رام اهللا، 
  

   ولد ميتاً"إعالن الدوحة" :"الحياة"مصدر مسؤول في حركة حماس لـ  .19
 ولد  "إعالن الدوحة "إن  » الحياة«لـ  » حماس«قال مصدر مسؤول في حركة      :  جيهان الحسيني  –القاهرة  

ميتاً، مشيراً إلى أن قيادات الحركة سيتخذون موقفاً يعكس رفضهم إلعالن الدوحة بين الرئيس الفلسطيني               
  .خالد مشعل االثنين الماضي» حماس«محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة 

ريعي في غزة الذي يؤكد أن تـرؤس الـرئيس          ولفت المصدر إلى البيان الذي أصدره أمس المجلس التش        
التي ترفض ما جاء    » حماس«الفلسطيني الحكومة الفلسطينية أمر غير دستوري، ما يعزز موقف قيادات           

 خصوصاً بسبب عدم وجود توافق داخلي في الحركة على اسم عباس لشغل رئاسـة               "إعالن الدوحة "في  
  .الحكومة

  9/2/2012، الحياة، لندن
  

  "مصلحة وطنية وشرعية"ي يرحب باعالن الدوحة ويعده حامد البيتاو .20
رحب القيادي البارز في حماس في الضفة الغربية الشيخ حامد البيتـاوي بـإعالن              : صالح النعامي : غزة

رابطة «وتمنى البيتاوي الذي تولى في السابق رئاسة        . »مصلحة وطنية وشرعية  «الدوحة، معتبرا أن فيه     
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، متمنيا التوقف عن مواصلة     »األمن للمواطن الفلسطيني  « في   "الن الدوحة إع"أن ينعكس   » علماء فلسطين 
عمليات االعتقال واالستدعاءات على خلفية االنتماء السياسي واسـتمرار الفـصل الـوظيفي وإغـالق               

الهم الفلسطيني واألقصى والالجئون وحق العودة واألسـرى        «: وأضاف. المؤسسات في الضفة الغربية   
وبالتالي، المـصلحة الفلـسطينية     . ية، أكبر من حجم أي فصيل فلسطيني على الساحة        والثوابت الفلسطين 

  .»تقتضي التوحد في خندق واحد
 9/2/2012الشرق األوسط، لندن، 

  
  قد يذهب أدراج الرياح " إعالن الدوحة: "كالة أنباء فارسلو الدكتور يونس األسطل .21

 في المجلس التشريعي الفلـسطيني الـدكتور        أكد القيادي في حماس والنائب عن الحركة      :  فارس -غزة  
ليس جديداً وإنما اتفاقٌ مجدد للمرة الثامنة، معرباً عن أملـه فـي أن              " إعالن الدوحة "يونس األسطل أن    

  .يطبق على األرض إلنهاء حقبة االنقسام المريرة
ُل حبـراً علـى     اإلعالن سيظ :" وقال األسطل في مقابلٍة مطولة مع مراسل وكالة أنباء فارس في غزة،             

هذا اإلعالن الثامن خالل ثماني سنوات، وكل       :" ، مضيفاً "ورق إن لم يطبق ما ورد فيه على أرض الواقع         
ما سبقه ذهب أدراج الرياح تحت وطأة التعاون األمني مع االحتالل والخضوع لشروط اللجنة الرباعيـة                

 حماس أبدت مرونةً كبيـرة فـي        حركة"وأوضح األسطل أن     ".الدولية والركض وراء الرضا األمريكي    
  .سبيل تحقيق الوحدة الوطنية على مدار سبعة أعوام

مخالفٌ للقانون األساسـي والـذي يـنص علـى فـصل            " إعالن الدوحة "ويجزم القيادي في حماس بأن      
لكننا :" السلطات، وعدم مزاوجة شخصية واحدة في مهام رئيس السلطة ورئيس الوزراء، مستدركاً بالقول            

ما جرى كان مخرجاً مـن      . لوقت بصدد توافق وطني ولسنا بصدد الوقوف عند حرفية القانون         في هذا ا  
  ".مأزق

  8/2/2012،  فارسأنباءوكالة 
  

  "جريمةٌ أخالقية وإنسانية"لخضر عدنان   اإلدارياالعتقال تثبيت: الجهاد .22
سرائيلي للحكم أكد مصدر مسؤول بحركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين، أن تثبيت االحتالل اال: غزة

جريمة أخالقية وإنسانية بحق أسير مضرب عن "خضر عدنان يمثل  اإلداري بحق األسير القيادي فيها
الطعام منذ ما يقارب الشهرين، وهو األمر الذي يدلل على عنصرية االحتالل وعنجهيته وطابعه 

  ".العدواني
، )8/2(إلسالمي اليوم األربعاء وحمل المصدر، في تصريح صحفي أذاعه القسم اإلعالمي للجهاد ا
سيزيد الشيخ قناعةً وعزيمة على "حكومة االحتالل كامل المسؤولية عن تبعات هذا الحكم، الذي قال بأنه 

مواصلة معركته البطولية بأمعائه الخاوية رفضاً لسياسة االعتقال اإلداري التي يكتوي بنارها ما يزيد عن 
  ". أسرى310

  8/2/2012قدس برس، 
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   العودةاتمسيرلحضير للت  عين الحلوة  تجتمع في مخيمفلسطينية صائلف .23
في مخيم عين الحلوة أمس، بحضور » حركة فتح«اجتماعا في مقر » لجنة مسيرة القدس العالمية«عقدت 

» القوى اإلسالمية«و» قوى التحالف الفلسطيني«و» منظمة التحرير الفلسطينية«ممثلين عن فصائل 
لتأمين أوسع مشاركة شعبية « وعلم أن االجتماع خصص .ؤسسات المجتمع المدني، وم»أنصار اهللا«و

  .، آخر آذار المقبل»في مسيرة القدس العالمية، باتجاه حدود فلسطين المحتلة لمناسبة ذكرى يوم األرض
في المخيم ماهر شبايطة اطالع المجتمعين على التحضيرات » فتح«وخالل االجتماع تولى أمين السر لـ

لجنة المتابعة «وشدد أمين السر لـ. ي تقوم بها اللجان المختصة المعنية بتنظيم المسيرة في المخيماتالت
  .»المسيرة هي من أجل التأكيد على حق العودة«أبو بسام المقدح على أن » الفلسطينية

طة إقامة االنش«عصام الحلبي » التجمع الوطني ألسر شهداء فلسطين«من جهته، أكد أمين السر لـ
ستكون هناك مشاركة «ظافر الخطيب أنه » جمعية ناشط«واعتبر مدير . »المساندة لشعبنا في الوطن

فلسطينية واسعة في المسيرة، وأن المشاركة هي تأكيد على حق العودة، ورفضا ألي شكل من أشكال 
  .»التوطين والتهجير

وتوقع . تحديدا في عين الحلوةويبدو أن التحضيرات للمسيرة وضعت على نار حامية في المخيمات، و
أن يتوجه عشرات اآلالف من أبناء الشعب الفلسطيني «اللواء منير المقدح، » فتح«لـ» المقر العام«قائد 

، »إلى الحدود الفلسطينية في الجنوب اللبناني، وفي الوقت نفسه من كل الدول المحيطة بفلسطين المحتلة
مسيرات العودة هي الطريق إلى «أشار المقدح إلى أن و. »مشدداً على أن المسيرات ستكون سلمية

 آذار المقبل، فإذا قتلنا على حدود 30فلسطين، وفي العام العام الحالي ستنطلق شعلة التحرير في 
  .»فلسطيننا الحبيبة أشرف لنا من أن نجرح في الفتن البغيضة

  9/2/2012السفير، بيروت، 
  

  "  الفلسطيني-ناني الحوار اللب"يلتقي " الديموقراطية"وفد  .24
، برئاسة عضو المكتـب الـسياسي علـي فيـصل           "الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين   "التقى وفد من    

وعضوي اللجنة المركزية أركان بدر وسهيل الناطور رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني عبد المجيد              
االسـتمرار فـي سياسـة      "عتبراً أن   وقدم الوفد شرحاً عن أوضاع الشعب الفلسطيني في لبنان، م          .قصير

 واالجتماعية، ال يسهم في تعزيز صمود الفلسطينيين في لبنان ونـضالهم            اإلنسانيةالحرمان من الحقوق    
حوار رسمي بين الحكومة ومنظمـة التحريـر         "إلىودعا  ".  مشاريع التوطين  إفشالالمتواصل من أجل    

  ".عية وقانونيةموحد من أجل تنظيم العالقات على أسس سياسية واجتما
9/2/2012، المستقبل، بيروت  

  
  " أعداء وال داعي ألن نعيش أعداءنولدلم : "ز إليرانبيري .25

 برسالة سالم إلى اإليرانيين أمس، وقال في كلمة بمناسبة الذكرى           زبعث الرئيس اإلسرائيلي شيمعون بيري    
ال تـسمحوا لرايـات     «: أضاف، و »لم نولد أعداء، وال داعي ألن نعيش أعداء       «:  إلنشاء الكنيست  63الـ

شعبكم حساس ويتطلع إلى الصداقة والسالم، وليس إلـى         .. العداء بأن تلقي بظاللها على إرثكم التاريخي      
  .»النزاع والحروب

 9/2/2012الشرق األوسط، لندن، 
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   طلبا رسميا تقدم به عباس والرباعية إلطالق سراح اسرىيرفضنتنياهو ": معاريف" .26

ان مندوبين رفيعي المستوى من الدول األوروبيـة        ' معاريف'أفادت صحيفة   : راوسزهير أند  - الناصرة
مرروا رسائل إلى الحكومة اإلسرائيلية مؤخراً وطالبوها باالستجابة لطلب عباس بإطالق سراح أسـرى              
فلسطينيين، وبحسب المصدر الفلسطيني فإن عباس والرباعية طالبا رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيـامين             

  .1993ياهو، بإطالق سراح األسرى القدامى، الذين تم اعتقالهم قبل التوقيع على اتفاق أوسلو في العام نتن
وقالت الصحيفة إن المندوبين األوروبيين قالوا إن طلبهم يأتي من أجل منـع الفلـسطينيين مـن تفجيـر       

  . نية عمانالمحادثات االستكشافية بين إسرائيل والفلسطينيين الجارية في العاصمة األرد
إن نتنياهو يرفض في هذه المرحلة االستجابة للطلب الفلسطيني ويعتبره شرطا مـسبقا،             ' معاريف'وقالت  

فـي  ) ب(لكنه قد يوافق على خطوات أخرى مثل توسيع صالحيات األجهزة األمنية الفلسطينية بالمنطقة              
نية اإلسـرائيلية بموجـب اتفاقيـات       الضفة الغربية الخاضعة للسيطرة اإلدارية الفلسطينية والسيطرة األم       

وبحسب المصدر الفلسطيني، فإن نتنياهو أبلغ السلطة الفلسطينية والرباعية الدولية رفضه لمطلب            . أوسلو
إطالق سراح األسرى، قائالً لهم إن هذا الوقت، ليس مناسبا إلطالق سراح أسرى فلـسطينيين، كبـادرة                 

  .ينيةحسن نية تجاه الرئيس عباس والسلطة الفلسط
 9/2/2012القدس العربي، لندن، 

 
  "إسرائيل" بشار األسد سيكون أفضل بالنسبة إلى لنظامأي بديل : ليبرمان .27

رأى وزير الخارجية اإلسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، أن أي بديل لنظام الرئيس السوري بـشار األسـد،                
وقال ليبرمان، في مقابلـة     . سيكون أفضل بالنسبة إلى إسرائيل، رغم عدم وضوح مرحلة ما بعد سقوطه           

ـ (بالنسبة إلينا، هذا المثلث غير المقدس       «: مع إذاعة الجيش اإلسرائيلي أمس     سوريا وإيـران   ) المتمثل ب
حتى مـع األخـذ فـي       «: وأضاف. »وحزب اهللا يمثّل بالتأكيد تهديداً جوهرياً، وأي بديل سيكون أفضل         

ة عما سيحصل في اليوم التالي، في حال سقوط األسـد،           االعتبار أننا ال نمتلك معلومات موثوقة مئة بالمئ       
 .»إال أنني أقول إنه في الوضع القائم اليوم، أي بديل سيكون أفضل

 9/2/2012، االخبار، بيروت
  

   ها في الصين بهدف تطوير العالقات مع"إسرائيل"ـ لسفيرافيلنائي يعين ليبرمان  .28
ـ        متان فلنائي استقالته قريبا من الكنيست  " الجبهة الداخلية الدفاع عن   "من المتوقع أن يقدم وزير ما يسمى ب

  .والحكومة، وذلك لصالح تعيينه سفيرا إلسرائيل في الصين
وجاء أن وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان قرر تعيين فيلنائي في أعقاب التوصل إلى تفاهمات مع رئيس                

  .الحكومة بنيامين نتانياهو ووزير األمن إيهود باراك
الصين دولة مهمة، وإن إسرائيل معنية بتوطيد وتعزيز العالقات معها، وأنـه            "ن ليبرمان قوله إن     ونقل ع 

وأضاف أن فلنائي سوف يقـوم بهـذا         ".من األفضل أن يكون التمثيل اإلسرائيلي فيها على أعلى مستوى         
  .الدور بالشكل األفضل مع التأكيد على أهمية تطوير العالقات مع الصين

أن باراك وافق على التنازل عن فلنائي بعـد أن تأكـد أن    " يديعوت أحرونوت "ت صحيفة   إلى ذلك، أشار  
  ".العمل"، وليس إلى كتلة "عتسمؤوت"خلفه في المنصب شكيب شنان معني باالنضمام إلى كتلة 
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 8/2/2012، 48موقع عرب
 

  تقليص ميزانية المؤسسة العسكريةه بعد  تدريباتبتقليصجيش الأمر يغانتس  .29
، أمس، أن رئيس أركان جيش االحتالل، بني غـانتس، أمـر قـادة              »جيروزاليم بوست «يفة  ذكرت صح 

الوحدات العسكرية باالستعداد لمرحلة تقليص في أنشطة الجيش، في أعقاب تقليص ميزانيـة المؤسـسة               
 العسكرية، بما يشمل تدريب وحدات االحتياط والحد من استخدام الذخائر الحية، ابتداء من شهر نيـسان               

الضرر سيلحق عدداً من المـشاريع االسـتراتيجية، كمـشروع        «ونقلت عن مصدر عسكري أن      . المقبل
  .» 3تطوير دبابة ميركافا ومنظومة القبة الحديدية وصاروخ حيتس 

 9/2/2012االخبار، بيروت، 
  

  أوباماـ لقاء كلينتون وليبرمان لحشد أصوات اليهود األمريكيين ل: اإلذاعة اإلسرائيلية .30
قالت إذاعة الجيش اإلسرائيلى إن لقاء وزيرة الخارجية األمريكية هيالرى كلينتون مـع             :  البحيرى محمد

دور ليبرمان، مساء أمس األول، ألول مرة منذ عام ونصف يرجع إلـى رغبـة               غنظيرها اإلسرائيلى أفي  
بات القادمة لـصالح    إدارة الرئيس باراك أوباما فى استمالة اليهود األمريكيين للفوز بأصواتهم فى االنتخا           

  .الديمقراطيين
تناولت تطورات األوضـاع فـى مـصر        » ليبرمان«و» كلينتون«وأوضحت اإلذاعة أن المحادثات بين      

 دقيقة، ولم   50ه امتد إلى    ن دقيقة، لك  30وسوريا وإيران والملف الفلسطينى، وإن الوقت المحدد للقاء كان          
الخارجية اإلسـرائيلى حتـى ال تثيـر غـضب النـاخبين      إنهاء اللقاء منعاً إلهانة وزير    » كلينتون«تشأ  

  .األمريكيين اليهود
اللذين يسود التوتر بينهما، ولم     » ليبرمان«و» كلينتون«اإلخبارى اإلسرائيلى من أن     » واال«وسخر موقع   

، اكتفيا بالحديث عن أحوال الطقس والثلوج خالل المؤتمر الـصحفى والتقـاط             2010يلتقيا منذ سبتمبر    
وأوضح أن الخالفات بين االثنين تتعلق باختالف موقف كل منهمـا فـى الملـف    . لتى تجمعهماالصور ا 

الفلسطينى والعالقات مع تركيا، وتصريحات هيالرى كلينتون عن أوضاع الديمقراطيـة فـى إسـرائيل               
  .وشرعية االنتخابات األخيرة فى روسيا

 9/2/2012المصري اليوم، القاهرة، 
 

  خ بشير الجميلأ اغتيال ابن حاولتسوريا : يوب قراأ .31
شجب نائب وزير تطوير الجليل والنقب في الحكومة االسرائيلية، العضو في الكنيست عـن              : يحيى دبوق 

ابن اخ بشير الجميل الـذي كـان حليفـاً          «النائب سامي الجميل،    » محاولة اغتيال «الليكود، ايوب قرا،    
  . 1982عام » السرائيل في بداية حرب سالمة الجليل

استناداً إلى معلومات تصلني من أشـخاص       «تهم قرا النظام السوري بالوقوف خلف محاولة االغتيال،         وا
  إذا انتـصرت   «، وعبر عـن اقتناعـه بأنـه         »موالين لإلسرائيليين، ويفضلون إسرائيل على نظام األسد      

  
األسـد  ) ارالرئيس الـسوري بـش    (المعارضة في سوريا، فسيكون للجميل االبن الكثير مما سيقوله عن           

  .»ونظامه
 9/2/2012، االخبار، بيروت
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  "إسرائيل"لتغيير النظام السياسي في » هناك فرصة«  تجمعيطلقمئير داغان  .32

دولة إسرائيل تعيش لحظـة حاسـمة مـن         «اعتبر رئيس الموساد السابق مئير داغان أن        : حلمي موسى 
ة إشهاره التجمع غير الحزبي الـذي عكـف         وجاء هذا اإلعالن لمناسب   . التحديات الكبيرة داخلياً وخارجياً   

تغييـر النظـام الـسياسي فـي        «، من أجل    »هناك فرصة «على بلورته فور تسريحه من الخدمة باسم        
وقال ينبغي أن نطالب بأن يكون لنا رئيس حكومة يواجه قرارات مصيرية مثل مهاجمة إيران               . »إسرائيل

بقاء سياسياً، ومن دون أن يجد نفسه بين فكي كماشـة           أو إبرام اتفاقيات سالم، وأن يتحرك ليس بدوافع ال        
  .»الضغوط الحزبية التي تجبره على أن يأخذها في الحسبان عندما يقرر في هذه الشؤون

وفي مؤتمر عقده في جامعة تل أبيب، انتقد داغان بشدة عدد الوزراء الكبيـر فـي الحكومـة مقارنـة                    
ل فائضاً من الوزراء ونواب الوزراء وإن الفـصل بـين           وقال إن في إسرائي   . بالواليات المتحدة والصين  

مشيراً على وجه الخصوص إلى التداخل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية حيث أن            . السلطات غير قائم  
  .  عضواً في كنيست هم أيضاً أعضاء في السلطة التنفيذية40حوالى 

الية رئيس الحكومة في إسرائيل بـواليتين       ويعرض داغان عبر جمعيته غير الحزبية مبادئ بينها تقييد و         
وبحسب برنامج داغان المقترح فإن     .  وزيرا فقط  16متواصلتين فقط وأال يزيد عدد أعضاء الحكومة عن         

 كمـا   ،من األصوات  % 40رئيس الحكومة ينبغي أن يكون رئيس الحزب األكبر، إذا لم ينل على األقل              
  .من أعضاء الكنيست % 61أن اإلطاحة به تتطلب أغلبية خاصة من 

، وإجراء انتخابات بطريقة تجمـع      %إلى ثالثة    % 2ويقترح داغان رفع نسبة الحسم في االنتخابات من         
وبحسب رأيه فإن الحكومة ستتشكل من متخصصين ليسوا من أعـضاء           . بين االنتخابات النسبية والدوائر   

  .الكنيست
لكنيست عبر عدد من أعضاء الكنيـست مـن         وشدد داغان على أن أفكاره هذه سوف تعرض قريباً في ا          

  .أحزاب صهيونية على شكل مشروع قانون
 9/2/2012السفير، بيروت، 

 
  2011 عملية سطو مسلح في البالد خالل 3000: لجنة الداخلية التابعة للكنيست .33

التـي  سمحت المحكمة االسرائيلية، اليوم األربعاء، بنشر بعض التفاصيل المتعلقة بعمليات السطو المسلح             
  .2011 شهدتها مناطق مختلفة في البالد خالل العام المنصرم

االكتروني، فإن من بين المعلومات التي سمحت المحكمـة بنـشرها، مـا يتعلـق     " هآرتس"ووفقا لموقع  
باالشتباه بوجود لص متسلسل مسؤول على األقل عن عشرة عمليات سطو مسلح وقعت وسـط وشـمال                 

ألحد فروع بنك البريد، والتي شـكلت هـدفا لعمليـات الـسطو العـشرة               البالد، قتل في إحداها حارسا      
  .المذكورة

من أجل إلغاء أمر منع النشر الـذي        " هآرتس"وكانت المحكمة قد استجابت جزئيا لطلب وجهته صحيفة         
  .كان مفروضا على القضية بشكل تام، فيما ال يزال األمر ساريا على الكثير من التفاصيل الهامة

جنة الداخلية التابعة للكنيست، يوم أمس الثالثاء، ببحث ظاهرة الـسطو المـسلح المتناميـة،      هذا وقامت ل  
  .والتي تستهدف البنوك وفروعها في أرجاء البالد 
 عملية سـطو مـسلح، نجحـت        3000، وقعت   2011ووفقا لمعطيات اللجنة، فإنه خالل العام المنصرم        

  م فقط من بينها  الئحة اتها250الشرطة والنيابة العامة بتقديم 
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 8/2/2012، 48موقع عرب
 

  مناورة عسكرية إسرائيلية ضخمة تحاكي تعرض الدولة العبرية لهجوم جوي .34
، )8/2(التابعة لجيش االحتالل اإلسرائيلي، اليوم األربعاء       " سالح الجو "تجري قوات   : )فلسطين(الناصرة  

  ". جوي معاٍدهجوم"مناورة عسكرية واسعة لمحاكاة تعرض الدولة العبرية لـ 
، على محاكاة نشوب    )شمال األراضي الفلسطينية المحتلّة   (وتركّز المناورة التي تجري في منطقة الجليل        

من أنواع مختلفة تتصدى لها مجموعة كبيرة من الطائرات المقاتلـة           " طائرات العدو "حرب جوية تشنّها    
  .ج المراقبة العسكريةاإلسرائيلية تشاركها ثالث غواصات، فيما يتم تفعيل عمل أبرا

اإلسرائيلي، عيدو نحوشتان، على أهمية الحفاظ على التفوق الجـوي للجـيش،   " سالح الجو"أكّد قائد  كما  
أن عملية بناء القوى حالياً في الشرق األوسط هو أحد األمور الواسعة في العالم، بما في ذلـك                  "وأضاف  

دياً للتفوق الجوي للجيش اإلسرائيلي وعلينـا أن        شراء طائرات ووسائل تكنولوجية متقدمة وهذا يشكل تح       
 .، كما قال"نسعى جاهدين إلى اإلمام للحفاظ على هذا التفوق

 8/2/2012، قدس برس
 

  خطّة إسرائيلية لتأمين سفن الغاز من هجمات إرهابية .35
بلورة خطة  توصلت وزارة الدفاع وشركة الغاز الوطنية اإلسرائيليتين، أمس، إلى اتفاق على            : محمد بدير 

عمل شاملة لحماية السفن التي تنقل الغاز الطبيعي إلى إسرائيل، في ضوء اقتراب الحقول البحرية الحالية                
االقتصادية اإلسرائيلية أن اللجنة    » غلوبس«وذكرت صحيفة   . التي تتزود تل أبيب منها بالغاز، من النفاد       

. ة ساحلية الستيعاب الغاز المستورد عبر السفن      الوطنية للتخطيط والبناء صدقت قبل أيام على إقامة منشأ        
وبحسب الخطة، فإن الغاز المستورد سيكون مساالً، وسيحول إلى الحالة الغازية عبر منـشآت موجـودة                
على متن سفينة أخرى في عرض البحر، قبل أن ينقل إلى منشأة ساحلية لتخزينه ومن ثـم نقلـه إلـى                     

  . مختلف المناطق
فة، فإن وزارة الدفاع أوضحت أنه ال يمكن المضي قدماً في المشروع مـن دون               ووفق معلومات الصحي  

توفير األوضاع األمنية المناسبة في المنطقة، خشية أن يتحول الموقع إلى هـدف لعلميـات مـن قبـل                   
واقترحت الوزارة أن يجري اإلعالن عـن المكـان بأكلمـه منـشأة اسـتراتيجية               . »منظمات إرهابية «

  . الذي يستلزم وضع خطة أمنية تنظّم حمايتهإسرائيلية، األمر
إلى أن إسرائيل ستشهد عجزاً في توليد الطاقة الكهربائية، وذلك في           » يديعوت أحرونوت «ولفتت صحيفة   

أعقاب تراجع مستوى تزودها بالغاز الطبيعي بعد نضوب عدة حقول توفر الغاز لها في عرض البحـر،                 
تراجع توفير هـذه المـادة      «إلى أن   » يديعوت«وأشارت  . ز المصري إضافة إلى االنقطاع شبه الدائم للغا     

 .»سيسبب قريباً انقطاع التيار الكهربائي في إسرائيل، وتحديداً في ساعات ذروة الطلب على الكهرباء
 9/2/2012االخبار، بيروت، 

  
  هجمات صاروخيةل تحسبا "إسرائيل"لسفارات األجنبية في  لخطط طوارئ": يديعوت" .36

العبرية في عددها الصادر أمس النقـاب       ' يديعوت أحرونوت 'كشفت صحيفة   : زهير أندراوس  - الناصرة
عن أن مختلف السفارات األجنبية في إسرائيل باشرت بوضع خطط طوارئ خاصة إلجالء رعاياها من               

  .إسرائيل في حال وقوع هجمات صاروخية



  

  

 
 

  

            23ص                                     2406:                العدد9/2/2012الخميس  :التاريخ

فل سياسية وأمنية وصـفها بأنهـا رفيعـة         وقال المراسل السياسي للصحيفة، إيتمار آيخنر، نقالً عن محا        
المستوى في تل أبيب قولها إن بعثات دبلوماسية أجنبية عدة أبدت مؤخرا اهتماما كبيرا فـي التحـضير                  

وساقت الصحيفة قائلةً، نقالً عـن المـصادر        . لمختلف حاالت الطوارئ التي قد تواجهها الدولة العبرية       
للتداعيات المحتملة في حال شنت إيران هجوما عـسكريا علـى           عينها، إن ذلك يأتي في إطار التحضير        

إسرائيل، موضحةً أن طلبات قدمها الدبلوماسيون األجانب في إسرائيل من وزارة الخارجيـة بتجهيـزهم     
 .وأفراد أسرهم باألقنعة الواقية من الغازات السامة

 9/2/2012القدس العربي، لندن، 
 

  غزة والعريشقطاع حتالل بإعادة إ" إسرائيل الكبرى"حاخام إسرائيلي يدعو لتحقيق حلم  .37
أحد أكبـر المرجعيـات     ،  اإلسرائيلي أن الحاخام شموئيل شبيرا    » سروجيم«كشف موقع   : القدس المحتلة 

 وجه دعوة لإلسرائيليين لتحقيق حلم إسرائيل الكبرى، واسـتعادة المنـاطق التـي       –اليهودية في إسرائيل  
ن غزة ومدينة العريش هي جزء من إسرائيل الكبرى، وأنه ليس هنـاك             انسحبت منها إسرائيل، زاعماً أ    

  .أي خالف على ذلك، خاصة وأن غزة قد وردت ضمن الحدود التوراتية إلسرائيل عدة مرات بالتوراة
وقال الحاخام اليهودي أن كل الطريق الممتد على الساحل الغربي إلسرائيل حتى مدينة العريش المصرية               

إن األرض الموعودة أصبحت تشمل     : واستطرد الحاخام قائالً  . »أرض إسرائيل «زءا من   تعتبر بالتأكيد ج  
من وادي العريش إلى النهر الكبيـر نهـر         «، ثم اتسعت حدودها لتشمل كل المنطقة،        »كل أرض كنعان  «

  .»الفرات
  9/2/2012الدستور، عمان، 

 
  "إسرائيل "يشلإضراب عام  .38

 نفذت كبرى النقابات في إسرائيل أول من أمس، إضرابا عامـا، احتجاجـا              : الناصرة - برهوم جرايسي 
في المؤسسات الرسمية وكبرى الشركات، وهو نوع مـن التـشغيل           " عمالة المقاولة "على انتشار ظاهرة    

  .تطغى عليه ظروف قاسية، مثل رواتب متدنية جدا، وبدون أي امتيازات اجتماعية أو تثبيت في العمل
ب أمس حركة القطارات والمطارات، وكبرى المؤسسات والشركات الحكومية، والبنوك          وقد شمل اإلضرا  

واألسواق المالية وغيرها، على الرغم من أن المضربين ليسوا متضررين من هذا النوع من التشغيل، بل                
  . ألف عامل وعاملة يعملون من خالل شركات القوى العاملة300تضامنا مع حوالي 

 من خالل شركات القوى العاملة في المؤسسات الرسمية وشبه الرسمية وكبـرى             وبدأت ظاهرة التشغيل  
الشركات في الثمانينيات من القرن الماضي، ولكنها تصاعدت بشكل هائل جدا في العقد األخير، وحسب               

من العاملين في إسرائيل يعملون من خالل هذه الشركات، في حين إن هـذه               % 4.8تقديرات نقابية فإن    
   %.1.5ي الدول المتطورة ال تتعدى النسبة ف

وتهدف المؤسسات الرسمية وكبرى الشركات من نمط التشغيل هذا، إلى التوفير القليل، إذ إن العـاملين                
من خالل شركات القوى العاملة يحصلون، على األغلب، على راتب الحد األدنى، في وظـائف يـصل                 

عاملين ال يحظون بتثبيت ومخصصات تقاعديـة، إذ        مرتبها العادي ثالثة أضعاف الحد األدنى، كما أن ال        
  .يتم فصلهم من العمل قبل إنهائهم لعام كامل من العمل، ثم تتم إعادتهم إلى المكان نفسه بعد عدة أسابيع

 9/2/2012الغد، عمان، 
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  االقصى المسجد بالتبول داخل أجنبي  بشدة قيام سائح تستنكر "مؤسسة االقصى" .39

 بشدة إقدام أحد 8/2/2012اء ع في بيان عممته اليوم االرب"وقف والتراثمؤسسة األقصى لل"نددت 
السياح األجانب بالتبول في احدى جنبات المسجد األقصى المبارك، دون مراعاة حرمة المسجد األقصى 
وقدسيته، الى ذلك حذّرت مؤسسة األقصى من أهداف وخلفيات تكثيف مجموعات من جنود االحتالل من 

اث إقتحامهم للمسجد األقصى بزيهم العسكري، وبشكل مستفز جداً، ووصل الحد الى قيامهم الذكور واإلن
بحركات غير الئقة والتقاطهم الصور على خلفية المسجد االقصى أو قبة الصخرة، علماً ان االحتالل 

تنع عن جدد ادخال هذه المجموعات من جنود االحتالل بزيهم العسكري خالل الشهر االخير بعد ان ام
 وان كان ال فرق جوهري بين اقتحام االحتالل وأذرعه للمسجد االقصى بزيهم -م 2000ذلك منذ عام 

 وحملت مؤسسة األقصى االحتالل االسرائيلي تبعات هذه االنتهاكات التي -العسكري او بغير هذا الزي 
 االهل من القدس والداخل تأخذ دالة متصاعدة يوماً بعد يوم، في الوقت نفسه حيت مؤسسة األقصى كل

الذي يشدون الرحال الى المسجد االقصى، برجالهم ونسائهم وأطفالهم، لتكثيف التواجد االسالمي الدائم 
  .في المسجد االقصى

  8/2/2012، مؤسسة األقصى للوقف والتراث
  

   فلسطينياً في الضفة الغربية20االحتالل يعتقل  .40
اعتدت قوات االحتالل اإلسرائيلي على ناشطين : ت وكاال- عالء المشهراوي-عبدالرحيم حسين

فلسطينيين وإسرائيليين ودوليين أثناء قيامهم بزرع شتالت الزيتون في قرية الجانية غرب رام اهللا، 
  .احتجاجاً على كتابة مستوطنين عبارات مسيئة للمسلمين والعرب على جدار منزل هناك مؤخراً

 أحمد صالح داري في بلدة العيسوية شرق القدس المحتلة، واقتحمت قوات االحتالل منزل المقدسي
  ). عاما13ً(واعتدت عليه وعلى جميع أفراد عائلته بالضرب المبرح ثم اعتقلت ابنه عدي 

 22(ورأفت محمد علي العالمي)  عاما18ً(واعتقل جنود إسرائيليون الشابين نديم راسم عزيز اخليل 
واقتحموا منزل عبد الغني أبو الهيجاء . ي بلدة بيت ُأمر شمال الخليلبعد اقتحام منزلي عائلتيهما ف) عاماً

  ). عاما22ً(في بلدة اليامون غرب جنين واعتقلوا نجله صامد 
 فلسطينيين في قرية بيت عينون قُرب الخليل وفي نابلس بتهمة سرقة بندقية 4واعتقلت قوات إسرائيلية 

  .ستوطنات في محافظتي الخليل ونابلسوذخيرة ومتفجرات ودراجة نارية وسيارة من م
 فلسطينيا في أنحاء الضفة الغربية، بدعوى أنهم مطلوبون، وإحالتهم 12وأعلن الجيش اإلسرائيلي اعتقال 

  .إلى الجهات األمنية المختصة للتحقيق معهم
  9/2/2012، االتحاد، ابوظبي

  
   نائبا وثالثة وزراء سابقين27 تحتجز "سرائيلإ": سرىوزارة األ .41

 افاد تقرير صادر عن وزارة شؤون االسرى والمحررين ان سلطات االحتالل االسرائيلي :رام اهللا
 نائبا منهم 27صعدت من حملتها بحق نواب المجلس التشريعي حيث وصل عدد النواب المعتقلين الى 

مين اثنان محكومان بالسجن هما مروان البرغوثي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح واحمد سعدات ا
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عام الجبهة الشعبية، واشار التقرير الى ان بقية النواب يخضعون الوامر اعتقال اداري او بانتظار لوائح 
  .اتهام تمهيدا لمحاكمتهم خاصة اولئك الذين تم اختطافهم من مقر الصليب االحمر في القدس
دا اثناء االنتداب وذكر التقرير بأن االعتقال االداري يعود الى عهد نظام الطوارئ الذي كان سائ

 الف امر اعتقال اداري بحق 20 وان سلطات االحتالل االسرائيلي اصدرت 1945البريطاني لعام 
 معتقلين اداريين ابرزهم 310 وانه ال يزال يقبع في معتقالت االحتالل 2000الفلسطينيين منذ عام 

ه ان يكسر قوانين االعتقال  يوما الذي يحاول بإضراب53المعتقل خضر عدنان المضرب عن الطعام منذ 
  .االداري لعدم شرعيتها

  9/2/2012، الحياة الجديدة، رام اهللا
  

   رئاسة الوزراءعباس المواطنين في قطاع غزة يؤيدون تولي من% 79: استطالع .42
، )نير ايست كونسلتنج(كشف أحدث استطالع للرأي أجرته شركة الشرق األدنى لالستشارات : رام اهللا

  . غزة أيدوا تولي الرئيس محمود عباس منصب رئاسة الوزراء المقبلةمن قطاع% 79أن 
وقالت الشرق األدنى لالستشارات، في بيان لها، مساء اليوم األربعاء، إنها استطلعت عينة عشوائية من 

% 30منهم أيدوا تولي الرئيس منصب رئاسة الوزراء، فيما أن % 49 شخص في قطاع غزة، 800
  .يؤيدون ذلك بشدة

 من شهر شباط، موزعين على جميع 8 إلى 7إن االستطالع نفذ في الفترة الواقعة من تاريخ : افتوأض
  %.95، ومعدل ثقة يصل إلى 3,5 -+/محافظات قطاع غزة، وكان هامش الخطأ في االستطالع هو 

  8/2/2012، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
  

   حق الفلسطينيين في العمل عن مخيم نهر البارد في طرابلس ينظم ندوة .43
حرمان المهنيين الفلسطينيين من مزاولة مهنهم بين "نظمت في مخيم نهر البارد أمس، ندوة تحت عنوان 

، وذلك بحضور مسؤولي الفصائل واللجنة الشعبية الفلسطينية وأكاديميين، "الممكن وغير الممكن قانونا
 والشمال المحامي عبد القادر التريكي، ونائب رئيس وبمشاركة عضو مجلس نقابة المحامين في طرابلس

  .سهيل الناطور، وأدار الندوة الزميل خضر السبعين" اتحاد الحقوقيين الفلسطينيين في لبنان"
نقابة المحامين في طرابلس تدعم حقوق اإلنسان في مختلف "في الندوة، أكد المحامي التريكي أن 
أن أسبابا عديدة تقف عقبة في طريق "، مشيراً إلى "لسطينيينالمجاالت وعلى رأسها حقوق األخوة الف

إعطاء المهنيين الفلسطينيين الحق بالعمل، ومن أبرزها القوانين اللبنانية الخاضعة للسياسة ولتركيبة لبنان 
  ".الطائفية والمذهبية

  
  
  

ة حقهم بمزاولة من جهته، استعرض الناطور أوضاع المهنيين الفلسطينيين في لبنان، داعيا إلى قونن
خاصة أن لبنان من بين الدول التي وضعت شرعة حقوق اإلنسان، لكنه يطبقها مزاجيا "مهنهم 

  ".والفلسطيني هو المستهدف
  9/2/2012، السفير، بيروت
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  االحتالل يسعى لتصفية الوجود المسيحي بالمدينة المقدسة: "للقدسالمؤتمر الوطني الشعبي " .44

 الشعبي للقدس من الهجمة االحتاللية المنظمة لتصفية واستهداف الوجود  حذر المؤتمر الوطني:القدس
المسيحي الفلسطيني بالقدس المحتلة، عبر عملية التهويد المتصاعدة لتغيير حضور ومكانة المدينة 
المقدسة لتعزيز الطابع اليهودي وطمس الهوية المسيحية اإلسالمية وترحيلها عنها، مستنكرةً ما قامت به 

ات من المستوطنين المتطرفين بكتابة شعارات مسيئة على جدران دير الصليب المقدس بالمدينة مجموع
المقدسة معادية للسيد المسيح والكنيسة بشكل عام، مشيرةً الى أن ذلك لن ينتقص من مكانة الديانة 

  .المسيحية بل من قاموا بفعل ذلك عن عمد بسبق اإلصرار والترصد
ؤتمر الوطني الشعبي للقدس من مخاطر المخطط االحتاللي الجديد الذي أعلنته وفي ذات السياق نبه الم

بلدية القدس المحتلة بإقامة مركز تجاري وموقف خاص سيقام على أراض تابعة لدير األرمن في البلدة 
القديمة البالغة مساحتها أربعة دونمات، ضمن مخطط تهويدي شامل لتغيير المالمح المسيحية اإلسالمية 

، مؤكدةً أن كيان اإلحتالل يسعى على قدم وساق لتصفية الوجود 1967 حارة الشرف المصادرة عام في
المسيحي برمته عبر اتباع إستراتيجية إقصاء اآلخر واحتكار الزمان والمكان والتاريخ والجغرافيا 

مقدسة، وناشد والديمغرافية لصالح سياساتها العنصرية الرامية للسيطرة الكاملة على روح المدينة ال
المؤتمر العالم أجمع وخاصةً الفاتيكان بضرورة استدعاء الحماية الدولية لألماكن المسيحية الدينية 
المقدسة بالقدس المحتلة في ظل تسريع وتكثيف عمليات التهويد خالل السنوات القليلة الماضية حيث تدق 

سيحي سوف يكون الخطوة التالية أجراس إنذار تسمع حتى من به صمم لتقول ان تصفية الوجود الم
  .المباشرة لخلع هويتها العربية االسالمية

  9/2/2012، الحياة الجديدة، رام اهللا
  

   وإخطارات بالهدم شرق يطاي على أراضيستولونمستوطنون : الخليل .45
، )جنوب الضفة الغربية المحتلّة(استولت مجموعة من المستوطنين اليهود في مدينة الخليل : الخليل
باح اليوم، على مساحة واسعة من أراضي بلدة يطا جنوبي المدينة، لصالح مشاريع توسعة إحدى ص

  .البؤر االستيطانية المقامة في المنطقة
، بأن "قدس برس"وأفاد منسق اللجان الشعبية لمقاومة الجدار واالستيطان في يطا، راتب الجبور، لمراسل 

، بتطويق مساحة ثالثة دونمات من )8/2(اليوم األربعاء المستوطنين قاموا في ساعة مبكرة من صباح 
سوسيا "أراضي منطقة سوسيا بسياج، تمهيداً لمصادرتها واستغاللها لصالح مشاريع توسيع مستوطنة 

  ".العتيقة
بتسليم إخطارات عسكرية بهدم خمسة " اإلدارة المدنية"وفي سياق متصل؛ قامت قوات ما تُعرف بـ 

  .كسات تقطنها عائالت فلسطينية في منطقة التواني وشعب البطم شرقي بلدة يطامساكن من الخيم والبر
  8/2/2012قدس برس، 

  
   يقتحمون بلدة سبسطية بحماية قوات االحتاللالمستوطنينمئات : نابلس .46

، بلدة سبسطية شمال غرب مدينة )8/2(اقتحم مئات المستوطنين اليهود، ظهر اليوم األربعاء : نابلس
، لزيارة مواقع أثرية وتاريخية في البلدة، حيث أدوا طقوسا تلمودية )الضفة الغربية المحتلّةشمال (نابلس 
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، أن حوالي ثالثمائة "قدس برس"وذكر محمد عازم، رئيس مجلس قروي سبسطية، لمراسل  .في المكان
اقتحام البلدة مستوطن ترافقهم قوات من جيش االحتالل اإلسرائيلي لتأمين حمايتهم، قاموا ظهر اليوم، ب

  .لزيارة أماكن أثرية فيها في حين تولت قوات االحتالل مهمة إبعاد المواطنين الفلسطينيين عن المنطقة
ومن الجدير . وأشار إلى أن المستوطنين ال زالوا متواجدين في بلدة سبسطية حتى ساعة إعداد الخبر

ة مؤخراً، خاصة في فترة األعياد اليهودية بالذكر، أن المستوطنين صعدوا عمليات اقتحامهم لبلدة سبسطي
لزيارة األماكن األثرية فيها وإقامة االحتفاالت، في ظل المزاعم التي تفيد بأن هذه المنطقة كانت بمثابة 

  .، وفق االدعاءات اإلسرائيلية"العاصمة الشمالية لليهود قبل مئات السنين"
  8/2/2012قدس برس، 

  
  ردن ينتقل من المستوى األمني الى السياسي  في األحماس ملف :مصادر أردنية .47

قالت مصادر أردنية رفيعة المستوى، إن اللقاء األخير بين الملك األردنـي عبـداهللا              :  يو بي آي   -عمان  
خالد مشعل أسس لحوارات مستقبلية     ) حماس(الثاني ورئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة اإلسالمية        

  .في األردن إنتقل من المستوى األمني الى المستوى السياسي) حماس(لف بين الجانبين، مشيرة الى أن م
وقالت المصادر السياسية التي فضلت عدم اإلفصاح عن هويتها، ليونايتـد بـرس إنترناشـونال اليـوم                 

ـ                 أية جزئية أو   'األربعاء، إنه لم يتم البحث خالل اللقاء بين الملك عبد اهللا الثاني ومشعل في عمان أخيراً ب
  .'على الساحة األردنية) حماس(تفصيل ولم يتم الحديث عن تواجد لحركة 

 وكشفت المصادر األردنية أن العاهل األردني عبداهللا الثاني لم يطلب من خالد مشعل أية طلبات محددة،                
ية اإلنطباعات التي خرج منها خالد مشعل بعد لقائه بالملك األردني كانت جيدة جداً وايجاب             'مشيرة إلى أن    

  .'ومبشّرة باستمرار الحوار، وهو الكفيل بإنتاج حالة من التفاهمات
وأشارت الى أن اللقاء أسس للقاءات مستقبلية وحوارات مقبلة بين األردن والحركة، الفتة الـى أن هـذه                  

  . مستويات هي الديوان الملكي والحكومة األردنية وجهاز المخابرات العامة3اللقاءات ستكون على 
9/2/2012، لعربي، لندنالقدس ا  

  
   ملف األردنيين في المعتقالت اإلسرائيلية بمتابعةتعد " الحريات النيابية" .48

 وعد وفد من لجنة الحريات في مجلس النواب، بمتابعة ملف األسرى األردنيين في              : غادة الشيخ  - عمان
اخل المعتقالت إضـافة إلـى      المعتقالت اإلسرائيلية، والبحث في المطالب التي تتعلق بحقوقهم اإلنسانية د         

  .حقوق أهاليهم
جاء ذلك خالل االجتماع الذي عقدته اللجنة، بناء على مبادرة منها مع مجموعة مـن أهـالي األسـرى                   

  .األردنيين، الذين اعتصموا صباح أمس أمام مجلس النواب، بتنظيم من لجنة أهالي األسرى األردنيين
9/2/2012، الغد، عمان  

  
   ترحب باتفاق تشكيل حكومة توافق وطني فلسطينية"ر المتوسطالبرلمانية للبح" .49

 الجمعية البرلمانية للبحر المتوسط عن ارتياحها لالتفاق على تشكيل حكومة توافق            أعربت:  بترا –عمان  
  .وطني فلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس تكون مهمتها اإلشراف على االنتخابات
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ان الوحدة السياسية للفـصائل      «أمسفايز الطراونة في بيان للجمعية      وقال رئيس الجمعية العين الدكتور      
الفلسطينية وتوزيع المناصب السياسية فضال عن إجراء االنتخابات في كل من الضفة وقطاع غزة هـذا                
العام ستساهم بال شك في تسهيل الجهود الدولية التي تقوم بها مختلف االطراف والسيما جهـود اللجنـة                  

  .» االسرائيلي-لية للشرق االوسط الرامية الى ايجاد حل دائم للصراع الفلسطينيالرباعية الدو
9/2/2012، الدستور، عمان  

  
  "ونروااأل" تبحث مع حكومتي الدانمارك والسويد مهام وخدمات "الشؤون الفلسطينية" .50

وي لدى لقائـه    بحث مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية بالوكالة المهندس محمود العقربا         :  بترا –عمان  
ممثلي الحكومتين الدنماركية والسويدية في رام اهللا والقدس المهام والخدمات التي تقدمها وكالـة غـوث                

  .لهم في مجاالت الصحة والتعليم والشؤون االجتماعية) نرواواأل(وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 
االستشارية لالونروا إذ أن الدنمارك هـي       وتم بحث المهام التي تنفذها اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجنة           

  .رئيس هذه اللجنة الفرعية واألردن والسويد نائبان للرئيس
9/2/2012، الدستور، عمان  

  
   يعلن القدس عاصمة أبدية للشعب الفلسطيني"اإلسالميالتعاون "اتحاد مجالس  .51

 بالمبانغ في أندونيسيا، أصدر مؤتمر اتحاد مجالس دول منظمة التعاون اإلسالمي الذي عقد في مدينة
العديد من التوصيات والقرارات الخاصة بالقضية الفلسطينية ومن أبرزها إعالن مدينة القدس عاصمة 

  . روحية للعرب والمسلمين وعاصمة أبدية للشعب الفلسطيني
،  الذي عاد إلى غزة بعد مشاركته في المؤتمر، فيصل أبو شهال.وقال القيادي في حركة فتح النائب د

إن هذه التوصيات والقرارات جاءت رداً على إعالن إسرائيل مدينة القدس المحتلة عاصمة : "مؤخراً
، أن من أبرز التوصيات المطالبة 8/2األربعاء يوم وأوضح في تصريحات، ". للكيان وللشعب اليهودي

ن الفلسطينيين وعلى  بسبب اعتقالها للبرلمانيي، في االتحاد البرلماني الدولي"إسرائيل"بتجميد عضوية 
 وعدم احترامها للقوانين الدولية من خالل انتهاك حقوق البرلمانيين الفلسطينيين ، عزيز دويك.درأسهم 

إن المؤتمر أدان استمرار أعمال الحفر والهدم التي تقوم بها قوات : "وأضاف أبو شهال. وحرية عملهم
  ". اساً صارخاً بالمقدسات اإلسالميةاالحتالل تحت المسجد األقصى وحوله باعتبارها تمثل مس

كما دعا البيان األمم المتحدة والمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياتهم القانونية واألخالقية الكاملة وممارسة 
وأشار إلى أن المؤتمر أعلن عن تشكيل لجنة برلمانية دائمة باسم . "إسرائيل"كافة أشكال الضغط على 

وأكد البيان على . سطيني تتكون من ثالثة عشر مجلساً عضواً في االتحادتعنى بالشأن الفل" لجنة فلسطين"
ضرورة دعم صمود الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة وتصميمه على مواجهة العدوان اإلسرائيلي 

  .السترجاع جميع أراضيه المحتلة
  8/2/2012موقع فلسطين أون الين، 

  
  حول المصالحة الفلسطينيةمنظمة التعاون اإلسالمي ترحب بإعالن الدوحة  .52

، بإعالن الدوحة ورحب األمين العام لمنظمة التعاون اإلسالمي، البروفيسور أكمل الدين إحسان أوغل
 بين حركتي فتح وحماس بشأن المصالحة الوطنية الفلسطينية، معرباً عن أمله 6/2اإلثنين الذي وقع يوم 
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توافق وطني، وغيرها من القضايا التي ترسخ أن يتم إنجاز ما ورد في االتفاق من تشكيل لحكومة 
واعتبر أن تطبيق هذا اإلعالن . الوحدة الوطنية وتسهم في تحقيق تطلعات وطموحات الشعب الفلسطيني
كما أشاد األمين العام برعاية . يمثل ضرورة ملحة لحشد الدعم للقضية الفلسطينية في المحافل الدولية

  .جمهورية مصر العربية على جهودها لتحقيق المصالحة الفلسطينيةدولة قطر لهذا االنجاز الهام، ول
  7/2/2012،  منظمة التعاون اإلسالميموقع

  
   ليس لديها أي حساسية تجاه اتفاق الدوحة بين فتح وحماسالقاهرة ":الحياة"ـمصدر مصري ل .53

أي حساسية مصر ليس لديها " الحياة إن جريدةقال مصدر مصري رفيع ل:  جيهان الحسيني–القاهرة 
تجاه اتفاق الدوحة بين حركتي فتح وحماس على اختيار عباس رئيساً للحكومة الفلسطينية خالل الفترة 

، معرباً عن ترحيبه بأي جهد يبذَل، من شأنه إنهاء االنقسام بين الفلسطينيين، وذلك دعماً لجهود "االنتقالية
نحن ال نستحوذ "وأضاف  .للحمة الفلسطينيةالمصالحة التي بذلتها مصر وال تزال، من أجل استرداد ا

. على القضية الفلسطينية، وليس لدينا أي إشكالية في أن يعلَن عن الحكومة الفلسطينية تحت رعاية قطر
وشدد المصدر على أن مصر ال  ."نحن معنيون بلمِّ الشمل الفلسطيني واسترداد الشعب الفلسطيني لوحدته

هدفنا هو : "، مضيفاً"نحن ال نفرض عليهم شيئاً: " الفلسطيني، وقالتتدخل إطالقاً في خيارات الشعب
ر إلى لقاء يجمع بين عباس ومشعل اشأو ".نريد أن نرى كياناً موحداً للشعب الفلسطيني. إنهاء االنقسام

الوفد األمني المصري لن يتوجه "وتابع المصدر أن  . الشهر الجاري إلعالن الحكومة من القاهرة18في 
 بما يتضمنه من نقاط "إعالن الدوحة"ورأى المصدر أن  ."اع غزة إال في ظل حكومة وحدة وطنيةإلى قط

وعما يتردد من خالفات في  .2011 مايو /هي نتاج التفاق المصالحة الذي وقّع في القاهرة في أيار
 مهمتها إن هذه الحكومة": صفوف قيادة حماس نتيجة رفضها رئاسة عباس للحكومة الفلسطينية، أجاب
  ."محددة تتعلق باإلعداد لالنتخابات وإعمار قطاع غزة، وفترتها الزمنية محدودة

  9/2/2012الحياة، لندن، 
  

  "إسرائيل"ـلن نعترف أبداً بو ...فلسطين هي القضية المركزية: "السفير"جريدة  لالغنوشي .54
نس لن تعترف أبداً جزم رئيس حزب النهضة التونسي الشيخ راشد الغنوشي أن تو: محمد نور الدين

 الذي ،"مؤتمر الثورات واالنتقال إلى الديموقراطية"وقال، في حوار مع المشاركين في . "إسرائيل"ـب
 في مدينة الحمامات التونسية، إن ،ينظمه مركز دراسات الوحدة العربية والمعهد السويدي في اإلسكندرية

جريدة ورداً على سؤال ل ."إسرائيل"ف من حكومة تونس تريد الفصل بين عالقات تونس بالغرب والموق
، قال الغنوشي إنه ال يوجد خالف بين الحركات اإلسالمية "إسرائيل"ـالسفير عن موقفه من االعتراف ب

وال داعي . لن نعترف أبداً ال باالحتالل وال بالكيان"وأضاف . على أن فلسطين هي القضية المركزية
وعما إذا كان الغرب يوافق على هذا  ."الميين والقوميينللغرابة، ففلسطين موضع إجماع كل اإلس

 "إسرائيل"الفصل، قال إنه في كل مرة كان يجتمع فيها إلى المسؤولين الغربيين كانوا يضعون موضوع 
وكنا نقول لهم إننا ال نريد الربط بين الموضوعين، وإال سنضع في المقابل مسألة كوبا . على الطاولة
ا كان واثقاً من أن الغرب اقتنع بذلك أجاب أنهم في االجتماعات األخيرة لم يعودوا وعما إذ .على الطاولة

  ."هذا موقفنا ولن نحيد عنه"وقال . يثيرون معنا موضوع إسرائيل، مؤيداً أن الغرب ماكر ومناور
  9/2/2012السفير، بيروت، 



  

  

 
 

  

            30ص                                     2406:                العدد9/2/2012الخميس  :التاريخ

  
  "إسرائيل" سرية مع اتصاالتعبد الجليل ينفي : ليبيا .55

نفى المستشار مصطفى عبد الجليل رئيس المجلس االنتقالي الليبي وجود عالقات : حمود خالد م- القاهرة
 عبد الرحيم . برفقة رئيس الوزراء المؤقت دةزيارته لمدينة سبها الليبي، ونفى، خالل "إسرائيل"سرية مع 

قالي سيفتح  لما بثته قنوات التلفزيون أمس، ما تم تسريبه حول أن المجلس الوطني االنتوفقاً، الكيب
  . في طرابلس"إسرائيل"ـسفارة ل

  9/2/2012الشرق األوسط، لندن، 
  

  الواليات المتحدة ا تقول إن بإمكانها ضرب المصالح األميركية في العالم إذا هاجمتهإيران .56
قال السفير اإليراني في موسكو، أمس، إن إيران قادرة على شن هجمات :  فالديمير سولداتكين-موسكو 

وذكر السفير سيد  .المصالح األميركية في جميع أنحاء العالم إذا هاجمتها الواليات المتحدةعسكرية على 
 سترتكب خطأ فادحا يصل إلى حد االنتحار إذا شنت هجوماً"محمود رضا سجادي بأن الواليات المتحدة 

 على إيران لديها قدرة عالية"وقال سجادي في مؤتمر صحافي في موسكو إن  ." على إيرانعسكرياً
حتى إذا هاجمت، فلدينا " أنه ، مضيفاً"الوصول إلى مختلف أنحاء العالم لتوجيه ضربات انتقامية ألميركا

  ."بخيبة أمل لخطئها الكبير) الواليات المتحدة(ستصاب .. قائمة بالضربات المضادة
 والقواعد "لإسرائي"، وتوعدت باستهداف "مؤلماً"وهددت إيران بأن ردها على مثل هذه الضربة سيكون 
  .األميركية في الخليج، باإلضافة إلى إغالق مضيق هرمز

  8/2/2012وكالة رويترز، 
  

  دعم البحث العلمي وتأسيس هيئة مدنية للتفكير االستراتيجيل فلسطينرابطة علماء  تشكيل .57
 لعمداء المؤتمر األول" علي الغا في . لشؤون البحث العلمي داللبنانية" جامعة الجنان"شارك نائب رئيس 

 عميداً 51 في قطاع غزة، إلى جانب "جامعة األقصى"، الذي عقد في "البحث العلمي والدراسات العليا
وكان بحث الغا تحت . وعلى مدى ثالثة أيام قدم المؤتمرون أبحاثهم. للبحث العلمي من العالم العربي

 منى حداد يكن . رئيسة الجامعة د، ووقّع نيابة عن"الدراسات العليا وتعزيز الهوية واالنتماء": عنوان
  ."جامعة األقصى"اتفاقية تعاون مع 

 سلطان عرابي العدوان، إلى تشكيل .د "اتحاد الجامعات العربية"وخلص المؤتمر الذي حضره رئيس 
رابطة علماء فلسطين بهدف دعم البحث العلمي والتطوير المعرفي في فلسطين، وتأسيس هيئة مدنية 

ي تشمل الدول العربية واإلسالمية من دون استثناء ألي جهة علمية، والموافقة على للتفكير االستراتيج
عقد المؤتمر الثاني للبحث العلمي العام المقبل في جامعة قناة السويس برعاية االتحاد العربي للجامعات، 

ا بالكوادر باإلضافة إلى العمل على فتح برامج الماجستير والدكتوراه في الجامعات الفلسطينية ودعمه
  .العلمية المطلوبة في التخصصات المختلفة

  9/2/2012األخبار، بيروت، 
  

  الغربية وقف مخطط تهجير جماعي في الضفة ب "إسرائيل "لبامنظمة العفو الدولية تط .58
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دعت منظمة العفو الدولية وزير الحرب إيهود باراك، أمس، إلى إلغاء خطط تهجير نحو              : القدس المحتلة 
و في الضفة الغربية قسراً إلى منطقة مجاورة لموقع تفريغ القمامة التابع لبلدية االحـتالل                من البد  2300
وقالت المنظمة إن الوعود اللفظية التي أدلى بها مسؤولو جيش االحتالل األسبوع الماضي بعـدم               . القدس

قع التجمعات البدويـة  تنفيذ أوامر الهدم في الخان األحمر غير كافية، لكون هذا الموقع واحداً فقط من موا   
  .المستهدفة باإلخالء القسري في منطقة القدس من الضفة المحتلة

وأضافت أن سلطات االحتالل لم تقم باستشارة ممثلي التجمعات البدوية بشأن خطـة التهجيـر، والـذين                 
التقليدية أبلغوها بأنهم يرفضون هذه الخطة ألنها ستجعل من المستحيل بالنسبة إليهم الحفاظ على طريقتهم               

  .في الحياة إذا ما تم نقلهم إلى منطقة مقيدة بالقرب من مكب النفايات
وقالت آن هاريسون النائبة المؤقتة لمدير برنامج الشرق األوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدوليـة                

ـ                “ دمير إن اآلالف من البدو الذين يعيشون ببعض التجمعات السكنية األكثر ضعفاً بالـضفة يواجهـون ت
، وتم تسجيل العديد منهم كالجئين      ”اإلسرائيلية“منازلهم وسبل كسب عيشهم بموجب هذه الخطة العسكرية         

  .”1948وتشريد الكثير عدة مرات منذ 
ضمان الحق بالسكن المالئم للمقيمين في جميـع        ” اإلسرائيلية“يتعين على السلطات    “وأضافت هاريسون   

 تجمعاً، جنباً إلى جنب مع الفلسطينيين فـي أنحـاء الـضفة             20دها  التجمعات السكنية البدوية البالغ عد    
الغربية المحتلة، وهذا يعني حمايتهم من عمليات اإلخالء القسري، وإجراء مشاورات حقيقية مع جميـع               

وقالت هاريسون إن الترحيل القسري للبدو سيديم أعواماً من الحرمان والتمييز بحقهم، ويمكن             . ”الجاليات
  .يمة حربأن يشكل جر

  9/2/2012، الخليج، الشارقة
  

   األليزيه قصرساركوزي يلتقي شاليط في .59
، بالجنـدي االسـرائيلي     ]أمس [التقى الرئيس الفرنسي نيكوال ساركوزي، بقصر األليزيه، اليوم األربعاء        

 فـي  هفرنسي الجنسية، جلعاد شاليط، والذي أسر ألكثر من خمس سنوات في قطاع غزة، وتـم تحريـر          
وقـال شـاليط     . الماضـي  تـشرين أول  / ادل األسرى المبرمة مؤخرا مع حماس في أكتـوبر          صفقة تب 

  ".نحن سعداء بوجودنا هنا في األليزيه، ونشكر نيكوال ساركوزي على كل الجهود: "للصحفيين في باريس
ودام اللقاء بين ساركوزي، الذي يواجه انتخابات رئاسية في وقت الحق هذا العام، مـع شـاليط لبـضع                   

اعات، قبل أن يستضيف االجتماع السنوي للجالية اليهودية في فرنسا، وهي من أكبر الجاليات خـارج                س
  .إسرائيل

 8/2/2012، 48موقع عرب
 

   من شن عملية عسكرية ضد إيران"إسرائيل"دعو إلى بذل كل المساعي لمنع ت فرنسا .60
بذل كل المساعي لمنع    «ضروري   وزير الخارجية الفرنسي، أالن جوبيه، أنه من ال         عد : موسكو -باريس  

قـد تقـررت ضـد      » عقوبات غير مسبوقة  «، مذكرا بأن    »إسرائيل من شن عملية عسكرية على إيران      
وأضاف جوبيه، في تصريحات إعالميـة، أن فرنـسا تقـول للمـسؤولين             . طهران وبرنامجها النووي  

ذلك يتعين القيام بكـل شـيء       هذا التدخل يمكن أن تنجم عنه عواقب يتعذر إصالحها؛ ل         «اإلسرائيليين إن   
  .»لتجنبه
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: ، وأضاف »مطروح للنقاش «وسئل جوبيه عما يدور حول هجوم إسرائيلي مقبل، فقال إن هذا الموضوع             
، موضـحا أن    »هذه تصريحات المسؤولين اإلسرائيليين أنفسهم، ويطرح بعض منهم، فعال القيام بعملية          «
فا إمكانية حيازة النظام اإليراني قنبلـة نوويـة         ، وواص »طريق التدخل العسكري ليس الطريق الصحيح     «

  .»كارثة تنجم عنها عواقب ال تحصى«بأنه 
  9/2/2012، الشرق األوسط، لندن

 
   تطال يهوداً أيضاً"إسرائيل"العنصرية في : المركز العربي للدراسات االجتماعية التطبيقية .61

” إسـرائيل “ بحثي جديد أن العنصرية في       العنصرية في الكيان تطال يهوداً أيضاً في السياق، يؤكد تقرير         
ويتمحور تقرير الرصد السياسي الخامس     . تطال اليهود أيضاً ممن ال يلتزمون بالتيار الصهيوني المهيمن        

 في أن   48عشر الصادر عن المركز العربي للدراسات االجتماعية التطبيقية داخل المناطق المحتلة عام ،            
 باستهداف فلسطينيي الداخل فحسب، بل تـشمل تقييـد الحريـات            العنصرية داخل الكيان لم تعد تنحصر     

  .المهيمن” اإلسرائيلي“والمواقف السياسية واآلراء التي ال تنضوي تحت اإلجماع 
من بين تلك   . ويتم ذلك بواسطة سن قوانين فاشية لكم األفواه التي ال تنسجم تماما مع اإلجماع الصهيوني              

كذلك، يخلص التقريـر    . ”إسرائيل“اعية إلى فرض عقوبات سياسية على       المحاوالت إسكاتُ األصوات الد   
إلى أن ثمة محاولة إلسكات ما تبقّى من أصوات ديمقراطية يسارية تحترم حقوق اإلنسان والتي تعتبـر                 

يضاف إلى هذا محاولة للتأثير في الجهاز القضائي، سـيما المحكمـة        . بنظر اإلجماع الصهيوني  ” نشازاً“
  .ا، بصيغة محاولة لتسييس عملية تعيين القضاة وإخضاعهم لمعايير سياسيةالعلي

 9/2/2012، الخليج، الشارقة
 

   2011  تريليون دوالر عام26 العالمية ترتفع الى االستثمارأصول صناديق  .62
 صندوقاً من 71ارتفعت قيمة أصول صناديق االستثمار العالمية، التي تضم :  شفيق األسدي-أبو ظبي 

 في المئة عليها في 14 تريليون دوالر، بزيادة 25.9 إلى 2011 دولة، نهاية الربع الثاني من عام 40
  .2010الفترة ذاتها عام 

وعزت مجموعة بنوك خليجية في دراسة نشرتها أمس هذا االنتعاش، إلى ارتفاع أسعار األسهم العالمية 
 في المئة فقط 1.2يق االستثمار العالمية  مقارنة بالعام السابق، فيما ارتفعت أصول صناد2011عام 

ولفتت الدراسة إلى أن صناديق االستثمار في العالم شهدت تدفقات مالية بلغت . خالل الفترة المذكورة
 بليوناً في الربع األول، نتيجة 78، مقارنة بـ 2011 باليين دوالر في الربع الثاني من عام 106

  .لطويلة األجل وتخارجها من الصناديق القصيرة األجلاستمرار تدفق األموال على الصناديق ا
 تخارجات بسبب معدالت الفائدة القريبة 2009وشهدت صناديق أسواق المال في الربع األول من عام 

وأدى ارتفاع الدوالر في النصف الثاني من العام الماضي إلى انخفاض أصول صناديق . من الصفر
اجع سعر صرف الدوالر أمام اليورو وأثره في أصول الصناديق االستثمار العالمية جزئياً نتيجة تر

  .األوروبية
  تراجع في دول مجلس التعاون
و » بي دبليو سي«و » هيئة مركز قطر للمال«و » بنك أبو ظبي الوطني«وأشارت الدراسة، التي أعدها 

صول التي تديرها ، إلى انخفاض قيمة األ»شركة االمتياز لالستثمار«و » بنك اإلمارات دبي الوطني«
، وزيادة في عدد األصول الخاضعة لشركات 2010شركات دول مجلس التعاون الخليجي مقارنة بعام 
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وبينت أن قيمة أصول الصناديق االستثمارية المحلية في الخليج انخفضت نهاية النصف . إدارة األصول
 2010 مقابل ارتفاعها عام  بليون دوالر، في1.97األول من العام الماضي ستة في المئة، أي نحو 

 1.63وقُدرت قيمة التخارجات من هذه الصناديق بنحو .  بليون دوالر2.3بمعدل سبعة في المئة، أو نحو 
  .2010 ماليين دوالر عام 205بليون دوالر، فيما شهدت تدفق 

 480نحو ، 2011وشملت الدراسة، التي تركّزت حول قطاع الصناديق االستثمارية في دول الخليج لعام 
 بليون دوالر، تشمل الصناديق المحلية والصناديق التي 34.1صندوقاً استثمارياً بأصول تبلغ قيمتها 

ترعاها الشركات المحلية، بغض النظر عن مقرها، والصناديق االستثمارية التي يتم تداولها في دول 
ارة شهدت تدفقات صافية وشددت على أن صناديق تمويل التج. الخليج أو األسواق التي تأسست فيها

 بليون دوالر، في حين انخفضت أصول صناديق األسهم ثالثة في المئة نتيجة تحركات 1.5قدرت بـ
  .السوق والتخارجات

  صناديق الخليج
واجه مديرو الصناديق االستثمارية «: غياث غوكنت» بنك أبو ظبي الوطني«وقال كبير االقتصاديين في 
ام الماضي، تمثلت في الضغوط على أسعار أصول شركات إدارة الصناديق في الخليج تحديات كبيرة الع

االستثمارية ودخلها، إال أنهم اتخذوا خطوات مهمة لمواجهتها، منها توسيع نطاق المنتجات االستثمارية 
الدراسة تهدف «وأوضح أن . »وتحسين األنظمة والمعايير الرقابية لتوفير الحماية الالزمة للمستثمرين

  .»رح قطاع صناديق االستثمار في الخليج على أساس البيانات المتوافرةإلى ش
  9/2/2012، الحياة، لندن

  
  بهجت أبو غربية في ذمة اهللا .63

  ابراهيم غوشة
· كنا فتيانا صغارا نلعب في حارة السعدية عندما مرت بنا مجموعة من المجاهدين من الجهاد المقـدس                  

  . شاهدت فيها قائدها بهجت أبو غربية التي1948وكانت هذه المرة األولى عام 
كانت هذه المجموعة قادمة من باب الساهرة لسور القدس ومتجهة إما لحارة اليهود أو للقلعة فـي بـاب                   

قال أحد الفتية هذا    · الخليل حيث المعارك مستمرة بين المجاهدين وعصابات الهاجانا واالرغون وشتيرن           
رشاش ثقيل يتنقل به المجاهدون على نـدرة االسـلحة          " هوشكسال"وهذا هو مدفع    ···· بهجت أبو غربية    

بأيديهم بين مواقع القتال في الشيخ جراح والمصرارة ووادي الجوز خارج المدينة القديمة إلـى مواقـع                 
  .القتال داخلها

 عاما  20(وكان عمره حوالي    · 1935كان المرحوم قد حمل السالح مبكرا بعد استشهاد الشيخ القسام عام            
وحسب كتابه الذي أهداني إياه في أواسط التسعينات فهو يتحدث          1939-1936دما شارك في ثورة       عن) 

الذي " سامي االنصاري   " عن أولى عملياته ضد ضابط بريطاني كان ينكل بالمجاهدين، بمساعدة صديقه            
ثم اشترك  ·راوسمى اول أبنائه باسمه عندما تزوج متأخ      · استشهد في هذه العملية بعد قتل ذلك المستعمر         

مع عبد القادر الحسيني في عدة معارك وساهم في معركة الشيخ جراح قرب مدرستي االبتدائية المسماه                
 بمـا فيهـا     1948وكذلك في معظم المعارك عام      · .وقد سقط فيها أكثر من مائة صهيوني      · بنفس االسم 

لحسيني بعد أن خذلتـه الـدول        نيسان الذي استشهد فيها البطل الشهيد عبد القادر ا         8معركة القسطل في    
جرح أبو سامي عدة مرات أحدها كانت بليغة اضـطرته للعـالج فـي              · العربية بمنع  تزويده بالسالح      
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عاد بعدها لساحات القتال في القدس خاصة بجانب البطل عبد اهللا التل وأحمـد عبـد العزيـز                  · بيروت  
  .وغيرهم

ائل الخمسينات مع أخي ورفيقي نبيل أبو زهرة بعـد          في أو " نادي الطلبة الرياضي    " رأيته عدة مرات في   
الذي تزوج شقيقة نبيل فيمـا بعـد        · انضمامنا لجماعة االخوان وكنا نعجب معا بشخصية االستاذ بهجت          

  .رحمهما اهللا جميعا
 مـع الـشقيري     1964ف عـام    ·ت·بهجت أبو غربية كان يعشق القدس وفلسطين وشارك في تأسيس م          

فـي أوائـل    ·وبعد ذلك جبهة النضال الشعبي    · حرير وقوات التحرير الشعبية     وساهم في تأسيس جيش الت    
التسعينيات، وقد ازدادت عالقتي قوة مع أبي سامي بعد تأسيس حركة حماس التي كنت ناطقا باسمها لعقد                

 1991 وكامب ديفيد ورفض مؤتمر مدريـد        242من الزمن وتطابقت مواقفنا السياسية في رفض القرار         
 وقد أعجب رحمه اهللا بعمليـات كتائـب القـسام فـي عقـد      1994 ووادي عربة 1993سلو  واتفاقية أو 

  .التسعينيات وبعد انتفاضة االقصى
وقد تعاطف بقوة مع تأسـيس تحـالف     · وكنا في حماس نستمع لنصائحه الثمينة ويتم نقلها لقيادة الحركة           

ووقف بقوة مع حركة حماس     ·وسلو في دمشق لدعم االنتفاضة والتصدي أل      1994القوى الفلسطينية أوائل    
خالد وابـراهيم   ( واعتقال قادتها وكوادرها ثم ابعادهم إلى قطر         9991لدى اغالق مكاتبها بعمان في آب       

  .)وسامي وعزت 
" أبو محمود " تواصلت لقاءاتي مع أبي سامي وكنا نلتقي في مكتب           1/7/2001بعد عودتي من االبعاد في      

 .تداول في المحطات الحاسمة التي أخذت تمر بها القضية الفلـسطينية          كقوى اسالمية وقومية ووطنية ون    
لقد كـان أبـو     · كنا نصغي أخيرا لوجهة نظر االستاذ بهجت فهو الشخصية الوطنية المجربة والموثوقة             

يجب مقاومته دائمـا    · ..ال راحة لالحتالل  " وهو صاحب نظرية    · سامي هو القاسم المشترك لهذه القوى     
  ."ر واالعتصام والمظاهرات وبالحجر والسكين وبالرصاص وبالعمليات المسلحة بالكلمة والشعا

صـدق  " وحسن أولئك رفيقا  " رحمك اهللا يا أبا سامي رحمة واسعة وأدخلك الجنة مع الشهداء والصديقين             
  اهللا العظيم

  6/2/2012، المجد، األردن
  

  لعل وعسى.. فكرة محادثات سرية .64
  نبيل عمرو

 السرية، التي توجت باتفاق أوسلو، من أحشاء المحادثات العلنية التي افتتحت فـي              ولدت فكرة المحادثات  
  .مدريد، وتواصلت في واشنطن

وبينما كان المغفور له بإذن اهللا حيدر عبد الشافي، وتوأمه في مفاوضات واشنطن صائب عريقات، يقفان                
حمود عباس مـدعوما مـن ياسـر        كل يوم أمام الكاميرات يبثان الشكوى من التشدد اإلسرائيلي، كان م          

عرفات يحفر نفقا تفاوضيا تحت األرض جعل محادثات واشنطن مجرد واجهـة دعائيـة بينمـا كانـت                  
  .المحادثات الحقيقية تجري في جنح الظالم دون علم واجهة مدريد وواشنطن

 - الـبعض    هذا ما كان في الماضي البعيد، أما القريب الذي يؤرخ له بانتهاء مفاوضات عمان، يبدو أن               
  . يفكرون في إعادة التجربة من جديد-والوقت مبكر على ذكر األسماء واألوصاف 
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بعد انتهاء المهلة غير المنطقية التي حددت لمحادثات عمان األخيرة، تسربت أخبار لم يؤكدها أي مصدر                
ئمـة إن   رسمي عن أن جهدا غير معلن يجري اآلن مع الحكومة اإلسرائيلية إليجاد إمكانيات حلـول دا               

أمكن، أو مؤقتة على األرجح، لمنع مشروع السالم من الموت النهائي، وإحياء األمل ولو بصورة جزئية                
بإمكانية استمرار عملية السالم ما يجنب الجميع دفع األثمان الباهظة للجمود الراهن والفراغ المفضي إلى               

  .المجهول
ميرات والميكروفونات واالستعراضات البالغيـة،     ويبدو أن االتصاالت السرية البعيدة كل البعد عن الكا        

أضحت احتماال منطقيا رغم حساسية الفكرة واألسلوب ورغم اإلخفاقات المروعة التي منيت بها عمليـة               
إال أن من يفكرون في القنوات السرية يسوقون حججا يرونها منطقية أو على األقل أفـضل مـن      . أوسلو

 التقليدية فتحها، مرجعة نجاح أوسلو في التوصـل التفـاق إلـى             غيرها لفتح أبواب ال تستطيع األبواب     
الطريقة التي تمت بها، أما إخفاقات أوسلو فكانت متصلة بالتطبيق الرديء والمستجدات المفاجئة وغيرها              

  .من األسباب الموضوعية التي ال تمت للطريقة بصلة
جملتها وتفصيلها فإننا نالحـظ أن أي تقـدم         وإذا ما راجعنا مسيرة العملية السياسية بيننا وبين إسرائيل ب         

جزئي حدث كان ثمرة مقدمات سرية، وأن المبالغة في منح وسائل اإلعالم معلومات ومواقـف كانـت                 
  .األكثر فاعلية في إحباط التقدم

وكلما كان المغفور له عرفات يرى نفسه أمام انسداد سياسي وتفاوضي، كان يلوذ إلى طرق غير تقليدية                 
  .ة لتجاوز االنسداد وإعادة العملية التفاوضية إلى الحياةوغير معلن

هكذا يفكر دعاة ومنظرو العودة ثانية إلى تجربة المحادثات أو االتصاالت السرية، بعد أن وصل اليـأس                 
من المفاوضات العلنية إلى ما وصل إليه، بل إن مجرد بدء هذه المفاوضات أضحى صعبا وربما أكثـر                  

  . في تحقيق األهدافصعوبة من توقع النجاح
ومع أن العمل السياسي ال يحرم أي نوع من محاوالت تفادي الفشل المطلق، خصوصا حين يفكـر فـي                   
هذه المحاوالت طرف ثالث مثل أميركا أو أوروبا أو حتى بعض القوى اإلسرائيلية غير الرسمية والتـي                 

من المحاوالت أضحى بعد انهيـارات      إال أن هذا النوع     . ال تعدم وجود نظراء لها في الجانب الفلسطيني       
مباني أوسلو ومحاوالت إنقاذها من االنقراض أقل جدوى من حيث بلوغ نتائج أساسية ووضع هذه النتائج                

  .موضع التطبيق
وإذا ما قارنا مدريد بأوسلو وخالصات أوسلو الراهنة بما يقترح من عمل سري، فإننا نالحظ الفـوارق                 

  :والمتغيرات التالية
أت مدريد بضغط دولي عقب حرب الخليج، وكان صاحب القرار فيها حكومـة الليكـود بقيـادة                 بد: أوال

إسحاق شامير، أما أوسلو التي انبثقت في ظلها، فكانت بقيادة حزب العمل القوية آنذاك ممثلـة بالثنـائي                  
 الـذي   وفي الـزمن  .. وأين نجد مثل هذين الرجلين في زمن ليبرمان ونتنياهو        .. الشهير رابين وبيريس  

  . تقريبا10تقلص فيه عدد نواب حزب العمل في الكنيست إلى الـ
أن سحر االتفاق بين الفلسطينيين واإلسرائيليين في زمن أوسلو كان شديدا، بحيـث غطـى علـى                 : ثانيا

المعوقات الموضوعية، فكانت السنوات األولى لما بعد أوسلو سنوات احتفالية ازدهرت فيها آمال السالم،              
وبعد زوال سحر االتفاق، تحولت إلى كوابيس جعلت ما قبل االتفاق كما لو أنه جنة نعيم مقابل ما                  إال أنها   

  ..بعده
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كانت أوسلو اتفاقية على عناوين، ولم يجاف الرئيس الراحل حافظ األسد الحقيقة، حين وصف كـل                : ثالثا
ة، وأضيف لها بنـود جديـدة،       أما اآلن، فقد تغيرت األجند    . سطر فيها بأنه بحاجة إلى عشرات االتفاقيات      

فلقد أقحم موضوع يهودية الدولة، وحتمية االعتـراف        . تجعل من مجرد بدء المفاوضات عملية مستحيلة      
الفلسطيني بها، وهو موضوع لم يطرح ال في مدريد وال في أوسلو، وال أخال أي فلسطيني يمكن أن يقدم                   

  .على أمر كهذا
واالنشغال الموضوعي دوليا وإقليميـا وعربيـا عـن العمليـة           إننا ونحن نواجه االستعصاء التفاوضي،      

السياسية الشرق أوسطية وشقها الفلسطيني تحديدا، سنسمع عن الكثير من المحاوالت العلنيـة والـسرية،         
وسنسمع أكثر عن توصيف اللقاءات، بحيث قد نستهلك كل ما في اللغة العربية مـن مـصطلحات ومـا                   

غير المباشرة، وبعد العلنية هنالك السرية، وبين هـذا وذاك، االسـتطالعية   أكثرها، فبعد المباشرة هنالك   
  .واالستكشافية، وهكذا تكثر المحاوالت واألوصاف، وتظل العربة تسير بسرعة إلى الوراء

  9/2/2012، الشرق األوسط، لندن
  

   ووحدة حماس"الدوحةإعالن " .65
  حسام كنفاني

عاض الذي أحدثه اتفاق الدوحة بـين الـرئيس الفلـسطيني           التقليل من أهمية االمت   ” حماس“مهما حاولت   
محمود عباس ورئيس المكتب السياسي للحركة خالد مشعل، إال أنها ال تـستطيع تغطيـة التـصريحات                 
العلنية واألحاديث الداخلية المعارضة ألجزاء من االتفاق، وخصوصاً لجهة الموافقة على تولي أبو مازن              

  .المرتقبةرئاسة حكومة الوحدة الوطنية 
مبالغاً فيه، إال أنه مـن      ” حماس“على وحدة   ” إعالن الدوحة “قد يكون ما نشر عن خطر االتفاق المسمى         

المؤكد أظهر الشروخ في الحركة، وخصوصاً بين طرفي الداخل والخارج، إلى العلن، وال سيما ان كـل                 
ستطاعت علـى حكمهـا     االعتراضات جاءت من داخل قطاع غزة، حيث تسعى الحركة إلى الحفاظ ما ا            

أنها غير جـاهزة لهـا بعـد،        ” حماس“قائماً إلى حين االنتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة، التي ترى          
  .مايو المقبل، وهو ما تم بالفعل/وعلى هذا األساس سعت إلى تغيير موعدها الذي كان مقرراً في أيار

عتراض على االتفاق المفاجئ بالنـسبة إلـى        في غزة تُظهر حجم اال    ” حماس“مراقبة المواقع الخاصة ب     
بعض القياديين في الحركة وكافة المؤيدين، الذين بدأوا يرفعون صوتاً تـشكيكياً فـي رئـيس المكتـب                  
السياسي ويناشدون قياديين آخرين، وفي مقدمتهم محمود الزهار، التدخل للرد على هذا االتفـاق، الـذي                

  .دة الفعليةيبدو أنه في طريقه إلى الموت قبل الوال
” حمـاس “تولي محمود عباس رئاسة الحكومة الفلسطينية المقبلة هو العقدة االساس بالنسبة إلى قيـاديي               

غزة، الذين كانوا يعدون لرئيس مقرب منهم ومتحدر من القطاع، وهم كانوا اعترضوا على طرح سابق                
، وثانيها لالعتراض   ”فتح“حركة  يضع أبو مازن على رأس حكومة الوحدة العتبارات عدة، أولها أنه من             

على شخص الرئيس الفلسطيني وخياراته، وثالثها ألنه من الضفة الغربية، فاالنقسام السياسي بين جناحي              
االعتراضات الجديد باتت   . الوطن الفلسطيني له أبعاد جغرافية ومناطقية ال يمكن ألي فلسطيني نكرانها            

اسة الحكومة، األمر الذي سيسمح لفتح بالسيطرة على كـل          تفضل بقاء سالم فياض على قدوم عباس لرئ       
  .مرافق السلطة الفلسطينية
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على االتفاق، لكن هل حقيقة يؤثّر في وحدة الحركة؟ قد يكون من المبالغ             ” حماس“االعتراض كبير داخل    
ات فيه الحديث عن انشقاقات أو انقسامات في هذه الحركة العقائدية، فمهما كان الخـالف علـى الخيـار                 

السياسية، سواء الداخلية أو الخارجية، إال أن العصب العقائدي، في ظل المتغيرات العاصفة في المنطقة،               
قد تكون الـصيغة إسـقاط      . ال يزال يشد أزر الحركة، التي ستصل إلى صيغة ما لتجاوز هذه الخالفات            
لسطيني والحمساوي على مـا     اتفاق الدوحة أو تمييع تطبيقه لعدم إغضاب قطر، وبالتالي إبقاء الوضع الف           

  .هو عليه
  9/2/2012، الخليج، الشارقة

  
  ..!!"سرائيلإ" وانيابالمصالحة  .66

  نواف الزرو
، الى قناعة ترسخت عبـر جـوالت ومخاضـات          -فلسطينيا وعربيا -بعد ان سلم الجميع  الى حد كبير       

بعيـدة اذا لـم تكـن       المصالحة الفلسطينية على مدى السنوات الماضية، بان مثل هذه المصالحة  باتت             
مستحيلة مستعصية،  وبعد ان استراحت دولة االحتالل الصهيوني الى ان االنقسام واالنشطار والتحارب              

الفلسطيني بات حقيقة صارخة لم ولن تتغير في المستقبل المنظور ابدا، وبعد ان خيم الفيتـو                -الفلسطيني
ؤية التفكيكية االسرائيلية للمشهد الفلسطيني، بعد      االمريكي على المصالحة الفلسطينية منحازا تماما الى الر       

كل ذلك، تأتي المصالحة  اوال من قلب قاهرة الثورة الشبابية لتفـاجىء الجميـع، وربمـا تكـون هـذه       
المصالحة الفلسطينية التي تمت ما بين فتح وحماس، تحت مظلة الثورة المصرية وبركاتها على المـشهد                

ة من العيار الثقيل، حيث لم  يكن واردا مثل هذه المصالحة في القـراءات               الفلسطيني، المفاجأة الفلسطيني  
  ..!والحسابات االسرائيلية واالمريكية معا

ثم يأتي االتفاق ثانيا على حل مشكلة رئيس الحكومة المستعصية في الدوحة ويتمنى الجميع نجـاح هـذا                  
  ..!التفاهم، الن هناك حديث عن معارضة حماس غزة لالتفاق

-اهنت وعملت الدولة الصهيونية على مدى السنوات الماضية على تعميـق الـشرخ الفلـسطيني              فقد ر 
الفلسطيني، وتعميق االنشطار الجيوسياسي ما بين الضفة وغزة، فالتفكك والتفتت الفلسطيني هو المصلحة             

  .االسرائيلية العليا دائما الذي عملت وتعمل عليه تلك الدولة دائما
عميرة هاس المناهضة لسياسات االحتالل كتبت حول مخطط التفكيك فـي هـآرتس             المحللة االسرائيلية   

اتمام مسار فصل قطاع غـزة مـن        : ان هدف اسرائيل هو   : "تقول" ليس باإلسمنت وحده  : "تحت عنوان 
، ال بعد تولي حماس السلطة، وكـل        1991 في   – ونقول هذا للمرة المليون      –الضفة الغربية، بدأ المسار     

باط حل الدولتين، الذي أدرك العالم آنذاك أنه يقوم على غزة والضفة كاملتين والعالقـة               ذلك في قصد اح   
  ..".بينهما

الدكتور مصطفى البرغوثى األمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية كثف الهـدف االسـرائيبلي              
الفصل واالنقـسام بـين   أن إسرائيل تعمل على تكريس     : "الخفي وراء محاربة المصالحة الفلسطينية قائال     

السلطة الوطنية الفلسطينية وحركة حماس عن طريق تحريض أطراف فى المجتمع الـدولى واألوسـاط               
اإلعالمية والصحفية بالترويج لمقوالت خطيرة، على أن هناك اختالفات اجتماعية وبنيوية بـين الـضفة               

ة الغربية عن قطاع غزة تدمير      هناك خطورة كبيرة ألن إسرائيل تريد عبر فصل الضف        : "، مضيفا "وغزة
مـن المعادلـة   % 35أن إسرائيل تريد التخلص مـن      : "وأوضح". أى فرصة لقيام دولة فلسطينية مستقلة     
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من عدد سـكان القطـاع     % 70الديمغرافية التى يمثلها قطاع غزة وتهميش قضية الالجئين الذين يمثلون           
% 90من أراضـيها و % 60 واالستيالء على وأن إسرائيل تريد التخلص من غزة بهدف االنفراد بالضفة 

أن تحريض االحتالل هدفه تكريس االنقسام ومنع وحدة شعبنا وإفشال المصالحة           "، مشيرا إلى    "من مياهها 
أن خير رد على ذلك هو التعجيل فى تنفيذ اتفاق المصالحة التى تشكل مـصدر قـوة                 "، معتبرا   "الوطنية

  ."لمواجهة االحتالل اإلسرائيلى ومخططاته
ونقول، على قدر ردود الفعل االسرائيلية الهستيرية الى حد كبير على اتفاق المصالحة الفلسطينية، علـى                
قدر ما يجب ان يستخلص الجميع في الساحة الفلسطينية االستخالص الكبيـر بـان خطيئـة  االنقـسام                   

  .الفلسطينيةواستمراره غير المنطقي  في ظل احتالل  يعتبر االخطر واالشد وطأة على القضية 
فلنقرأ بعض ردود فعلهم الهستيرية على المصالحة، فهاهو رئيس وزرائهم نتنياهو يشن هجومـا الذعـا                
على الرئيس الفلسطيني محمود عباس بسبب توقيعه على اتفاق المصالحة مع رئيس المكتـب الـسياسي                

لـى ابـادة اسـرائيل      ان حماس منظمة ارهابية تسعى ا     : "خالد مشعل في الدوحة، وقال    " حماس"لحركة  
وتدميرها وتستند لدعم ايراني وقلت في اكثر من مرة بانه يتوجب على السلطة االختيار بين التحالف مع                 
حماس اوالسالم مع اسرائيل وان حماس والسالم خطان ال يلتقيا، واذا ما نفذ ابومازن ما اتفق عليه فـي                   

 ان تلتزم حماس بشروط الحد االدنى للمجتمع        الدوحة فانه يغادر بذلك طريق السالم ويلتحق بحماس دون        
  ". الدولي

الرئيس عباس الى تمزيـق ميثـاق حمـاس والعـودة الـى طاولـة         "2011-وكان تنياهو دعا في ايار    
  ".المفاوضات بشكل سريع

اذا تم تشكيل حكومة فلسطينية مـشتركة       : "وبينما اعلن وزير المواصالت االسرائيلي يسرائيل كاتس انه       
فتح وحماس، فسيتعين على الحكومة االسرائيلية اتخاذ بعض االجراءات لضمان مـصالحها            بين حركتي   

، اتهمـت مـصادر امنيـة       "ومنها بسط سيادتها على مستوطنات الضفة الغربية واالستعداد للدفاع عنها         
 "..تجاوز كافة الخطوط الحمراء في اتفاقه االخير مع حركـة حمـاس           "اسرائيلية الرئيس الفلسطيني بانه     

ان عباس ادار ظهره لعمليـة      "عن تلك المصادر قولها     -26-11-2011-ونقلت اذاعة الجيش االسرائيلي   
ان اسرائيل لن تسمح لعباس بتـشكيل       "، وقالت المصادر    "السالم باصراره على التوحد مع حركة حماس      

ي باتت تشكل   جبهة مع المتطرفين الفلسطينيين والعرب في الوقت الذي يزداد فيه تسلح فصائل غزة والت             
  ".تهديدا استراتيجا للدولة العبرية
اذا اردت ان تعرف حقيقة الوضع الفلسطيني فاقرأ نوايا ومخططات العدو           : ونثبت الخالصة المفيدة دائما   

فطالما ان انيابهم مسنونة متحفزة ضد المصالحة الفلسطينية، فـان فـي المـصالحة              .. وانظر الى انيابه  
  .دم القضية الفلسطينيةوالوحدة اذن ما يغيظهم ويخ

وهذه النوايا والمخططات وتلك النوايا تنطوي كما هو واضح اعاله على مصطلحات تهديديـة ابتزازيـة                
حربية، قد تتحول الى اسوار واقية ومجازر جماعية وتهجير وتهديم بالجملة على االرض الفلسطينية، ما               

  ..!ائيلية قادمةيستدعي من الفلسطينيين االستنفار واالستعداد لحروب اسر
  9/2/2012، )امين(شبكة االنترنت لالعالم العربي 

  
  بين مؤتمرات هرتسيليا ومعهد التخطيط: اعرف عدوك  .67

  فايز رشيد. د
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أمـا  ' المركز المتعدد التخصصات في هرتسيليا    ': األولى هي : مؤسستان إسرائيليتان تحظيان باهتمام كبير    
، أمـا   2000األول يعقد مؤتمرات سنوية منذ عام       . 'ليهوديمعهد تخطيط سياسات الشعب ا    ': الثانية فهي 

صياغة تقـارير   : المعهد فقد أسس بعد سنتين من المركز، وال يعقد مؤتمرات وإنما نشاطاته تقتصرعلى            
استراتيجية تشكل هي وتوصيات مؤتمرات هرتسيليا، أسساً مهمة لسياسات وقرارات الجهة اإلسـرائيلية             

الفارضـة للـسياسات   ' المؤسسة األمنيـة العـسكرية    'والمعبر عنها في    ) فيةوهي إلى حد ما خ    (الحاكمة  
  .والقرارات على الحكومات اإلسرائيلية
توليان عمل هاتين المؤسسيتن أهمية كبرى، مع أن معهد         ) إسرائيل(الحركة الصهيونية وتمثيلها السياسي     

هو يتبع للوكالة اليهودية مباشـرة،      تخطيط سياسات الشعب اليهودي يوازي مؤتمرات هرتسيليا أهميةً، و        
الصهيوني األمريكـي ذائـع الـصيت مستـشار اإلدارات          : وللعلم رأس المعهد منذ إنشائه    . إن لم يفقها  

دينيس روس، ومن ثم ترك منصبه، وعاد ليشارك في هيئته          : األمريكية المتعاقبة لشؤون الشرق األوسط      
يحظى بالتغطية اإلعالمية كمؤتمرات هرتسيليا، ويكاد يكون       معهد التخطيط مع أهميته الفائقة ال       . الرئاسية

  .مجهوالً في العالم العربي
 فبرايـر   2 يناير الماضـي و    31انفّض مؤخراً مؤتمر هرتسيليا الثاني عشر،الذي انعقد في الفترة ما بين            

المؤسـسات  الرئيس اإلسرائيلي وكبار القادة السياسيين والعسكريين للجـيش و        : بالطبع دعي إليه  .الحالي
األمنية، واالستراتيجيين من الشخصيات اإلعالمية والثقافية والبحثية ، والكتّاب والـصحفيين وغيـرهم،             

  .ومن أصدقاء إسرائيل في مختلف المجاالت على الصعيد اإلعالمي
، من حيث المواضيع التي بحثهـا، وقـد   )2011(المؤتمر األخير كاد يكون تكراراً للمؤتمر الحادي عشر  

األزمة االقتصادية العالمية وأثرها على إسرائيل،قيمة إسرائيل االستراتيجية بالنسبة للواليـات           :  في تمثلت
المتحدة، وهل ما زالت إسرائيل تمثل أولوية بالنسبة للمصالح األمريكية في المنطقة، خطـر المـشروع                

ز التيـارات اإلسـالمية     وخاصة بعد برو  (النووي اإليراني على إسرائيل، وكذلك تأثيرات الربيع العربي         
  .على الوجود اإلسرائيلي وغيرها من القضايا اإلجرائية) وإمكانية تسلمها للحكم في بلدانها

للبحث، يتبين مدى اهتمام إسرائيل بوجودها، وبمجموعة األخطار التي         ' الدسمة'وبمالحظة هذه المواضيع    
الم العربي قاطبةً ، وفي المنطقة وفي العالم        تتهددها ومدى حرصها على المراقبة الدقيقة للتغييرات في الع        

: استمرار التحالف االستراتيجي مع الواليات المتحدة ، والعمل على أن تظل تشكّل إسرائيل            : على أرضيه 
أولوية قصوى في الحفاظ على المصالح األمريكية، على أرضية مراعاة وتلبية احتياجـات المتطلبـات               

، بحيث تشكل هاتـان     )متحركة وفقاً للتغييرات المحيطة   (وهي احتياجات   األمنية االستراتيجية إلسرائيل،    
المـؤتمر  . السياسات االستراتيجية إلسرائيل، باإلضافة إلى عوامـل أخـرى        ) من أسس (النقطتان أساساً 

وهو يشكل شعاراً فرعياً في الهـدف       ' إسرائيل والشرق األوسط في عين العاصفة     'األخيرعقد تحت شعار  
تحقيق المزيد من المناعة واألمن     'لتي تسعى إليه إسرائيل من عقد هذه المؤتمرات، وهو        المركزي األهم ا  
  .'القومي إلسرائيل

حتى اللحظة لم تخرج توصيات بـشكل       (وبالنظر إلى اتجاهات الحوار لما دار في المؤتمر من حوارات           
 خارجية صعبة، كذلك    أن إسرائيل في عامها الحالي تواجه أوضاعاً      : تتبين بعض استنتاجات مثل   ) مكتوب

أن هناك تراجعاً للنفوذ األمريكي في المنطقـة مقابـل          ': فإن الملفت للنظر تسجيل الكثير من المداخالت      
صعود قوى إقليمية معادية إلسرائيل، وأن األخيرة أصبحت عبئاً على الواليات المتحـدة وأنهـا تعـيش                 

لقد بلورت كلمة اللواء أفيف كوفاخي      .  في العالم  كمعزولة بالمعنى االستراتيجي، وهناك انتقاد متزايد لها      
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 ألف قذيفة صاروخية موجهـة إلـى إسـرائيل،          200الخطر األول على إسرائيل ، والمتمثل في وجود         
  .وموجودة في إيران وسورية ولبنان

يحرص الجانب الرسمي اإلسرائيلي على متابعة ما يجري في المنطقة          : مما سبق ذكره، يجري االستنتاج    
الم، مع إهمال رسمي عربي كبير لما يجري في الداخل اإلسرائيلي، وبالفعل مـن يتـابع توصـيات          والع

مؤتمرات هرتسيليا وأبحاث معهد التخطيط، ويتابع طبيعة المناقشات والكلمات والمداخالت، يستطيع إلى            
علـى  (ؤالت من نمط استقراء السياسات االستراتيجية والتكتيكية اإلسرائيلية، في اإلجابة على تسا: حد ما 

هل ستقوم إسرائيل بضرب المشروع النووي اإليراني؟ وفي اإلجابة على هـذا            ) سبيل المثال ال الحصر   
ال يمكن إلسرائيل إال أن تقوم بـضرب المـشروع النـووي            : بالمعنى االستراتيجي نقول  : التساؤل نقول 

ومة، غير أن التنفيذ هـو القابـل        اإليراني والصواريخ التي تتهددها، فصحة الضربة العسكرية شبه محس        
للتأجيل، بانتظار األوقات والظروف اإلقليمية والدولية المواتية، وبانتظار الموافقة األمريكية علـى مثـل              

أنها تالحق عسكرياً وأمنياً    : تاريخ إسرائيل السابق ومنذ إنشائها وحتى اللحظة يبين       . هذا العمل العسكري  
  .كل ما يتهددها من أخطار

 1948الخطر الديموغرافي العربي في منطقة      : ثت مؤتمرات هرتسيليا السابقة مواضيع مهمة مثل      لقد بح 
، حـدود   2006على إسرائيل، كيفية تشجيع الهجرة اليهودية إليها، حرب العراق، الحرب على لبنان عام              

التي تتهدد   على غزة، األخطار اإلقليمية والدولية       2009-2008التسوية مع الفلسطينيين والعرب، حرب      
فإن أوراق كل مؤتمر تمثل خالصة أبحاث       : إسرائيل، وغيرها وغيرها من المواضيع، أي بالمعنى الفعلي       

  .أحداث العام المنصرم
أن الحدود اإلسرائيلية للتسوية هي في حكم ذاتي لهم         : وفيما يتعلق بالتسوية مع الفلسطينيين يمكن استقراء      

منزوع السيادة وعلى كانتونات معزولة، ومخترقة إسرائيلياً مـن    ،  )وحتى لو جرت تسميته بإمبراطورية    (
هذا األمر ينـسحب علـى التـسوية مـع          . تلبية احتياجات األمن اإلسرائيلي   : كافة المناحي، والسبب هو   

هذه هي إسرائيل فأعرف عدوك، وهذه هي الطريقة اإلسرائيلية في البحث والتقـصي ومتابعـة               . العرب
  .بي لما يعنيه ذلك من أهمية في الصراع بشكل عامكافة أحداث العالم العر

  .خاطئة خاطئة، خاطئة،: أن المشاركة العربية والفلسطينية في مؤتمرات هرتسيليا هي: يبقى القول
  9/2/2012، القدس العربي، لندن

  
   وحرب اإلنترنت"إسرائيل" .68

  عدنان أبو عامر
 مفروضة عليهـا، لـم تُـستخدم فيهـا          فجأة، وبدون مقدمات، وجدت إسرائيل نفسها في مواجهة حرب        

رصاصة واحدة، ولم تُطلق قذيفة أو صاروخ مضاد، لكن خسائرها فادحة، وأدواتها فتاكة، ونتائجها لـم                
إنها حرب اإلنترنت أو قراصـنة الحاسـوب، أو الهجمـات           .. تتمكن أجهزتها االستخبارية من تقديرها    
  ".حرب السايبر"اإللكترونية، أو ما يعرف اختصارا بـ

  حجم التهديد
مع تزايد الحديث اإلسرائيلي حول تعاظم الحرب اإللكترونية التي تدور رحاها في المنطقة بأقصى قـوة،               
بات واضحا أن جبهتها الداخلية أصبحت عرضة للتضرر عبر شبكات الحواسيب، ومما يزيـد الخـوف                

فيه العمليات الهجومية على قـدرات      اإلسرائيلي أن هذه الحرب هي المجال القتالي الوحيد الذي ال تؤثر            
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العدو للقيام بهجوم من جانبه، خاصة أن أبرز ميزة في هذه الحرب توجد دائما لدى الطـرف المهـاجم،                   
وهو ما ال يمثل بشرى سعيدة إلسرائيل التي ستتعرض في السنوات القادمة لهجمات بال توقف من هـذا                  

  .القبيل
السابقة والالحقة بمثابة مجال قتال جديد يضاف إلى المجـاالت          كما أن هذا المجال أصبح خالل السنوات        

البحرية والجوية والبرية التي سيخوضها الجيش اإلسرائيلي، لتصبح شبكة اإلنترنت بمثابة ساحة معركة             
حقيقية، وليست فقط مجرد ذراع إضافي، بل هي اتجاه ذو أبعاد يتفوق على جميع أذرع الجيش، وتكمـن      

ن جميع أسلحته وأذرعه مستعدة لهذا العصر، حيث يقوم بصياغة تصورات، وتوجـه             مهمته في التأكد أ   
على شبكة اإلنترنت، فـي     " السايبر"سياسي، وبناء النظريات، وتأسيس وحدات تعمل على رصد حوادث          

  .إطار عملية االستعداد، وبناء القوة لهذه الجبهة الجديدة
إليكس فيشمان أن الحرب اإللكترونية باتت اليوم حربـا         ولذلك أكد المراسل العسكري اإلسرائيلي البارز       

تستعد لها تل أبيب جيدا، خشية أن تدخل في أنظمتها الحساسة فيروسات تشل عملها في أحرج األوقات،                 
خاصة أن أعداءها نجحوا في السيطرة على عدة أنظمة في السنوات األخيرة، وقفزوا إلى مراتب تقنيـة                 

الجارية بين الجيوش في عمق قلـب معلومـات         " حرب الظالل "، التي يسميها    "السايبر"ذات صلة بحرب    
ضخمة عالمية  " رقعة شطرنج "العدو، وهي جبهة دينامية يستعملون فيها سالحا ثقيال، وتشبه الحديث عن            

  .تتحارب فيها أفضل العقول
 دفـاع وهجـوم،     واألخطر من ذلك، أن حرب اإلنترنت التي تواجه إسرائيل، تدور فيها كل يوم معارك             

، فهناك جيـوش    "الجميع يستعملون هذا السالح ضد الجميع     "وتقع أضرار واضحة ومخفية، والمخيف أن       
حديثة، ومنظمات مسلحة، وقراصنة حواسيب أفراد، والجيش اإلسرائيلي تحول إلى العب رئيس في هذا              

م ودفاع عن نظم المعلومات،     الميدان، وسينفق في الخطة الخمسية القريبة مئات ماليين الشواقل على هجو          
حـرب  "وهذه الحرب ال يوجد للصاروخ والطائرة الحربية المتطورة أي تميز فيها، ألنها تعتبر بامتيـاز                

  "!العقل للعقل
وربما ألجل هذا التخوف، ومعرفة حجم التهديد الحقيقي، هدد نائب وزير الخارجية اإلسـرائيلي، دانـي                

 إلسرائيل في الفضاء اإللكتروني، وأنه سيعرض نفـسه لـرد           أيالون، بإعالن الحرب على من يتعرض     
قد تؤدي ألضرار إستراتيجية بعيـدة      " الحرب اإللكترونية "صاروخي، خاصة أن وزارة الدفاع قدرت أن        

المدى، وإلى شل الدولة بكاملها عبر استهداف المرافق الحيوية فيها، بل إن قضية القراصنة والهجمـات                
ة في المرافق السياسية واألمنية والعسكرية اإلسرائيلية، ودفعت للمطالبة بتحديد          اإللكترونية أحدثت عاصف  

  .قواعد األمان الخاصة بالكيانات المرتبطة باإلنترنيت
  األضرار الناجمة

لمعلومـات  " الهـاكرز "أعلن مراقب الدولة اإلسرائيلي ميخا ليندرشتراوس فتح تحقيق في عملية اختراق            
ـ      ميغابايت 30شخصية بحجم     ألف إسرائيلي، تضمنت أسماءهم،     400، تحتوي على التفاصيل الخاصة ل

وأرقام هواتفهم، وعناوين سكناهم، وأرقام بطاقات االئتمان واالعتماد الخاصة بهم، ممـا اعتبـر أكبـر                
لمباشـرة  " سايبر"تسرب معلوماتي في إسرائيل، ودفع بالهيئة الوطنية للحرب اإللكترونية المعروفة باسم            

 في سـالح    8200برئاسة جنرال االحتياط البروفيسور يتسحاك بن يسرائيل، القائد السابق لوحدة           عملها  
االستخبارات، للعمل على تنسيق العمليات الدفاعية من الهجمات اإللكترونية على الحواسـيب، وتطـوير              

  .أنظمة الحماية، وجمع معلومات إلكترونية عن الدولة
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     الجيش يعمل سنوي ا لتأهيل مئات الجنود والضباط للعمل في مجال الحرب اإللكترونية فـي            مع العلم بأن
إطار الدوائر االستخبارية والتنصت، لكنهم يعملون في جوانبها العسكرية واألمنية، ولـيس فـي مجـال                
الدفاع عن المواطنين، بعد قيام جهات معادية في السنوات األخيرة عدة مرات بمحاولة اقتحـام شـبكات                 

للبنى التحتيـة بـشكل مماثـل       " ضربة قاتلة "كومية واألمنية، في ظل مخاوف من حصول        الحاسوب الح 
لفيروس ستوكسانت حين عطل عدة شهور عمل مئات دوائر الطرد المركزية فـي برنـامج تخـصيب                 

  .اليورانيوم اإليراني
ـ                  ات وهو ما يعني أن الوضع الذي يكون فيه بوسع كل مجموعة قراصنة التسلل إلى مخزونـات المعطي

اإلسرائيلية، ال يمكن أن يتوقف إال إذا بنيت منظومة دفاعية مناسبة، وهذا ما قررت الحكومة فعله، غير                 
أن عليها أن تستوعب أنه في عصر التكنولوجيا الذي تشكل فيه كل منظومة دفاعية إمكانية كامنة للتسلح،                 

  . شن مزيد من الهجماتيعتبر ثغرة تدعو القراصنة إلى" المخزون البيومتري"فإن ما يعرف بـ
وفي حين زعم رئيس جهاز الشاباك السابق، يوفال ديسكين عدم تشخيص هجوم إلكترونـي علـى مـا                  

في إسرائيل، بل نشاطات قد تفسر كإعداد لمثل هذا الهجوم، فـإن وزيـر              " بنية تحتية حرجة  "وصفه بأنه   
طار استعداد الجيش للسنوات القادمة،     الدفاع إيهود باراك اعتبر الحرب اإللكترونية مجاالً ذا مغزى في إ          

ولذلك قام بتوجيه ميزانيات ال بأس بها، وتجنيد أشخاص في هذه الحرب االفتراضية، ألن مجال حـرب                 
المعلومات يمكن أن يغير وجه الحرب القادمة، واألمر سيستغرق سنوات للدخول في أعماقه، مما يعنـي                

كترونية الهجومية، بمفاهيم عديدة سهلة ومركزة أكثـر        أن إسرائيل بصدد الدخول إلى ساحة الحرب اإلل       
  .من الدفاع عن المعلومات الحيوية

مع العلم بأن إسرائيل هي القوة العظمى العالمية في التطويرات المتعلقة بمجال حرب المعلومات، فإنهـا                
كترونيـة،  وفقًا لتقدير شركات تكنولوجيا عليا عديدة وقعت في مشكلتين لدى شروعها فـي الحـرب اإلل               

  :الدفاعية والهجومية، وهما
شـبكة  :  كل شيء في إسرائيل يدار بواسطة الشبكات المحوسبة، ومن الصعب تحديد سلم األولويات             -1

الكهرباء، المنظومة البنكية، البورصة والطيران، هي أربعة أمثلة على منظومـات حـساسة، والمـس               
ل المتواصل مع الخارج، مما يجعل من الـصعب         بإحداها سيلحق ضررا هائال، وكلها تعتمد على االتصا       

  .أكثر توفير الحماية لها
تاريخ فاخر معروف   " الميل اإلسرائيلي المعروف لتفضيل الهجوم على الدفاع، في ضوء ما يقال إنه              -2

ـ       "وسري من التسلل لمنظومات العدو وتشويشها      " الدفاع الـسلبي  "، لكن حظ إسرائيل السيئ فيما يعرف ب
  .الصبر واالنضباط، ألنه مرتبط بالسلوك المنضبط والمرتب لألفراد والمنظماتيتطلب منها 

وهو ما دفع بأوساط عسكرية نافذة في هيئة األركان اإلسرائيلية للكشف عن تخوفات شديدة تـسود فـي                  
اآلونة األخيرة من إمكانية مطاردة حماس وحزب اهللا لعناصر الجيش مـن خـالل شـبكات التواصـل                  

قوط أحد أجهزة الحاسوب العسكري في أيديهما، أو أن يـستطيعا الـدخول إلـى تلـك                 االجتماعي، وس 
األجهزة، والحصول على المعلومات السرية، ولذلك فإن الجيش يأخذ المسألة على محمل الجد، ويـسعى               

المسؤولة مباشرة عن توفير سبل الحماية من مثل هذا         " شعبة تكنولوجيا المعلومات  "لمحاربتها، من خالل    
ختراق، كما أن شبكة الحواسيب العسكرية مرت بإجراءات تعديلية في السنوات األخيرة، مـن شـأنها                اال

  .السماح بإخراج وثائق ومستندات عسكرية بطريقة آمنة
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ومع ذلك، فإن الجيش سيوظف خالل الخطة الخمسية القادمة مئات الماليين من الشواكل، لبنـاء فـرق                 
حمـاة  "المعلومات الخاصة به، كما سيفتتح دورة خاصة تحمل اسم          هجومية، وإقامة دفاعات عن برامج      

  .يتم خاللها استعراض نقاط الضعف في المنظومات اإللكترونية التابعة له، وكيفية مواجهتها" السايبر
  الحرب المضادة

من جهته، تعهد رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو بتشكيل هيئة خاصـة للحـرب المعلوماتيـة،                
دعت رئيسة لجنة العلوم والتكنولوجيا في الكنيست رونيت تيروش إلى تخصيص االعتمادات المطلوبـة   و

لعمل سلطة المعلومات المحوسبة، تخوفًا من اختراق المواقع اإللكترونية، وتـسريب معطياتهـا ضـمن               
  .واالتصاالتحرب محوسبة تهدف إلى شل البنى التحتية الحيوية للدولة، في مجاالت الكهرباء والمياه 

كما قرر الجيش اإلسرائيلي تجميع فرق النخبة من قراصنة الكمبيوتر، لمواجهـة الحـرب اإللكترونيـة                
، وسط مخاوف من التهديدات المتنامية على الشبكات اإلسرائيلية،         "الهاكرز"وعمليات القرصنة المحوسبة    

م خبـراء كبـار سـيخدمون فـي          خبير في الكمبيوتر، بعضه    300سواء المدنية أو العسكرية، وقد جند       
االستخبارات العسكرية داخل الفرع المسؤول عن الحرب اإللكترونية، والمثير أنه ليس لـدى الكثيـرين               
منهم شهادات جامعية أو ثانوية، لكنهم عملوا في مديرية القيادة والسيطرة، المسؤولة عن رموز التـشفير                

ة الشركات الوطنية، كالكهرباء والمياه والهـاتف،       في شبكات الجيش، وجهازي الشاباك والموساد، وحماي      
بهدف تعزيز قدرات الجيش في مجال الحرب الجديدة، في سياق خطة متعددة السنوات، بعـد أن باتـت                  

  .إسرائيل تشعر بالقلق بعد الهجمات التي تعرضت لها األسابيع الماضية
 تحسين الدفاعات التقنية، وتنسيق     في سياق متصل، أنشأت الحكومة اإلسرائيلية وحدة خاصة مسؤولة عن         

وتطوير البرمجيات، وتعزيز العالقات بين الدفاعات المحلية في الجيش والشركات التكنولوجيـة، بعـد              
الكشف عن إعداد خطة معادية الستثمار ماليين الدوالرات لتطوير التكنولوجيا اإللكترونيـة، وتوظيـف              

الهجومية في مجال الحرب اإللكترونية، ممـا يعنـي أن          خبراء كمبيوتر بهدف تعزيز قدراتها الدفاعية و      
والهجمات عبر الشبكة العنكبوتيـة ضـمن       " السايبر"إسرائيل وجدت نفسها أمام جبهة جديدة، في مجال         

حركة الصراع التي تخوضها لمواجهة أعدائها في المنطقة، وبدا، في الحد األدنى، أنها ال تملـك تفوقًـا                  
  .نولوجي الذي تتمتع به في المجاالت األخرىيتناسب مع حجم التطور التك

ولذلك، انكب الجيش اإلسرائيلي في اآلونة األخيرة على العمل لتطـوير قدراتـه الدفاعيـة والهجوميـة                 
، وسط المخاوف من تنامي تهديد الشبكات المدنية والعسكرية في الدولة، مع اإلقـرار بأنهـا                "السايبرية"

 فيه فيما يتعلق بعالم اإلنترنت، مما يتطلب العمل لتحسين قـدراتها            ليست في المكان الذي يجب أن تكون      
  .في مواجهة ما انكشف لدى أعدائها من قدرات في هذا المجال

األمني إدخال البنوك وشركات الهواتف النقالة إلى قائمة الكيانات الواقعة تحـت            " الشاباك"وقد قرر جهاز    
ب فـي اختـراق بيانـات بطاقـات ائتمـان آالف            اختصاصه، بعد نجاح مجموعة من القراصنة العـر       

اإلسرائيليين، وإخضاعها إلجراءات الحماية من هجمات الفضاء اإللكتروني، باعتبارها جزءا من أمـان             
 كيانًا يشكل البنية الوطنية الحساسة كـشركتي الكهربـاء والميـاه            27المعلومات السرية، وتضم القائمة     

  .وغيرهما
لهجمات اإللكترونية، واتساع رقعة مهاجمة إسرائيل عبر شبكة اإلنترنت، يجعلها          فإن تزايد هذه ا   .. أخيراً

تقترب من كونها تشكل تهديدا وجوديا لها، ألنها تتسبب في شلل منظومات المياه، والكهرباء والطاقـة،                
نـي  وانهيار المنظومات البنكية والمنظومات المحوسبة الوطنية والخاصة من خالل هجوم منظم، مما يع            
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أنها بمثابة تهديد خطير على نمط الحياة، وخطر هائل على قدرة إسرائيل على الوجود، األمر الذي يجعل                 
الدفاع عن حدود إسرائيل بمنظومات الدبابات والمدفعية بعيدا عن االحتمال، ألن مسافة أكبر مـن تلـك                 

  .الهجمات ال تمر بالحدود، ويمكنها مهاجمتها بكل مكان في العالم
إسرائيل دولة تقوم على أساس التكنولوجيا في كل أنماط حياتها العامة والخاصة، فإنها عرضـة               وبصفة  

ألضرار كبيرة للغاية، وهي رسالة موجهة ألعداء إسرائيل في جميع أنحاء العالم، ألن ما تحيـاه هـذه                   
، يتطلـب منهـا   الدولة من عصر توجد فيه تهديدات ناشئة بمثابة تغييرات دراماتيكية للتهديدات األمنيـة        

  فهل تراها فاعلة؟.. تغييرا في فكرها وإستراتيجية أمنها القومي
  8/2/2012، موقع الجزيرة نت، الدوحة
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