
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
    

  
    

  
  

  
  
  
  
  

  هنية يبدأ زيارة رسمية إلى إيران في رابع محطة بجولته الخارجية
   الحكومة شأناً داخلياً فلسطينياً طالما ال تضم أعضاء من حماسشنطن تعّداو: عميرةحنا 

  سيكون بالتوافق بين حماس وفتح وباقي الفصائل الفلسطينيةتشكيل الحكومة القادمة : حماس
  "ذوي االحتياجات الخاصة"الغربية لـالضفة ب بناء وحدات استيطانية جديدة قّرباراك ي

 يؤيد الحقوق المشروعة للفلسطينيينو".. إسرائيل" يدعم حماية أمنزعيم المعارضة بماليزيا 

دعـوات:"منظمة التحريـر"
اقتحام المسجد األقصى تمّهد    

  لطرح فكرة تقسيمه
  4ص ... 

  

  2408  11/2/2012السبت 



  

  

 
 

  

            2ص                                     2408:                العدد11/2/2012السبت  :التاريخ

    :السلطة
 4  هنية يبدأ زيارة رسمية إلى إيران في رابع محطة بجولته الخارجية.2
 4  توافق تؤجل اجتماع السبت أليام إلتاحة الفرصة أمام مشاورات تشكيل حكومة ال"منظمة التحرير".3
 5   الحكومة شأناً داخلياً فلسطينياً طالما ال تضم أعضاء من حماستعد  واشنطن:عميرةحنا .4
 6  ويطمئن مواطنيه.. فياض يتفق مع القطاعات االقتصادية على إلغاء وتخفيض شرائح ضريبية.5
 7   أشكالهمصر تريد رؤية حل نهائي لمعضلة االنقسام وقطر ستوفر الدعم بكل : يل عمرونب.6
 7   تبلغ الجامعة العربية بفشل لقاءات عّمان الفلسطينيةالسلطة.7
 7  االنسجام بين عباس ومشعل فوق التصور: "الحياة"األحمد لـ.8
 8  هناك تقصير واضح في نصرة النواب المختطفين: النائب عطون.9
    

    :المقاومة
 9  تشكيل الحكومة القادمة سيكون بالتوافق بين حماس وفتح وباقي الفصائل الفلسطينية: حماس.10
 9   إذا أصاب األسير خضر عدنان مكروهنحن في حل من التهدئة: شلّح.11
 9  في لبنان  تنظم مسيرة دعم إلقرار الحقوق اإلنسانية للفلسطينيينالديمقراطيةالجبهة : لبنان.12
 9  االستيطان قنبلة موقوتة تهدد بتفجير المنطقة بأكملها: الجبهة الديمقراطية.13
10  الشعبية تدين تفجيرات حلب وتدعو لصون الدم واألرواح.14
10   حزب التحرير يتهم السلطة بشن حملة اعتقاالت ضد عناصره في الضفة.15
    

    :اإلسرائيليالكيان 
10  "ذوي االحتياجات الخاصة"الغربية لـالضفة بيدة  بناء وحدات استيطانية جدقّرباراك ي.16
11    رئيساً للمحكمة العليا اإلسرائيليةاًمستوطنتعّين لجنة تعيين القضاة .17
11  أسرى عرب كثيرون قتلوا خالل التعذيب :يهدد بفضح أسرار" أمان"بجهاز محقق .18
12  "حيتس"تختبر راداراً مطّوراً ضمن منظومة " إسرائيل".19
12  148 منطقة إلى 112زيادة مناطق اإلنذار من تقّرر  "إسرائيل"قيادة الجبهة الداخلية في .20
13   المناطق فقط جاهز لحالة الحربثلث عدد:  سلطة محلية94تقرير إسرائيلي يفحص .21
13   يهّددون باإلضراب"سرائيلإ"حراس وزراء .22
    

    :األرض، الشعب
14  نا الطعام تضامنا مع األسير خضر عدناألسرى يبدؤون غداً إضراباً عن.23
14  خضر عدنان   أمام الصليب األحمر في غزة تضامنا مع األسير الصائماعتصام.24
14  االحتالل يعتمد مخططاً لبناء متحف تهويدي على أنقاض مباني وآثار اسالمية.25
14  ي الضفة الغربية ف المسيرات األسبوعية اإلسرائيلي خالل قمع االحتاللاتإصاب.26
15   دونم بالخليل100 يخربون مزروعات  يهودمستوطنون.27
15   اليهود والمستوطنين في الضفة الغربيةبورينقرية مواجهات ليلية بين أهالي .28
15  في لبنان في المخيمات الفلسطينية "الموروث الثقافي والجندر"مل جمعية نبع تطلق ورشة ع.29



  

  

 
 

  

            3ص                                     2408:                العدد11/2/2012السبت  :التاريخ

   
   :اقتصاد

 15  االقتصاد الفلسطيني ال يقوم اساسا على دعائم قوية مستدامة: محمد مصطفى.30
 16  االنترنت الفلسطينيةقراصنة يشنون هجمات بماليين الرسائل لتعطيل شبكة.31
   

   :صحة
 16 9 مولد كهرباء من قافلة أميال من االبتسامات 45وزارة الصحة في غزة تتسلم .32
   

   : لبنان
17  "لسفيرا"في لبنان تنظم احتفاالً يستعيد قضية فلسطين منذ النكبة برعاية  "ثانوية الروضة".33
17 اعتصام في العديسة رفضاً لشريط شائك إسرائيلي: لبنان.34
   

   :عربي، إسالمي
18   فهم تحوالت المنطقة"إسرائيل" وعلى "كارثياً"الخيار العسكري ضد إيران سيكون : داود أوغلو.35
18  يؤيد الحقوق المشروعة للفلسطينيينو "..إسرائيل"يدعم حماية أمن يم المعارضة بماليزيا زع.36
19  طوَّقت شريان مصر الحيوي" إسرائيل: "رئيس البرلمان السوداني.37
19  يزور مخيم نهر البارد" الصندوق السعودي للتنمية"وفد من .38
19  "حملة صليبية"بشن " إسرائيل" يهددون "هاكرز".39
   

   :دولي
20  "خضر عدنان "األسير بحل سريع لقضية "إسرائيل" سيري يطالب روبرت.40
20 منظمات بريطانية تشارك بالمسيرة العالمية للقدس.41
20 مجموعة قراصنة االنترنت تهدد بتعطيل شبكة اإلنترنت اإلسرائيلية.42
    

    :حوارات ومقاالت
21  ريب الرنتاويع"...  مازنأبو"عن الجدل حول رئيس الوزراء .43
22  حازم صاغّية ..، ...الال/  اإليديولوجّية"حماس".44
23  فايز رشيد. د ..بين مؤتمرات هرتسيليا ومعهد التخطيط.45
25  ياسر الزعاترة.. حماس إذ تتحدى الضغوط وتخرج من سوريا.46
27 لوموتموريا ش.. !اعطوا الفلسطينيين فرصة كي يضّيعوها.47
    

 28  :كاريكاتير
***  

  
  



  

  

 
 

  

            4ص                                     2408:                العدد11/2/2012السبت  :التاريخ

  
  دعوات اقتحام المسجد األقصى تمّهد لطرح فكرة تقسيمه: "منظمة التحرير" .1

إن الدعوات : قال رئيس دائرة شؤون القدس في منظمة التحرير الفلسطينية أحمد قريع: القدس المحتلة
لطرح فكرة تقسيمه بين المسلمين واليهود، محذراً من نية  تمهيد ،القتحام المسجد األقصى المبارك

  . المزعوم على أنقاضه"الهيكل" والدعوة لبناء ، غداً"الليكود"اقتحامه من قبل آالف من أعضاء حزب 
الدعوات الصهيونية القديمة المتجددة حول النية لبناء الهيكل المزعوم "إن : وأضاف قريع في بيان أمس

ألقصى المبارك، مع ما يرافقها من قرار المحكمة العليا اإلسرائيلية بإعطاء الحق على حساب المسجد ا
لليهود بالصالة في المسجد األقصى، تمهيد لطرح فكرة تقسيم المسجد بين المسلمين واليهود كخطوة 

  ."لتحقيق أهدافهم لبناء الهيكل
 بأن يتم ،1996لي السابق عام هذه الخطوة االستفزازية تأتي ضمن المخطط اإلسرائي"وأشار إلى أن 

تحويل المصلى المرواني إلى كنيس يهودي كبير، لكن تم إيقاف هذا المخطط الخطير بعد وقفة أبناء 
شعبنا الفلسطيني بثبات وإعمار وترميم المصلى المرواني خالل فترة وجيزة، وافتتاحه لصالة المسلمين 

ع اللجنة الرباعية والمؤسسات الدولية ومنظمات األمم ودعا قري ."فيه وإحباط المخطط اإلسرائيلي حينذاك
، ومؤسسات حقوق اإلنسان، إلى الوقوف والتصدي لهذه اإلجراءات "اليونيسكو"المتحدة، وخاصة 

  .الخطيرة
  11/2/2012البيان، دبي، 

  
  هنية يبدأ زيارة رسمية إلى إيران في رابع محطة بجولته الخارجية .2

ة الفلسطينية في قطاع غزة، الجمعة، إلى طهران حيث سيمضي ثالثة وصل إسماعيل هنية رئيس الحكوم
  .أيام ويلقي السبت خطابا بمناسبة الذكرى الثالثة والثالثين للثورة اإلسالمية كما أفاد التلفزيون اإليراني

وأضاف الموقع اإللكتروني للتلفزيون إن هنية سيلتقي المرشد األعلى للجمهورية آية اهللا علي خامنئي 
الرئيس محمود أحمدي نجاد إضافة إلى مسؤولين سياسيين آخرين ومسؤولين في أجهزة األمن و

  .اإليرانية
  10/2/2012موقع فلسطين أون الين، 

  
   تؤجل اجتماع السبت أليام إلتاحة الفرصة أمام مشاورات تشكيل حكومة التوافق"منظمة التحرير" .3

 تأجيل االجتماع المخصص لإلطار القيادي ، أمس،كشفت مصادر فلسطينية موثوقة:  وكاالت–رام اهللا 
 الجاري، لبضعة أيام 18المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية، الذي كان مقرراً عقده في القاهرة في 

 لتشكيل حكومة التوافق التي سيرأسها بناًء على ،إلتاحة فرصة أكبر أمام مشاورات الرئيس محمود عباس
  ."حماس"اتفاق الدوحة مع حركة 
عباس اطلع المجتمعين خالل لقاء أن  التي طلبت عدم اإلفصاح عن هويتها، ،وذكرت المصادر، أمس

 "حماس"للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير على تفاصيل اتفاقه في الدوحة مع رئيس المكتب السياسي لـ
 لمنظمة وأفادت المصادر انه تقرر تأجيل االجتماع المخصص لإلطار القيادي المؤقت. خالد مشعل

 الجاري، لبضعة أيام إلتاحة فرصة أكبر أمام 18التحرير، الذي كان مقرراً عقد في القاهرة في 
الجهاد " و"حماس" لتشكيل حكومة التوافق التي سيرأسها بالتشاور مع حركتي ،مشاورات عباس
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، لكن لم »فيضتطرق إلى مناقشة الملف السياسي والمصالحة بشكل مست" االجتماع أنوأفادت . "اإلسالمي
  .تجر فيه مناقشة األسماء المحتملة لشغل مناصب وزارية في حكومة التوافق من شخصيات مستقلة

 أن عباس لم يبدأ عملياً بإجراء مشاورات تشكيل حكومة ،وأكد مسؤول فلسطيني شارك في االجتماع
لرئيس مع الفصائل والمستقلين  الجاري ال تكفي لمشاورات ا18التوافق، الفتاً إلى أن المدة المتبقية ليوم 

  .الختيار أعضاء الحكومة الجديدة
ن جانبه، استبعد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف أن يواجه عباس م

كون أن االتفاق الموقع في الدوحة، وكذلك اتفاق القاهرة حددا مالمح "صعوبة في تشكيل هذه الحكومة، 
، مشيراً إلى أن اختيار عباس لرئاسة الحكومة " بأن تكون تضم شخصيات فلسطينية مستقلةهذه الحكومة،

وكان من المفترض بحسب ما أعلن عقب اتفاق الدوحة أن يتم اإلعالن عن . "إلنهاء عقدة تشكيلها"جاء 
  .تشكيلة الحكومة التوافقية الجديدة السبت المقبل في القاهرة

  11/2/2012البيان، دبي، 
  

   الحكومة شأناً داخلياً فلسطينياً طالما ال تضم أعضاء من حماستعد واشنطن: عميرة حنا .4
كشف حنا عميرة عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، النقاب  :عبد الرؤوف ارناؤوط

ومة انتقالية  أنها ال تعارض تشكيل حك،أن الواليات المتحدة األميركية أبلغت القيادة الفلسطينية" األيام"لـ
  ".حماس"مؤقتة برئاسة الرئيس محمود عباس طالما ال تضم أعضاء من 

األميركيون استفسروا عن إعالن الدوحة وما إذا كانت الحكومة المنوي تشكيلها تضم "وقال عميرة 
 وأنها ،في الحكومة القادمة" حماس" ال مشاركة من قبل أن وكان جواب القيادة ،"حماس"أعضاء من 

وأضاف ".  أي تنظيم آخرأو" فتح "أو" حماس"مهنية مستقلة ال عالقة لها بأي تنظيم سواء أكان حكومة 
  ". هذا شأن داخلي فلسطينيأن األميركيونعلى اثر ذلك فقد اعتبر "

كما كشف عميرة عن تأجيل اجتماع لجنة منظمة التحرير الفلسطينية الذي كان من المزمع ان يعقد في 
االجتماع سيتأجل لعدة " وقال ، الجاري في القاهرة برئاسة الرئيس محمود عباسالتاسع عشر من الشهر

 هناك اتصاالت من اجل ، حيث الحادي والعشرين من الشهر الجاريأوأيام وربما ينعقد في العشرين 
 وذلك بسبب ارتباطات الرئيس عباس ففي الرابع والخامس عشر من الشهر ،تحديد موعد جديد ليس ببعيد

  ". رام اهللا يستقبلهم الرئيسإلى اجتماع المجلس الثوري لحركة فتح وهناك زوار أجانب سيصلون سينعقد
 الرئيس عباس ابلغ أن على الرغم من ، المشاورات لتشكيل الحكومة لم تبدأأن أيضاوكشف عميرة 

 أن الممكن  من انه على استعداد لتسلم أسماء مستقلين منأمس، من أولاجتماع القيادة الفلسطينية يوم 
  .ترشيحهم لتولي حقائب وزارية في الحكومة الجديدة

 بتسهيل االنتخابات وعدم إسرائيل تعهد أبرزها مرتبط بتحقق عدد من القضايا األمر أن إلى عميرة وأشار
 تمكين حركة حماس للجنة االنتخابات وأيضا االنتخابات في القدس الشرقية إجراء أمام عراقيل أيوضع 

  .فلسطينية من تحديث السجل االنتخابي في قطاع غزةالمركزية ال
  11/2/2012األيام، رام اهللا، 
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  ويطمئن مواطنيه.. فياض يتفق مع القطاعات االقتصادية على إلغاء وتخفيض شرائح ضريبية .5
لم يغفل رئيس الوزراء الفلسطيني سالم فياض مواطنيه، وهو في الطريق نحو :  كفاح زبون- رام اهللا

ويسير . ته المالية الجديدة، على الرغم من محاورته لمتخصصين وأكاديميين ورجل اقتصادإقرار خط
فياض في خطين متوازيين؛ األول مرتبط بالقطاعات المختلفة الكبيرة، والثاني مرتبط بالشارع الفلسطيني 

التفاق على وقطع فياض في الخط األول شوطا جيدا، بعد ا. الذي يقول مستشاروه إنه األهم بالنسبة له
  .إلغاء شرائح ضريبة وتعديل أخرى، ومراجعة باقي البنود

وقال بيان لجنة الحوار االقتصادي، الذي دعا إليه وشارك فيه إلى جانب المجلس القطاع الخاص، 
والنقابات العمالية والمهنية ونقابة الموظفين وممثلي البلديات، ومؤسسات المجتمع المدني، وممثلي القطاع 

، ومؤسسات حقوق اإلنسان، إنه اتفق على أن يوصي وزير المالية مجلس الوزراء بتعديل قرار الزراعي
. للشركات واألفراد)  في المائة30(يقضي بتعديل الشرائح الضريبية، يتم بموجبه إلغاء الشريحة العليا 

يه، على واتفق فياض مع محاور.  في المائة20 في المائة إلى 22.5وتخفيض الشريحة الرابعة من 
تشكيل لجنة فنية تضم كل األطراف ذات العالقة بقانون ضريبة الدخل، مهمتها إجمال التعديالت 

وتعهدت . المقترحة على القانون بمشاركة وزارة المالية، ولجنة تسهيل الحوار، لمراجعة أحكام القانون
وبما يحافظ على عالقات الثقة وزارة المالية بتنفيذ القوانين ذات الصلة بالضرائب بكل احتراف ومهنية، 

والتعاون مع المكلفين، كما تعهدت بمكافحة التهرب الضريبي وتوسيع قاعدة المكلفين أفقيا وحل إشكال 
وترضي هذه التعديالت، الشركات وأصحاب الدخول . التقاسم الضريبي بين إسرائيل والسلطة الوطنية
. ل بالحوافز المالية لقانون تشجيع االستثمار لمدة سنتينالعالية جدا، التي وافقت بالمقابل على تأجيل العم

ويفترض أن يتواصل الحوار المالي وينتقل إلى نقاش معمق مع المجلس التشريعي الفلسطيني إلقرار 
  .القانون الضريبي المعدل

األقل، أما الخط الثاني فهو خط الشارع الفلسطيني، وهو األكثر تعقيدا، فقد نجح أخيرا في اختراقه، على 
بعدما تحول الرجل إلى أستاذ مدرسة وحمل قلما وراح يشرح من على لوح ورقي إيجابيات القانون 

 10، بتسجيل مدته "يوتيوب"، وعلى "فيس بوك"وفاجأ فياض مرتادي صفحته على . الضريبي الجديد
أختي .. المواطنأخي «: وقال فيه. "هذه هي الحقيقة"دقائق، يتحدث فيه عن القانون الجديد تحت عنوان 

أود من خالل هذه المداخلة المتلفزة أن أبين بعض جوانب «": ، وأضاف"المواطنة معكم سالم فياض
، 2012القضايا واإلجراءات التي كانت الحكومة قد اقترحتها لتخفيض العجز في موازنة السلطة لعام 

  ."وبما يمهد إلنهاء األزمة المالية التي واجهتها السلطة
 مستمعيه إلى أن الكثير مما أثير غير حقيقي ومضخم ومشوه، وقال إن أي تقاعد مبكر لن وطمأن فياض

وتوجه فياض إلى . يفرض على أي موظف، كما أن أي تعديالت ضريبة لن تمس المزارعين األفراد
  ."تأثير القانون الجديد، هو إيجابي وليس سلبيا"اللوح الورقي، وأخذ يشرح باألرقام كيف أن 

 ألف 155 ألف شيقل سنويا، أي الذين يتقاضون 170ياض كيف أن أصحاب الدخل دون وأوضح ف
شيقل، أو أقل في العام، وهم شرائح ضريبية مختلفة، سيستفيدون من تخفيض في الضريبة بينما ستصبح 

، متهما جهات لم "هذه هي الحقيقة": وقال.  ألف شيقل فأقل في العام36صفرا، على الذين يتقاضون 
  . بالتشويه والتحريض والتحريفيسمها

  11/2/2012الشرق األوسط، لندن،، 
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   أشكالهمصر تريد رؤية حل نهائي لمعضلة االنقسام وقطر ستوفر الدعم بكل : نبيل عمرو .6
 سفير فلسطين السابق في القاهرة عضو المجلس االستشاري لحركة فتح نبيل أكد:  وليد عوض-رام اهللا 
 بأن اتفاق الدوحة الذي وقع االثنين الماضي بين الرئيس الفلسطيني ،جمعةال' القدس العربي' لـ،عمرو

 لتشكيل حكومة من الكفاءات الوطنية برئاسة ،محمود عباس وخالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحماس
 الدعم المالي والسياسي لتطبيقه على ارض أشكالعباس ستعمل قطر على تنفيذه من خالل توفير كل 

  . ملف االنقسام الفلسطيني الذي بات يجر مضاعفات على مصراءإلنه ،الواقع
 ، كثيرةأماكن النار المشتعلة في إلطفاء قطر التي تدفع الكثير إن" "القدس العربي'"ـوتابع عمرو قائال ل

 في هذا أنها وال جدال ، ملف االنقساموإغالق المبادرة إلنجاح أشكالهلن تتأخر في توفير الدعم بكل 
 والعربية وحصلت على تشجيع منها اإلقليمية األطراف اتصاالت بالعديد من أجرتن قد الشأن تكو

  ". جنب مع الجهد المصري إلخراجنا من هذا المأزقإلىللمضي قدما وجنبا 
 ما زالت تأخذ موقفا ايجابيا من المصالحة الفلسطينية بوصفها شأن األمريكية اإلدارة أن إلى عمرو وأشار

الكونغرس هو بؤرة التحريض ضد الفلسطينيين " بالقول األمريكيحذرا من الكونغرس فلسطيني داخلي، م
  ."األصواتخصوصا في زمن االنتخابات واالقتتال الشرس على 

 حول الوضع "لقدس العربيا" معه أجرته في الحوار التالي الذي "القدس العربي" عمرو لـأقوالوجاءت 
 لن يترشح لالنتخابات بأنهئيس عباس عقب اتفاق الدوحة  الروإعالنالفلسطيني ووضع فتح الداخلي 

  :ولالطالع على نص الحوار. القادمة
http://www.alquds.co.uk/index.asp?fname=today\10qpt957.htm&arc=data\2012\02\02-10\10qpt957.htm 

  11/2/2012القدس العربي، لندن، 
  

   تبلغ الجامعة العربية بفشل لقاءات عّمان الفلسطينيةالسلطة .7
 األفكار" إن ،قالت السلطة الفلسطينية عقب اجتماع برئاسة محمود عباس في رام اهللا:  وكاالت– السفير

 ، استئناف المفاوضاتأمام لتمهيد الطريق اآلن حتى اإلسرائيليةمة والمواقف التي ال تزال تطرحها الحكو
 أمينوقالت القيادة الفلسطينية في البيان الذي تاله . " المطلوب لبدء مفاوضات جادةاألدنىال تشكل الحد 

) تشكل(تتضمن اشتراطات مسبقة و" إن هذه المقترحات ،سر منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه
 1967 خاصة فيما يتصل بالقضيتين المركزيتين وهما حدود العام ، التحايلألساليبا استمرار

  ." النشاط االستيطانيأشكال ووقف كل ،واالعتراف بها كأساس
 اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية أعضاءوعّبرت القيادة في ختام االجتماع الذي حضره 

 بهذه إسرائيل إللزامتتوصل المساعي المبذولة " في أن أملهال، عن  العامين للفصائواألمناءلحركة فتح 
  ." ايجابي وفّعالأفق التي ال يمكن من دونها ضمان انطالق عملية سياسية ذات األسس،

  11/2/2012السفير، بيروت، 
  

  االنسجام بين عباس ومشعل فوق التصور: "الحياة"األحمد لـ .8
رئيس وفدها في الحوار عزام و "فتح"جنة المركزية لحركة أكد عضو الل:  جيهان الحسيني–القاهرة 
، في "أكد لنا أن إعالن الدوحة سيستمر« خالد مشعل "حماس" أن رئيس المكتب السياسي لحركة ،األحمد

  . على ما جاء في االتفاق"حماس"إشارة إلى عدم التوافق بين قيادات 
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االنسجام بين الرجلين " إن "الحياة"اس، وقال لـ وأشاد بالعالقة اإليجابية بين مشعل والرئيس محمود عب
. " لجنة المتابعةأعمال، موضحاً أن المشاورات لتشكيل الحكومة ستبدأ بعد انتهاء "أكبر مما كنت أتصور

 الشهر الجاري في القاهرة من أجل الحوار في شأن 21 أن لقاء سيجمع بين عباس ومشعل في إلىولفت 
 منظمة التحرير لن يتم إال بعد عضويتها في المجلس إلى "حماس" انضمام أن إلىمنظمة التحرير، مشيراً 
  ."حينئذ ستكون مشاركتها فعلية وشرعية«: الوطني الفلسطيني، وقال

أتحدى أن يكون هناك، دستورياً، ما يمنع الرئيس ": ودافع عن حق عباس في رئاسة الحكومة، قائالً
أبو مازن هو رئيس السلطة التنفيذية "وأوضح أن . "من رئاسة الحكومة) أبو مازن(محمود عباس 

والحكومة تابعة له، وال يوجد شيء اسمه سلطة الحكومة وسلطة الرئيس، فهناك ثالثة سلطات، تنفيذية 
، الفتاً إلى أن هذا نص صريح في "وقضائية وتشريعية، ورئيس السلطة هو رئيس السلطة التنفيذية

  .القانون
 "أبو مازن"ن بالنص القانوني ويستخدمونه مبرراً فقط من أجل رفض رئاسة ورأى أن هناك من يتذرعو

الذين يتكلمون عن هذا الفصل تعشعش في رؤوسهم خطة خريطة الطريق والمخطط ": للحكومة، وقال
التي طرحت حينذاك، ومن ثم جرى ) ...  عمارأبو(األميركي لتقليم أظافر الشهيد الرئيس ياسر عرفات 

ئيس الوزراء وأجريت االنتخابات التشريعية على أن يتولى المجلس التشريعي انتخاب استحداث منصب ر
رفضنا ذلك، وكنت عضواً في المجلس التشريعي ": وقال. " منصب فخريإلىالرئيس كي يتحول الرئيس 

  ."، ومن ثم استمر النظام الرئاسيتاألطروحاالسابق الذي رفض هذه 
 وبعض القوى "حماس"ن عن مسألة المخالفة القانونية هم أوساط وأشار األحمد إلى إن الذين يتحدثو

، داعياً إياهم إلى "أريد أن اسألهم هل االنقسام قانوني في نظرهم؟": وقال. والفصائل الفلسطينية في غزة
في عهد أبو عمار، وعندما كان رئيساً ": وقال. عدم الخوض في القانون طالما هم غير ملتزمين به

نا اليمين أمامه بينما هو لم يقسم اليمين ألنه أقسم اليمين أمام الشعب عندما تولى الرئاسة، للحكومة، أقسم
 السابقة إذا ما تكررت تصبح عرفاً حتى لو أنورأى األحمد . " يحلف اليمينأنوبالتالي ليس مطلوب منه 

ة نتيجة قرب إنهاء أصيبت بالعل"لم يكن هناك نص قانوني بها، متهماً قوى فلسطينية لم يسمها بأنها 
  ."االنقسام، ففقدت أعصابها وباتت تطلق االتهامات يميناً ويساراً

وكان األحمد اجتمع أول من أمس مع رئيس االستخبارات المصرية اللواء مراد موافي، كما عقد 
  . موسى أبو مرزوق"حماس"محادثات مع نائب رئيس المكتب السياسي لحركة 

  11/2/2012الحياة، لندن، 
  

  هناك تقصير واضح في نصرة النواب المختطفين: نائب عطونال .9
 خالل ندوة نظمها مركز ،ألقى النائب المبعد عن مدينة القدس أحمد عطون كلمة النواب المعتقلين: الخليل

 تحدث فيها عن المعتقلين من نواب الشرعية ،أبو جهاد لرعاية شؤون األسرى في قاعه بلدية البيرة
وقال عطون إن قضيه اعتقال  .عرضوا الستهداف ممنهج من قبل سلطات االحتاللالفلسطينية والذين ت

  .النواب من أكبر القضايا والهموم المؤرقة والتي لم تالق المناصرة الواجبة من قبل الجميع
 منهم هم من نواب التغيير واإلصالح وثالثة 24 نائًبا معتقال في سجون االحتالل 27هناك "وأضاف أن 
، مؤكًدا أن اعتقال نواب التغيير جاء في المرحلة األولى والثانية على خلفية "لمانية أخرىمن كتل بر

 .االنتخابات فيما اعتقل نائبان عن حركة فتح ونائب عن كتلة أبو علي مصطفى على خلفية قضايا مقاومة
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إلداري وتم أيًضا اعتقال  تم خاللها تحويل المعتقلين من النواب إلى االعتقال االثانيةوأشار إلى أن الحملة 
نواب القدس وإبعادهم عن المدينة المقدسة، وقد استهدف االحتالل نواب التشريعي بالقتل كما حدث مع 
النائب الشهيد سعيد صيام ومحاولة اغتيال النائب مشير المصري والنائب خليل الحية والنائب الدكتور 

  .محمود الزهار
ن جميع المؤسسات والكتل البرلمانية ومؤسسات السلطة؛ إذ لم وقال عطون أن هناك قصوًرا واضًحا م

يتم تفعيل قضيتهم أو إبراز موقف رسمي حقيقي يمثل موقفًا صادقًا لنصرة قضيتهم، علًما بأن هناك 
  .فعاليات محدودة تمت هنا وهناك لم تعبر عن مأساوية الحدث بالشكل المطلوب

  10/2/2012المركز الفلسطيني لإلعالم، 
 

  تشكيل الحكومة القادمة سيكون بالتوافق بين حماس وفتح وباقي الفصائل الفلسطينية: سحما .10
 في تصريحات ،اسماعيل رضوان. أكد المتحدث الرسمي باسم حركة المقاومة اإلسالمية حماس د

ان تشكيل الحكومة القادمة واختيار وزرائها و ، ان هذه الحكومة االنتقالية حكومة كفاءات وطنية،صحفية
  .سيتم بالتوافق بين حماس وفتح وباقي الفصائل الفلسطينية

  10/2/2012، موقع فلسطين أون الين
  

  نحن في حل من التهدئة إذا أصاب األسير خضر عدنان مكروه: شلّح .11
 أمس في كلمة له عبر ،رمضان شلّح» الجهاد اإلسالمي« حذر األمين العام لحركة : أ ف ب-غزة 

نية التي نظمتها حركته في بلدة عرابة في محافظة جنين شمال الضفة حيث الهاتف خالل الوقفة التضام
مقر أسرة االسير خضر عدنان، أن حركته ستكون في حل من أي تهدئة مع إسرائيل إذا أصاب الشيخ 

  .خضر عدنان أي مكروه، وحّمل االحتالل المسؤولية الكاملة عن حياته
  11/2/2012، الحياة، لندن

  
  في لبنان  تنظم مسيرة دعم إلقرار الحقوق اإلنسانية للفلسطينيينديمقراطيةال الجبهة: لبنان .12

 النطالقتها، مسيرة 43أمس في الذكرى الـ» الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين«نظمت : بيروت
  .حاشدة في وسط بيروت دعماً إلقرار الحقوق اإلنسانية للفلسطينيين في لبنان وتمسكاً بحق العودة

لمسيرة عضو المكتب السياسي للجبهة علي فيصل الذي دعا الحكومة والكتل النيابية والقوى وتحدث في ا
: وقال. »إقرار الحقوق التي لم نلمس من الحكومة أي جدية لتطبيقها«السياسية والحزبية إلى العمل على 

  .»نرفض أن تبقى حقوقنا اإلنسانية رهينة التجاذبات الداخلية واالنقسامات الطائفية«
  11/2/2012، الحياة، لندن

  
  االستيطان قنبلة موقوتة تهدد بتفجير المنطقة بأكملها: الديمقراطيةالجبهة  .13

استنكر النائب قيس عبد الكريم أبو ليلى عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطيـة لتحريـر               : رام اهللا 
جنوب الـضفة   (ة بيت لحم    فلسطين، قرار وزير الجيش اإلسرائيلي ايهود بارك إقامة مستوطنة في منطق          

  ".االستيطان بات قنبلة موقوتة تهدد بتفجير المنطقة بأكملها"، محذًرا من أن )الغربية المحتلة
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مـا تقـوم بـه      "، إن   )10/2(نسخة عنه اليوم الجمعة     " قدس برس "وقال أبو ليلى، في بيان صحفي تلقت        
قامة مستوطنات جديدة، ويثبت للعـالم      سلطات االحتالل على األرض يناقض ادعاءاتها بأنها توقفت عن إ         
  ".أجمع حقيقة النوايا اإلسرائيلية ومطامع حكومة االحتالل االستعمارية

  10/2/2012قدس برس، 
  

   تدين تفجيرات حلب وتدعو لصون الدم واألرواحالشعبية .14
واطنين دانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين التفجيرات التي أودت في مدينة حلب السورية بأرواح الم

ـرب نسخة 48وأكدت الجبهة الشعبية، في بيان وصل موقع عــ .ونشرت الدمار في أحياء المدينة
 وال يمكن أن ،هذا المسار التخريبي ال يمكن أن ينتمي لدين أو لفكر أو سياسة وطنية أو أخالق"منه، أن 

يت الوحدة والمناعة يخدم إال مخططات أعداء سوريا واألمة العربية في نشر الحروب األهلية وتفت
  ". في مواجهة ما يحاك ضدها من مؤامرات إلدامة السيطرة على المنطقة وشعوبها وثرواتها،الوطنية

صيانة الدم الزكي الذي يهرق واألرواح التي تزهق باليقظة وبالتصدي "ودعت الشعبية أبناء سوريا إلى 
  ".لشتى التدخالت والمؤامرات الخارجية

 التخريب والقائمين عليها الذين يذرفون دموع التماسيح على سوريا وشعبها فيما ال أساليب"كما استنكرت 
يألون جهدا في تأجيج الخالفات والتعصب األعمى وتشجيع  وتغذية االحتراب الداخلي وإجهاض مساعي 

  .بحسب البيان". الحوار والوفاق إلغراق سوريا العربية في مستنقع الفتن والحروب واالنتحار
  10/2/2012، 48عرب 

   
   التحرير يتهم السلطة بشن حملة اعتقاالت ضد عناصره في الضفةحزب .15

، )جنـاح الـضفة الغربيـة     (األجهزة األمنية التابعة للـسلطة الفلـسطينية        " حزب التحرير "اتهم   :الخليل
ه  توزيع بيان للحزب أمس، ينتقد في       مجموعة من عناصره في عدة مدن من الضفة الغربية، بعد          باعتقال

  .سياسات السلطة االقتصادية وقانون الضريبة الجديد
أن األجهزة األمنيـة اعتقلـت       نسخة عنه، " قدس برس "وأوضح المكتب االعالمي للحزب في بيان تلقت        

في "أم لم يشارك،     عناصره وأنصاره من الطرقات والبيوت، بغض النظر عمن شارك في توزيع البيانات           
، على حد قول    "تكميم األفواه ومنع االنتقاد لسياسات السلطة الظالمة      خطوة تعبر عن إصرار السلطة على       

  البيان
  11/2/2012قدس برس، 

  
  "ذوي االحتياجات الخاصة"الغربية لـالضفة ب بناء وحدات استيطانية جديدة قّر يباراك .16

ة جديدة  وافق وزير الدفاع اإلسرائيلي أيهود باراك على بناء وحدات استيطاني         :  أ ف ب   -القدس المحتلة   
  .جنوب الضفة الغربية لتكون مؤسسة تعليمية لذوي االحتياجات الخاصة

" غوش عتـصيون  "في كتلة   " غفاعوت"وأفاد بيان صادر عن مكتب باراك امس بأن المكان الذي سيسمى            
، وهـي   "ليس مستوطنة وليس جديداً في منطقة غوش عتصيون، وهو جزء من آلون شفوت            "االستيطانية  

هذه مؤسسة تعليمية لذوي االحتياجات الخاصة على أراض تابعة للدولـة           "وأضاف أن   . "مستوطنة قريبة 
  ".وتسمح باستبدال مبان موقتة بأخرى دائمة في نهاية العملية
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إلى أن قرار بـاراك     " فرانس برس "االستيطاني يائير ولف لوكالة     " غوش عتصيون "وأشار رئيس مجلس    
 إلى مؤسسة رفيعة المستوى توفر فرص عمل للشباب المـصابين           سيسمح بتحويل الموقع المتهالك حالياً    "

  .وال يوجد أي تواصل جغرافي بين الون شفوت والموقع الجديد". بمتالزمة داون
 11/2/2012، الحياة، لندن

  
   رئيساً للمحكمة العليا اإلسرائيلية اًمستوطنتعّين لجنة تعيين القضاة  .17

” اإلسـرائيلية “ القاضي آشر غرونيس رئيساً للمحكمة العليـا         اختارت لجنة تعيين القضاة   : )آي.بي  .يو  (
 أعضاء في اللجنـة تعيـين غـرونيس      7وأيد   .علماً أن غرونيس يقطن في مستوطنة في الضفة الغربية        

رئيساً للمحكمة العليا وامتنع عضو الكنيست دافيد روتيم عن التصويت فيما غرونيس نفسه هو العـضو                
وغرونيس هو المرشح الوحيد لرئاسة المحكمة العليـا وسـيتولى مهـام             .اةالتاسع في لجنة تعيين القض    

  .  منصبه نهاية الشهر الحالي خلفاً لرئيسة المحكمة القاضية دوريت بينيش
  11/2/2012، الخليج، الشارقة

  
  أسرى عرب كثيرون قتلوا خالل التعذيب :يهدد بفضح أسرار" أمان"بجهاز  محقق .18

أحد المحققين في جهـاز     ، أن    تل أبيب   من نظير مجلي ، عن   11/2/2012،  الشرق األوسط، لندن  ذكرت  
، هدد بنشر فضائح خطيرة عن أساليب التعذيب المتبعة         "أمان"المخابرات العسكرية في الجيش اإلسرائيلي      

وروى أن الكثيـر مـن      . بحق أسرى فلسطينيين وعرب آخرين، إذا لم تقم الحكومة بحمايته في المحكمة           
  .لذي وقعوا بأيدي الجيش اإلسرائيلي ماتوا خالل التعذيباألسرى العرب ا

. والمئات من األسرى العرب يعرفونـه جيـدا       ". أبو جورج "والمحقق المذكور يهودي ولكنه يعرف بلقبه       
مستشارا للشؤون العربية فـي قيـادة       "وعلى الرغم من أنه عمل محققا في سنوات الثمانين، ويعمل اليوم            

  .مه ما زال محظورا، إال أن نشر اس"الشرطة
وقد كان األسير اللبناني المحرر مصطفى الديراني، قد رفع شكوى إلى محكمة إسرائيلية ضـده بـسبب                 

وبعـد أن أطلـق     ).  مليـون دوالر   1.5( ماليين شيقل    6تعذيبه الشديد يطالبه فيها بدفع تعويضات بقيمة        
إلى المحكمة بطلـب شـطب      " رجأبو جو "سراح الديراني في صفقة تبادل أسرى قبل ست سنوات، تقدم           

الدعوى، باعتبار أن الديراني لم يعد موجودا في إسرائيل، لكن المحكمة العليا اإلسرائيلية رفضت طلبه،               
  .وأجازت االستمرار في الدعوى

فهدد باالنتقام بواسطة كـشف     . هذا القرار بمثابة تخّل من السلطات اإلسرائيلية عنه       " أبو جورج "واعتبر  
قات التي كانت تجري في أروقة الوحدة التي خدم فيها طيلة عشرين سنة تقريبا، وهي وحدة                أسرار التحقي 

وقد نشر تهديده في مقابلة مطولـة مـع صـحيفة           . التحقيق مع األسرى التابعة لالستخبارات العسكرية     
انـت  ، فاعترف بأن أساليب التعذيب المتبعة في الجهاز وحشية لكنه دافع عنها بـالقول إنهـا ك                "هآرتس"

وضرب مثال على ذلك في التعذيب الـذي اتبعـه مـع      . السبيل الوحيدة الستخراج معلومات حيوية منهم     
لكي يدلنا على مكان الطيار اإلسرائيلي األسير رون أراد، الذي سقط بطائرته في لبنان وباعه               "الديراني،  

  ".إلى السلطات اإليرانية
ني معلومات قيمة عن وجود الطيار رون أراد حيـا          ، أنه كان قد استخرج من الديرا      "أبو جورج "وروى  

بأيدي اإليرانيين، وأنهم نقلوه إلى معسكر اعتقال قرب طهران، وأن السلطات اإلسرائيلية لم تأخـذ هـذا                 
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التي ما زلت مقتنعا حتى اليوم بأنها روايـة         "االعتراف الحيوي بجدية، وأنها لو صدقت رواية الديراني         
  ".راد اليوم بين أهله في إسرائيلصحيحة وصادقة، لكان رون أ

أن تعذيبا شديدا اتبع في مئات الحاالت التي يعرفها، وأنه في حال استمرت محكمـة               " أبو جورج "وروى  
الديراني ضده فسيكشف تفاصيل عن عمليات تعذيب رهيبة وأشد مرارة من األساليب المتهم بها، وأنـه                

بهم وكشف هذه األساليب، وبينهم عدد من الجنراالت        سيطلب استدعاء شهود آخرين إلى المحكمة الستجوا      
وذكر من بينهم عاموس    . السابقين في الجيش، الذين أصبحوا شخصيات سياسية كبيرة في إسرائيل اليوم          

كان حاضرا في غالبيـة التحقيقـات مـع         "جلعاد رئيس الدائرة السياسية األمنية في وزارة الدفاع، الذي          
  .فى تماما هذه االتهامات، علما بأن جلعاد ن"الديراني

أفادت إن مجموعـة مـن رجـال        " صوت إسرائيل "إذاعة  ، أن   10/2/2012،  48موقع عرب   وأضاف  
تدعي أنه لو تم التحقيـق مـع        " 504"االحتياط في الوحدة العسكرية السرية اإلسرائيلية التي يطلق عليها          

 .اإلمكان التوصل إلى نتائج صحيحة    الشيخ مصطفى الديراني بالطرق التي كانت متبعة في السابق لكان ب          
وادعوا أيضا أنه كان باإلمكان ممارسة المزيد من القوة لدى التحقيق مع الديراني، وعدم االكتفـاء بمـا                  

وادعى محققو الوحدة السرية أن المحققـين مـع الـديراني ال             ".الطرق النفسية وتوجيه اإلهانات   "أسموه  
  .يهميستحقون القيود التي فرضتها المحكمة عل

   
  "حيتس" تختبر راداراً مطّوراً ضمن منظومة "إسرائيل" .19

ـ           علـى مركبـات    " الناجحة"أعلنت وزارة األمن اإلسرائيلية، اليوم الجمعة، أنه أجريت تجربة وصفت ب
، الصاروخ االعتراضي الذي يفترض أن يعترض الصواريخ البالستية التي          "حيتس"مركزية في صاروخ    
  .تطلق باتجاه إسرائيل

ء أن التجربة تمت في ميدان تجريبي في قاعدة تابعة لسالح الجو اإلسرائيلي في مركز البالد، أطلق                 وجا
كما جاء أن وزارة األمن شددت على التعاون األمريكـي اإلسـرائيلي فـي               .خاللها صاروخ اعتراضي  

  .التجربة الصاورخية
أورن "الجديـد   ) الـرادار (اشوف  وبحسب وزارة األمن فإن التجربة فحصت القدرات المتطورة لنظام الك         

المـشترك بـين    " حيـتس "، وأجهزة كاشوف أخرى تم تطويرها في إطار مشروع تطوير صاروخ            "أدير
  .إسرائيل والواليات المتحدة

والمنظومات األمريكيـة   " حيتس"وقالت وزارة األمن أن التجربة كانت نموذجا آخر لالتصال بين أنظمة            
  .ريكية من الصواريخ البالستيةالمشتملة في أنظمة الدفاع األم

  10/2/2012، 48موقع عرب 
  

  148 منطقة إلى 112زيادة مناطق اإلنذار من تقّرر  "إسرائيل" الجبهة الداخلية في قيادة .20
قّررت قيادة الجبهة الداخلية في إسرائيل زيادة مناطق اإلنذار في غضون عام ونصف عام،              : علي حيدر 
ف تقليص عدد السكان الذين سيضطرون إلى دخول المالجئ فـي           ، بهد 148 منطقة إلى    112وذلك من   

وبحـسب التقـارير   . حال تعرض مناطقهم لصواريخ معادية، والتركيز على منطقة سـقوط الـصاروخ        
 كيلومتراً، بحيث ال    15 و 10اإلسرائيلية، تخطط قيادة الجبهة لتقليص شعاع كل منطقة إنذار إلى ما بين             

. ص مسار الصاروخ وتحديد مكان سقوطه، سوى بضعة آالف من الـسكان    يدخل إلى المالجئ بعد تشخي    
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في ضوء ذلك، يبدو من هذه المعطيات أنه لن يعود إلنذار منطقة دون أخرى أي معنى في حال سـقوط                    
مئات الصواريخ موزعة على مختلف المناطق في وقت واحد، على األقل وفق تقدير حجـم الـصواريخ                 

  .الموجودة بحوزة حزب اهللا
  11/2/2012الخبار، بيروت، ا

  
  ثلث عدد المناطق فقط جاهز لحالة الحرب:  سلطة محلية94تقرير إسرائيلي يفحص  .21

 سـلطة   94، على   2011كشف تقرير عن نتائج فحوصات أجرتها قيادة الجبهة الداخلية عام           : علي حيدر 
ايد الحديث عن إمكانية    محلية، تبين بموجبها أن ثلث عدد المناطق فقط جاهز لحالة الحرب، وذلك مع تز             

تعرض دولة االحتالل لهجمات صاروخية مكثَّفة، وذلك جراء االستهداف المحتمـل للبرنـامج النـووي               
وتتـزامن  . وبحسب التقرير المذكور، فقد فُحص وضع المالجئ العامة، وخطة الدفاع المـدني           . اإليراني

 ألقاها رئيس االستخبارات العسكرية، اللواء      عمليات تطوير األنظمة الدفاعية اإلسرائيلية، مع الكلمة التي       
لدى أعداء الدولة العبريـة،     »  ألف صاروخ  200«افيف كوخافي، في مؤتمر هرتسيليا، عن وجود نحو         
وأشار كوخافي إلى أن من هذه الصواريخ ما هو         . يراوح مداها بين عشرات ومئات وآالف الكيلومترات      

الرؤوس الحربية لهـذه  «ز التجمعات السكنية، وحذّر من أن  قادر على استهداف العمق اإلسرائيلي ومراك     
  .»الصواريخ أصبحت أكثر تدميراً، إذ أصبح بإمكانها حمل مئات الكيلوغرامات وتزداد دقتها

إلى ذلك، كشف جيش االحتالل عن قرار بدمج غرفة العمليات التابعة للجبهة الداخلية مع مركز سـالح                 
اريخ والتحذير منها، وذلك بهدف تسهيل عمليـة االتـصال بـين            الجو المسؤول عن كشف إطالق الصو     

مركز إدارة الصورة الباليستية، المسؤول عن مهمة الكشف والتحذير، وهو الذي يقع في إحـدى قواعـد                
سالح الجو، من جهة، وبين غرفة العمليات التابعة للجبهة الداخلية من جهة أخرى، وهي التـي سـتنقل                  

ولفت قائـد مركـز إدارة   . ات االعتراض الصاروخي في منظومة الدفاع الجوياإلنذار فوراً إلى منظوم   
تعمل مع الكثير من الهيئـات      «الصورة الباليستية، الرائد أوفير وولفيش، إلى أن مركزه عبارة عن هيئة            

  .»والجهات األخرى، مثل قيادة الجبهة الداخلية وشعبة غزة وقيادة المنطقة الشمالية
  11/2/2012االخبار، بيروت، 

  
   يهّددون باإلضراب"سرائيلإ"حراس وزراء  .22

 ذكرت صحيفة يديعوت احرونوت، امس، ان حراس وزراء الحكومة االسرائيلية، هددوا            -خاص بالموقع 
بالتوقف عن العمل، في حال عدم استجابة وزارة المال لطلباتهم، ومن بينها تحسين ظـروف تـشغيلهم،                 

بحسب الصحيفة، ارسل ممثلون عن الحماية الشخـصية للـوزراء،          و. لكونهم يعملون عبر نظام المقاولة    
رسالة الى وزير المال، يوفال شتاينتس، وإلى شركة الحماية العاملين فيها بالتعاون مع جهاز االمن العام                

، وطالبوا بمكافآت مالية اضافية، جراء تناوبهم على العمل لساعات طويلة تتراوح مـا              )الشاباك(الداخلي  
 ساعة متواصلة، ودون ان يتخللها اجازات، اضافة الى دفعهم من مالهم الشخصي ضريبة              50 و   40بين  

  .رخصة حمل السالح
 حارساً يعملون في مجال حراسة الوزراء، باستثناء الشخصيات االساسية          170واشارت الصحيفة الى ان     

  .ية ووزير الدفاعفي الحكومة، الذين يخضعون لحراسة الشاباك، مثل رئيس الحكومة ووزير الخارج
  11/2/2012االخبار، بيروت، 
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  انتضامناً مع األسير خضر عدن  الطعام يبدؤون غداً إضراباً عناألسرى .23

 أن األسرى في كافة السجون ،أكد وزير شؤون األسرى والمحررين عيسى قراقع: األراضي المحتلة
ناً مع األسير خضر عدنان، الذي  تضام،اإلسرائيلية يبدؤون غداً األحد إضراباً تضامنياً عن الطعام

وهدد األسرى .  يوماً، احتجاجاً على اعتقاله اإلداري التعسفي56يخوض إضراباً مفتوحاً عن الطعام منذ 
توسيع نطاق االحتجاج واإلضراب إذا لم تتجاوب محكمة االستئناف اإلسرائيلية، المقرر أن تصدر "بـ

من جهة ثانية، قال قراقع إن جهوداً  ."تقاله واإلفراج عنهقرارها األحد، مع مطلب األسير خضر إنهاء اع
  .مصرية تبذل حالياً لإلفراج الفوري عن عدنان

  11/02/2012، البيان، دبي
  

  خضر عدنان   أمام الصليب األحمر في غزة تضامنا مع األسير الصائماعتصام .24
خيمة االعتصام أمام مقر  التي أقيمت في ، فلسطينيا في صالة الجمعة150شارك نحو : ب.ف. أ-غزة 

الصليب األحمر في قطاع غزة تضامنا مع األسير خضر عدنان القيادي في حركة الجهاد اإلسالمي 
إضرابا " وأكد خطيب الجمعة الشيخ محمد سخيل أن ، يوما55المضرب عن الطعام منذ أكثر من 

  . سينفذ األحد القادم في جميع السجون اإلسرائيلية تضامنا معه"تضامنيا
11/2/2012، الشرق األوسط، لندن  

  
   يعتمد مخططاً لبناء متحف تهويدي على أنقاض مباني وآثار اسالميةاالحتالل .25

كشفت مؤسسة األقصى للوقف والتراث النقاب عن ايداع لجنة التنظيم والتخطيط اللوائية في بلدية : القدس
اشارت الى ان المبنى الذي سيحمل اسم و. القدس الغربية مخططاً تهويدياً يهدف الى اقامة متحف تهويدي

سيتم بناؤه على أنقاض مباني وآثار اسالمية عربية في )  المركز لتراث حائط المبكى–بيت هليباه (
وأشارت المؤسسة الى ان سلطة . أقصى الجهة الشمالية الغربية من ساحة البراق، غربي المسجد األقصى

 مدار نحو خمس سنين، هدمت خاللها مبان اسالمية اآلثار االسرائيلية أجرت حفريات واسعة على
المبنى يشكل خطراً مباشراً "وعربية من عصور شتى، وّدمرت آثار اسالمية وعربية عريقة، معتبرة ان 

على بناء المسجد االقصى المبارك ومحيطه، خاصة حائط البراق وجواره، كما وسيتم من خالل هذا 
يهدف المخطط  " المؤسسة،وقالت". تزييف وتحريف للتاريخالمخطط طمس معالم اسالمية وعربية، و

 مليون زائر في السنة الواحدة، أغلبهم من اليهود 20-15بشكل استراتيجي لتأهيل الموقع الستيعاب 
  ." الى السياح االجانب، وهو األمر الذي سيؤثر سلباً على المسجد االقصى ومحيطهباإلضافة

  11/02/2012، األيام، رام اهللا
  

   في الضفة الغربية المسيرات األسبوعية اإلسرائيلي خالل قمع االحتاللاتابإص .26
أصيب مواطنان برصاص االحتالل، وخمسة صحافيين خالل تغطيتهم ": وفا"، "األيام"كتب مندوبو 

تضامناً مع األسير  والمسيرات األسبوعية المناهضة للجدار واالستيطان في محافظات الضفة الغربية
  نان، الشيخ خضر عد
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أمس، إلى جانب إصابة عشرات المواطنين والمتضامنين األجانب بحاالت اختناق نتيجة استنشاق الغاز 
  .المسيل للدموع

  11/02/2012، األيام، رام اهللا
  

   دونم بالخليل100 يخربون مزروعات  يهودمستوطنون .27
   وعملوا على ، أراض فلسطينية جنوب مدينة الخليل2012-2-10هاجم مستوطنون يهود، الجمعة 

تخريب مزروعات وأشجار تقع على مساحة مائة دونم، تعود لمواطنين فلسطينيين في شرق يطا جنوب 
  .الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة

  10/02/2012، موقع فلسطين أون الين
  

    اليهود والمستوطنين في الضفة الغربيةبورينقرية  ليلية بين أهالي مواجهات .28
 قال مسؤول ملف االستيطان في شمالي الضفة الغربية غسان : والوكاالت"البيان" – األراضي المحتلة

إن عشرات المستوطنين من مستوطنة ايتسهار هاجموا عدة منازل : دغلس في تصريحات أمس
، ورشقوها بالحجارة والزجاجات الفارغة، األمر الذي استدعى  جنوبي نابلسبورينقرية للمواطنين في 
الشبان في القرية لصد هجوم المستوطنين، حيث اندلعت مواجهات بين الطرفين استمرت تدخل عشرات 

من جهة ثانية، أفادت مصادر . ، ولم يبلغ عن وقوع إصابات الفائتحتى ساعة متأخرة من ليلة الخميس
أمنية فلسطينية بأن سلطات االحتالل سلمت أهالي خربة واد بزيق في محافظة طوباس إخطارات إلخالء 

  .مضاربهم لشق شوارع وطرق، متذرعة بحجج أمنية
  11/02/2012، البيان، دبي

  
  في لبنان في المخيمات الفلسطينية "الموروث الثقافي والجندر" نبع تطلق ورشة عمل جمعية .29

الموروث الثقافي " أمس، ورشة عمل حول  جنوبي لبنان، ُأطلقت في مخيم عين الحلوة:محمد صالح
، ضمن فعاليات " نبع–جمعية عمل تنموي بال حدود "، من قبل "لفلسطينيةوالجندر في المخيمات ا

، بمشاركة الجمعيات "تفعيل العمل المؤسساتي الداعم لحقوق المرأة في المخيمات الفلسطينية"مشروع 
وبعد ذلك عقدت جلسات عمل ناقشت أبرز النتائج التي توصلت إليها الورشة . األهلية في صيدا والمخيم

قاءات واألبحاث التي أجرتها، على عينات مختلفة من المجتمع الفلسطيني، وأبرزها أن مساحة خالل الل
مشاركة المرأة في ما يرتبط باألسرة واحتياجاتها، تبدو أوسع، مقارنة مع مشاركتها خارج نطاق األسرة 

  .أو البيت
  11/2/2012السفير، بيروت، 

  
  سا على دعائم قوية مستدامةاالقتصاد الفلسطيني ال يقوم اسا:  مصطفىمحمد .30

محمد مصطفى الرئيس التنفيذي لصندوق االستثمار الفلسطيني ان .  اكد د: كامل ابراهيم–القدس المحتلة 
االقتصاد الفلسطيني يمر في مرحلة غاية في الدقة، مشيرا الى ان احد اهم اسباب عدم قيام وانشاء دولة 

خلقه من امر واقع على االرض يحول او يحد من امكانية فلسطينية هو نتيجة للتعنت االسرائيلي وما ي
  .قيام هذه الدولة المستقلة
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وقال خالل لقاء االربعاء الذي نظمه نادي الصحافة في القدس برعاية مقهى الكتاب الثقافي ان وضعا 
بحيث متأزما باستمرار يمنع قيام الدولة مما ينعكس بالضغط المستمر على الواقع االقتصادي الفلسطيني 

  . تصبح اولوياتنا هي العمل ليل نهار لتأمين لقمة العيش والمعيشة
واشار الى تعاطي السلطة الوطنية الفلسطينية والقطاع الخاص والمانحين مع هذا الواقع من خالل القيام 
بدور مهم والمحاولة ضمن مجهودات كبيرة لتحسين اداء االقتصاد بشكل عام اال ان االزمة االقتصادية 

  !.. حقيقية تتعدى ذلكال
وقال ان االقتصاد الفلسطيني ال يقوم اساسا على دعائم قوية مستدامة يمكن نقلها من مرحلة الى اخرى  

وصوال الى مستوى االعتماد على الذات بمعزل عن دولة مستقلة ذات سيادة وحدود واضحة ومعترف 
  . بها دوليا

 كي نتمكن من استخدام االليات المطلوبة والخروج واشار الى انه حتى يمكن لنا تقديم تشخيص صحيح 
من حالة التأزم ال بد من اجراءات معينة تتمثل في التخلص من اعباء اتفاقية باريس االقتصادية التي 

 على كل الموارد الطبيعية الفلسطينية من "سرائيلإ"تكبل االقتصاد الوطني الفلسطيني من خالل سيطرة 
. غيرها وبالتالي فانهم يحكمون السيطرة على السياسة االقتصادية بالكاملمياه وفضاء وحدود واراض و

  . وهذه المنظومة جميعها تشكل وسيلة ضغط هائلة للسيطرة على مواردنا الطبيعية
واضاف في تقديري مهما ساعدنا المانحون فلن نستطيع ان نبني اقتصادا وطنيا قادرا ومستداما يؤسس 

وعلينا ان نعي ان . لذات بدون وضع حد لهذه السيطرة االسرائيلية الكاملةلدولة مستقلة معتمدة على ا
ولذلك ال بد من . جهودنا وقدراتنا في نهاية المطاف محدودة ومسقوفة باالطار العام الذي يحدده االحتالل

تغيير هذا الواقع والبحث عن االستدامة االقتصادية من خالل تنشيط القطاع الخاص وخلق وضع تجاري 
  . فضل مع المنطقة العربية والدول الصديقة وهذا بحاجة الى اعادة نظر شاملةا

  11/2/2012الرأي، عّمان، 
  

  قراصنة يشنون هجمات بماليين الرسائل لتعطيل شبكة االنترنت الفلسطينية  .31
أدت هجمات شنها قراصنة حواسيب يوم الجمعة إلى تعطل وشلل شبه تام أصاب :  غزة-أشرف الهور 

نترنت الفلسطينية، رغم تجنيد الجهات المختصة منذ يومين فريق عمل كامل للتغلب على شبكة اال
قال مشهور أبو دقة وزير االتصاالت الفلسطينية مع بداية الهجمات ان هذا األمر من جهته، . األزمة

يون ومنذ فترة هاجم قراصنة يعتقد أنهم إسرائيل. تتعرض له شبكة االتصاالت الفلسطينية بشكل دوري
مواقع عربية على شبكة االنترنت، وهدد أحدهم باختراق مواقع البورصة السعودية واإليرانية ومواقع 

  .باختراق مواقع إسرائيلية هامةقام  أنه سعودي "إسرائيل"أخرى، رداً على قيام شاب قالت 
  11/02/2012، القدس العربي، لندن

  
   9لة أميال من االبتسامات  مولد كهرباء من قاف45وزارة الصحة في غزة تتسلم  .32

تسلمت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة خمسة وأربعين مولد كهرباء، مقّدمة من : )فلسطين(غزة 
  .األوروبية" 9أميال من االبتسامات "دولة جنوب أفريقيا، ضمن قافلة 

11/2/2012، قدس برس  
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  "السفير"طين منذ النكبة برعاية في لبنان تنظم احتفاالً يستعيد قضية فلس "ثانوية الروضة" .33

أن تخص فلسطين وأرضـها وتراثهـا       » ثانوية الروضة «  دائرة االجتماعيات في   قررت :زينة برجاوي 
قيـصر  «، في قاعـة     »كي ال تضيع الذاكرة   «وقد نظّمت أمس احتفاالً تحت عنوان       . بمعرضها لهذا العام  

  .ل سلمانورئيس تحريرها الزميل طال» السفير«، برعاية ناشر »حداد
سلط الضوء علـى اإلجـرام      وي.  حتى اليوم  1948 يستعيد المعرض قّصة القضية منذ نكبة فلسطين عام         

وللتراث الفلسطيني حصة كبيرة، فتحدث الطالب عن تاريخ الدبكة واللباس والمطبخ، إضافة            . الصهيوني
  .إلى األدوات والعملة الفلسطينية

وال تتصل بحق أهلهـا     . ليست قضية إنسانية فحسب   .  فحسب فلسطين ليست مسألة سياسية،    «قال سلمان و
إن فلسطين قضية الحق والعدل والتحرير، في مقابل االسـتعمار واالحـتالل            . فيها، وحدهم بغير شريك   

وفلـسطين  . إنها قضية التوظيف المدمر للدين في السياسة من أجل أغراض استعمارية          . والتسلط والظلم 
  .» وال هي ستسقط منا بالقهر أو بإدمان االستكانة واالستسالم لعتو القوةال نحن سنضيع عنها،. ذاكرتنا
. لقد قّدم شعب فلسطين ومعه بعض شعوب األمة العربية، نخبة الشباب مـن أجـل التحريـر                «:أضاف  

ولعل تجربة المقاومة في لبنان في تحرير ما احتله العدوان اإلسرائيلي، ثم تجربتهـا              . ولسوف يقدم أكثر  
على طريـق   .. ، تصلحان عنوانا للمستقبل اآلتي    2006ي هزيمة الحرب اإلسرائيلية في تموز       األعظم ف 

  .»تحرير فلسطين
أن تكون قد عززت ذاكرة األمة، ال سيما أجيالهـا اآلتيـة، بإصـدارها              » السفير«يشّرف  «: وختم قائالً 

ها لن تضيع عن أهدافها في      الذي يقدم الشهادة المتواضعة بان األمة يقظة بوجدانها، وأن        » ملحق فلسطين «
  .»الحرية والوحدة والتقدم

11/2/2012السفير، بيروت،   
  

  اعتصام في العديسة رفضاً لشريط شائك إسرائيلي: لبنان .34
 بوضع سياج شائك في منطقة متحفظ عليها مقابل بلدة العديسة، نفذ            إسرائيليةغداة قيام قوة مشاة      :العديسة

صاما امام الشريط عند تخوم البلدة احتجاجـا، دعـوا خاللـه قـوات              عدد من اهالي ومخاتير البلدة اعت     
 هذا الشريط في مدة اسبوع واال سيقومون بازالته بانفسهم، معتبرينه خرقا لألراضـي              إزالةاليونيفيل الى   

وتزامن ذلك مع انتشار للقوى األمنية اللبنانية وقوات اليونيفيل التي منعت ايا كان من اإلقتراب               . اللبنانية
  .من الخط األزرق

 للسيادة الوطنية اللبنانيـة     إسرائيليان ما حصل انتهاك     "وحضر االعتصام النائب قاسم هاشم الذي اعتبر        
  ". وان كان في منطقة سميت متنازع عليها، وما نعرفه نحن هو انها اراض لبنانية

كمـا جـرت    . ية الالزمـة  اتخذت وحدات الجيش المنتشرة في المنطقة التدابير الميدان       ، و الجيش اللبناني 
  ".معالجة الموضوع مع قوات األمم المتحدة المؤقتة في لبنان

 شباط، وفـي محـيط منطقـة        7/8في ليل   "وكان الناطق الرسمي باسم اليونيفيل نيراج سينغ، أعلن انه          
 العديسة، قام الجيش االسرائيلي بوضع أسالك شائكة لتحديد حقل األلغام بعد إعـالم اليونيفيـل بـاالمر                

  ".وفي األثناء، انتشر جنود من اليونيفيل في المنطقة لضمان عدم وقوع أي خرق بالخط االزرق. مسبقا
11/2/2012، المستقبل، بيروت  
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   وعلى إسرائيل فهم تحوالت المنطقة"كارثياً"الخيار العسكري ضد إيران سيكون : داود أوغلو .35

 قراءة تاريخية واكاديمية لمقاربة أنقرة حيال       قدم وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو      : جو معكرون 
 على هامش زيارته الى واشنطن للتتشاور حول سبل تحريك الملف السوري بعد إغالق              ،تحوالت المنطقة 

  .أفق الحل الدبلوماسي في مجلس االمن الدولي
م العربي هـو    اعتبر اوغلو، في ندوة في مركز الدراسات االستراتيجية والدولية، ان ما يجري في العال             و

عودة االمور الى طبيعتها بعد مرحلة نهاية االستعمار وتقسيم حدود الـدول العربيـة، واعتبـر أنـه ال                   
دعوا الحكومـات الديموقراطيـة     «ضرورة لهذا القلق في واشنطن من صعود الحركات اإلسالمية قائالً           

  .»تقرر ما هو جيد ام ال لشعبها
 القضية الفلسطينية في ظل ما يجـري فـي المنطقـة، منوهـاً              وشّدد داود اوغلو في كلمته على أهمية      

، واعتبر ان حـل الـدولتين للنـزاع الفلـسطيني           »حماس«و» فتح«بالمصالحة الفلسطينية بين حركتي     
علّي ان اكـون صـريحاً      «وتابع قائال   . »ال يدافع عنه علنياً كل أفرقاء الحكومة االسرائيلية       «االسرائيلي  

. » سوريا كان خطأ مثلما كان خطأ الفيتو االميركي ضـد الدولـة الفلـسطينية              هنا، الفيتو الروسي حول   
، داعياً الى العودة الى طاولة المفاوضات بدون األنـشطة          »كفى«وتوّجه الى الحكومة االسرائيلية بالقول      

  .االستيطانية ومتمنياً ان تدرك اسرائيل هذا التحول التاريخي في المنطقة وتتصّرف على هذا االساس
كارثي وغير معقول   « ان الخيار العسكري ضد ايران في هذه المرحلة           قال وعن الملف النووي االيراني   

حيال ما يجري في سوريا وتمنى      » معضلة«، كما رأى ان ايران في       »وغير مجد وسنكون ضده كأتراك    
  .»على الجانب الصحيح من مطالب الشعب السوري«أن تقف كل البلدان 

  11/2/2012السفير، بيروت، 
  

  يؤيد الحقوق المشروعة للفلسطينيينو".. إسرائيل"حماية أمن يدعم زعيم المعارضة بماليزيا  .36
سلطت تعليقات أخيرة لزعيم المعارضة الماليزية أنور إبراهيم الضوء مجددا، على ان القضايا المتعلقـة               

وول ستريت  "خيرة مع صحيفة    ففي مقابلة أ   .بإسرائيل والتي يمكن أن تؤثر على االنتخابات المقبلة للبالد        
، أجاب أنور عن سؤال عما إذا كان مستعداً إلقامة عالقات دبلوماسية بين ماليزيـا وإسـرائيل                 "جورنال

 وفـي الوقـت نفـسه يؤيـد الحقـوق المـشروعة             ،"يدعم الجهود لحماية أمن دولة إسرائيل     "بقوله إنه   
 دبلوماسية بين البلدين، قائال ان أي تغيير فـي          ولم يصل إلى إبداء استعداده إلقامة عالقات      ". للفلسطينيين

  .الوضع القائم يبقى منوطا باعتراف إسرائيل بتطلعات الفلسطينيين
وتعتبر ماليزيا واحدة من ثالث دول في جنوب شرقي آسيا، بما في ذلك إندونيسيا وبروناي، ليست لديها                 

  .عالقات دبلوماسية مع إسرائيل
االعتراف بإسرائيل، لكني اعتقد ان سياستنا يجب ان تكون واضـحة،           بعض الناس يرفض    : "ويقول أنور 

  ".حماية أمن إسرائيل لكن مع الحسم الجازم بحماية المصالح المشروعة للفلسطينيين
  11/2/2012البيان، دبي، 

  
  
 



  

  

 
 

  

            19ص                                     2408:                العدد11/2/2012السبت  :التاريخ

  طوَّقت شريان مصر الحيوي" إسرائيل: " البرلمان السودانيرئيس .37
إن إسرائيل طوقت : "لوطني في السودان أحمد إبراهيم الطاهرقال رئيس المجلس ا : الخرطوم-القاهرة 

شريان مصر الحيوي، وإنه يجب على القاهرة حماية أمنها القومي في إفريقيا، وإنه يلتمس العذر لمصر 
  ". بعد مرور عام على قيام الثورة، ألن الوقت لم يسعفها إلكمال ما تريده من العالقات بين البلدين

ي تصريحات له في القاهرة عقب مباحثاته مع رئيس الوزراء المصري الدكتور كمال وأشار الطاهر ف
، إلى أن السودان منفتح على )10/2(السودانية اليوم الجمعة / االنتباهة/الجنزوري، ونشرتها صحيفة 

  . جميع القوى السياسية في مصر لتحقيق األهداف النبيلة للتكامل بين البلدين
ية في البرلمان المصري بالعمل على تحقيق هذه األهداف، وتسريع الخطى في وطالب الطاهر األغلب

مجال التعاون اإلفريقى، خاصة أن إسرائيل أثرت في دول حوض النيل وطوقت شريان مصر الحيوي 
المتمثل في حوض النيل، وهو ما يحتم إيجاد صالت قوية بين مصر وإفريقيا لحماية أمنها القومي واألمن 

لسوداني، ولضمان تبادل المنافع بين مصر والدول اإلفريقية حتى تخرج الدول اإلفريقية من القومي ا
  .الحصار الغربي الذي يستنفد إمكانات هذه الدول دون مقابل، كما قال

 11/2/2012قدس برس، 
  

  يزور مخيم نهر البارد" الصندوق السعودي للتنمية"وفد من  .38
، حيث اطلع على مواقع إعادة »الصندوق السعودي للتنمية«فد من  أمس، و،زار مخيم نهر البارد: البارد

، ومجموعة من المهندسين، واستمع »الهيئة األهلية لالعمار«اإلعمار في الجزء القديم من المخيم، والتقى 
كما التقى الوفد عددا من األهالي القاطنين في البيوت . منهم الى شرح حول خطة اإلعمار في المخيم

  .يث استمع إلى معاناتهم ومشاكلهمالمؤقتة، ح
  11/2/2012السفير، بيروت، 

  
  "حملة صليبية"بشن " إسرائيل" يهددون "هاكرز" .39

» حملـة صـليبية   «حكومة إسرائيل بشن    ) »المجهول«(» أنونيموس«هددت مجموعة قراصنة االنترنت     
  .ضدها

، إسـرائيل   »هـآرتس «فة  واتهمت المجموعة، وفق شريط فيديو نشرته على شبكة االنترنت ونقلته صحي          
عبـر  «بارتكاب جرائم ضد اإلنسانية وانتقدت بشدة سياسة إسرائيل مع الفلسطينيين وسواهم، وقالت إنه              

وأنـتم تزعمـون أنكـم    . استخدام تضليل اإلعالم والرشوة السياسية جمعتم تعاطفاً من جانـب كثيـرين        
حيد هو تحسين حياة القلة فيمـا تدوسـون         وعملياً فإن هدفكم الو   . ديموقراطيون، لكن هذا يجافي الحقيقة    

  .»حريات الجماهير الواسعة
وفيما العالم يبكـي، أنـتم      . ضيق األفق الصهيوني لديكم اقتلع وقتل جماهير      «وجاء في الشريط أيضاً أن      

  .»تضحكون وتخططون للهجوم التالي
أنتم تقربون حـدوث    «لوا  وأشار القراصنة في الشريط إلى احتماالت مهاجمة إسرائيل إليران عسكرياً فقا          

، في إشـارة    »لن نسمح لكم بمهاجمة دولة سيادية استناداً إلى حملة أكاذيب         «وأضافوا إنه   . »كارثة نووية 
  .إلى ما يبدو أنه تعامل مع احتمال الهجوم
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وتهدد المجموعة بأن تبدأ هجوماً على ثالث مراحل، تبدأ األولى فيها اآلن، بعد نـشر الـشريط، وهـي                   
  .ولكن المجموعة لم تكشف عن أية تفاصيل إضافية. »عن شبكة اإلنترنتإزالتكم «

  11/2/2012السفير، بيروت، 
  

  "خضر عدنان "األسير بحل سريع لقضية "إسرائيل" سيري يطالب روبرت .40
 المحتلـة   األراضـي  المتحدة لعملية الـسالم فـي        لألممقال الممثل الخاص لالمين العام      : القدس المحتلة 

 عن الطعام الـذي يقـوم بـه         اإلضراب التدهور الصحي جراء     إلى ينظر بقلق شديد     روبرت سيري انه  
  .إدارياًاحد السجناء الفلسطينيين المعتقلين  "الشيخ خضر عدنان"

 بالحـل العاجـل لهـذه القـضية         اإلسرائيليةانه يطالب الحكومة    "سما"وقال سيري في بيان وصل وكالة       
 األمـين  أن سيري   وأضاف.  القانونية والدولية  "إسرائيل"ت   ضمن التزاما  األسيروالمحافظة على صحية    

 االونسكو  أنوقال  .  عيسى قراقع  األسرى الفلسطينيين مع وزير     األسرىكي مون ناقش قضية      العام بان 
 فـي   إال يطبـق    أال والذي يجب    اإلداري وبالذات االعتقال    اإلسرائيلية مع السلطات    األسرىتتابع قضية   

  .األسرىضمان الكامل لحقوق حاالت استثنائية مع ال
11/2/2012، وكالة سما اإلخبارية  

  
  منظمات بريطانية تشارك بالمسيرة العالمية للقدس .41

، في العاصمة البريطانية عدد كبير من مؤسسات الجاليـة العربيـة            2012-2-13يجتمع االثنين المقبل    
يـدة للحـق الفلـسطيني، لمناقـشة        واإلسالمية، باإلضافة لعدد من المنظمات التضامنية البريطانية المؤ       

الترتيبات الخاصة لفعاليات المسيرة العالمية إلى القدس أمام السفارة اإلسرائيلية في لندن، وذلك بـدعوة               
  .من المنتدى الفلسطيني في بريطانيا ورابطة الجالية الفلسطينية والمبادرة اإلسالمية البريطانية

بإجراءات التهويد والفصل العنصري والتطهير العرقي التي       للتنديد  "وأوضحت هذه المؤسسات أنها تسعى      
  ".تمارسها إسرائيل ضد القدس وأهلها بشكل خاص وضد الفلسطينيين في األراضي المحتلة بشكل عام

11/2/2012، موقع فلسطين أون الين  
  

   بتعطيل شبكة اإلنترنت اإلسرائيليةدمجموعة قراصنة االنترنت تهد .42
الليلة قبل الماضـية، شـريط      " أنونيموس"راصنة االنترنت العالمية الشهيرة     نشرت مجموعة ق  : الناصرة

 بتعطيل شبكة االنترنت بسبب سياسـتها اإلجراميـة تجـاه الـشعب الفلـسطيني،               "إسرائيل"فيديو يهدد   
  .والتهديدات بضرب إيران
 وشـعوب   إن إسرائيل ترتكب جرائم ضد اإلنسانية، ضد الـشعب الفلـسطيني          "وجاء في شريط الفيديو،     

إنكم ومن خالل الخداع اإلعالمـي، والرشـاوى        " بالقول،   "إسرائيل"، وتوجه الشريط مباشرة إلى      "أخرى
السياسية، اكتسبتم تأييدا كبيرا، أنتم تزعمون أنكم نظام ديمقراطي، ولكن هذا ابعد ما يكون عن الحقيقـة،                 

  ".عمليا هدفكم الوحيد هو تحسين حياة قلة، وتدوسون حرية الجماهير
11/2/2012، الغد، عّمان  
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  " مازنأبو" حول رئيس الوزراء الجدلعن  .43
  ريب الرنتاويع 

، وتحديداً ما اتصل منها بتكليف الرئيس محمود ”إعالن الدوحة“التحفظات واالعتراضات التي جوبه بها 
انت ، اللهم إال إذا ك”دستورية“عباس تشكيل الحكومة، مبررة ومحقة وفي موقعها، سياسية كانت أو 

  .غطاء لمواقف وأجندات أخرى، ورداء يتدثر به، معارضون لعملية المصالحة برمتها
فثمة جدل سياسي محق، حول جواز الجمع بين يدي رجل بكل هذه المناصب والمواقع 

وثمة من ... حول دستورية المسألة برمتها- ال يخلو من الوجاهة -وثمة جدل حقوقي ...والمسؤوليات
ض اتفاق المصالحة الذي تحدث اختيار شخصية وطنية مستقلة تتولى رئاسة الحكومة قال أن الخطوة تنق

  .االنتقالية، إلى غير ما هنالك
لكن األمر الذي لم تلحظه هذه االعتراضات، هو أن اختيار الرئيس عباس لتولي هذه المنصب لم يأت 

الذي يلّوح بقرار عدم الترشح ” أبو مازن“من حركة فتح، ولم يكن شرطاً للسلطة والمنظمة، واألكيد أن 
منه، ” يأكل“ال يضيف إلى رصيده، بل ” منصب إضافي“لوالية رئاسية جديدة، ليس في وارد البحث عن 

  .خصوصا في ظل التحديات الضاغطة على السلطة، وتلك التي تنتظرها بعد تشكيل الحكومة العتيدة
، أو جاء من قطر واستجابت له حماس، فإن من حماس، كما تقول مصادر” الجدلي“وسواء جاء االقتراح 

/ على مدارج هذه الصيغة” هبوط اضطراري“المؤكد بال شك، أن الجانين وجدا نفسيهما في حالة 
  .ولقد أرادا بذلك ضرب أكثر من عصفور بحجر واحد...القرار

المنظمة والسلطة وفتح، تدرك معنى خروج سالم فّياض من موقعه على رأس حكومة تصريف 
خصوصا لجهة عالقة الحكومة بالغرب أوالً، أو لجهة استمرار التدفق المالي لشرايين السلطة ....عمالاأل

أو لجهة استعجال فرص التوافق الوطني حول شخص وتشكيل الحكومة الجديدة ثالثاً، ...المتضيقة ثانياً
ألكثر حظوة لدى ولهذا جاء االقتراح كإجراء وقائي واستباقي في مواجهة تداعيات خروج الرجل ا

  .الغرب، من موقعه وصالحياته
مثل هذه الصيغة كفيلة أيضاً، بقطع الطريق على محاوالت إسرائيلية مرجحة لخوض حرب استنزاف 

الحكومة الجديدة ” نوايا”وحصار وتطويق للحكومة، فأية محاولة من قبل هذه الحكومة للطعن بـ
ع القرار في العواصم الدولية، إذ من ذا الذي ورئيسها، سوف لن تجد فرصة للنفاذ إلى مراكز صن

  .أو مظلة له أو داعمة له” إرهاب“سيصدق الزعم اإلسرائيلي بأن حكومة يقودها عباس، هي حكومة 
عباس للحكومة أمراً يكاد يرقى إلى مستوى القرار ” ترئيس“نقطة ثانية، بالغة األهمية، جعلت أمر 

قة الخاصة بين مشعل وعباس، وأحسب أن أية شخصية كان العال” كيمياء“وأعني بها ...االضطراري
سيقترحها الرئيس على مشعل، لم تكن لتحظى بتأييده المتحمس، كما أن أي مرشح قريب من حماس، 

  .الحصار المضروب على غزة على الضفة الغربية” تعميم“سوف يثير مخاوف من 
قي للخطوة، يمكن القول أن هذه الخطوة أياً يكن من أمر، وبصرف النظر عن البعدين السياسي والحقو

االنتقالية، يمكن أن تساعد على اجتياز المرحلة االنتقالية التي تمر بها الساحة الفلسطينية، بانتظار إعادة 
ترميم وبناء وهيكلة النظام السياسي الفلسطيني، ومن األفضل لمختلف األطراف، أن تكون هذه الفترة 

استطالت، كلما ظهر المزيد من المشكالت والتحديات التي قد تُعقّد مسار قصيرة ما أمكن، فكلما طالت و
  .المصالحة وتنذر بانتكاسات عسيرة
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لذا نرى من األفضل أن نشرع فوراً ومن دون إبطاء، في ترجمة استحقاقات المصالحة واستعادة 
 ضرراً وخطورة، حتى نفرغ لمواجهة ما تخبئه إسرائيل في جعبتها، من مفاجآت لعل أشدها...الوحدة

تعطيل االستحقاقات االنتخابية التي من المقرر أن تجري هذا العام، كأن تمنع الفلسطينيين من إجراء 
االنتخابات في القدس، أو اشتراط عدم مشاركة بعض الفصائل فيها، وهو أمر إن حصل، سيستدرج 

  .حتاللمواجهة سياسية ودبلوماسية وحقوقية بين الشعب الفلسطيني وسلطات اال
  11/2/2012الدستور، عمان، 

  
  ...الال/  اإليديولوجّية"حماس" .44

  حازم صاغّية
وتباشر االنسحاب من معسكر الممانعين، فهذا ما يتعّدى الحدث السياسّي » فتح» «حماس«أن تصالح 

   .البحت على رغم أهمّيته كحدث سياسّي
ه تلك اإليديولوجيا ويتبّين، من ثّم، أن ليس فنحن، هنا، حيال امتحان آخر لإليديولوجيا الصافية تفشل في

  .بالمعتقدات وحدها يحيا اإلنسان
وعلى سواها مّمن يتعاطون السياسة المباشرة، تشكّل » حماس«بلغة أخرى، وهو ما ينطبق على 

اإليديولوجيا مجّرد واحد من العناصر التي تقّرر خطّاً ووجهة معّينين، فيما تتمّدد العناصر األخرى من 
ريقة تأويل مصلحة الجماعة المعنّية إلى الوطنّية إلى الطائفّية والمذهبّية في حال احتواء المجتمع ط

وغنّي عن القول إّن هذه األخيرة أقوى في مجتمعاتنا والمجتمعات التي . المقصود على ظاهرات كهذه
  .تشبهها مّما في البلدان األحدث واألشّد تقّدماً

أّن حماس انحرفت «، أو »أّن قطر اشترت حماس«كهذه عبر أحكام من نوع وما تبسيط عملّيات معقّدة 
غير داللة على عقل طفلّي، شعبوّي وديماغوجّي، يعيش على هامش السياسة ومتنها » عن الخطّ الصائب

  .العريض، ويبقى كذلك إلى قيام الساعة
 – السوفياتّي والسوفياتّي –عان الصينّي لقد قّدم العالم عّينة شهيرة على تعّددّية العناصر المؤثّرة هي النزا

وبدوره، قّدم . اللينينّية في رأب صدعهما–اليوغوسالفّي اللذان لم تنجح وحدة اإليديولوجيا الماركسّية 
العالم العربّي عّينات أخرى تبدأ بالخالف العميق بين البعثين السورّي والعراقّي وال تنتهي بالخالف 

وهذا من دون أن ننسى حاالت أقّل تظهيراً، . سالمّيتين السنّية والشيعّيةاألعمق بين األصولّيتين اإل
اإلخوان «الكويتّيين بمناهضة الغزو العراقّي لبلدهم ضّداً على مواقف سائر » اإلخوان المسلمين«كانفراد 
ردنّيين، األ» اإلخوان« الشرق أردنّي في قلب حركة –المؤّيدين للغزو، أو التباين الفلسطينّي » المسلمين

ويحاذر شرق أردنّييها الذهاب بعيداً في مناوأة الملكّية، أو » حماس«حيث يتماهى فلسطينّيوها مع 
، بصعود الطائفة الشيعّية »السنّـّية«، في حقبة ما بعد ضمور المقاومة الفلسطينّية »المقاومة«اصطباغ 

نذهب أبعد فنستنطق انشقاق اإلسالمّيين األفغان وهذا حتّى ال . اللبنانّية المعّزز بثورة الخميني اإليرانّية
على خطوط إثنّية، وتباين مواقف األكراد األتراك والعراقّيين والسورّيين تبعاً » طالبان«مّمن سبقوا 
  .لعوامل وطنّية

اً أو تثمين» االستشراق»والواقع هذا، بغناه وتناقضه، ال صلة له بأحكام القيمة، تبخيساً واتّهاماً بالخيانة و
، واقع أنتجته االنتفاضة السورّية »حماس«بيد أنّه، وفي الحالة التي نحن في صددها، أي تحّول . وتمجيداً

  .معطوفةً على جّو من االستقطاب المذهبّي عارمٍ ومستوٍل على منطقة المشرق العربّي
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اً من شروط السياسة وأّما وأّن الحال على ما هي، بات إلحاح التفكير في السياسة بواقعّية الواقع شرط
  .التي تحقّق أهدافاً على األرض، بدل أن تسّجل مواقف تتبخّر في السماء

أو بعضها الذي يعرف أّن تعديل التوازن مع إسرائيل، ولو قليالً جّداً، » حماس«وهذا ما يبدو أنّه اجتذب 
  . الفلسطينّييستلزم كّل الطاقة الفلسطينّية، ومعها طاقات كّل الذين قد يتعاطفون مع الحقّ

وفي المعنى هذا يجوز القول إّن تصّدع النظام السورّي يعمل، على مستوى المشرق، رافعةً للواقع الفعلّي 
على حساب اإليديولوجيا، وللوضوح على حساب اإلبهام والتلغيز، وطبعاً للحّرّيات على حساب 

  .المصادرة
  10/2/2012الحياة، لندن، 

  
    التخطيط هرتسيليا ومعهدمؤتمراتبين  .45

  فايز رشيد.  د
، أما "المركز المتعدد التخصصات في هرتسيليا: "األولى هي: مؤسستان إسرائيليتان تحظيان باهتمام كبير

، أما 2000األول يعقد مؤتمرات سنوية منذ عام ". معهد تخطيط سياسات الشعب اليهودي: "الثانية فهي
صياغة تقارير : ؤتمرات وإنما نشاطاته تقتصر علىالمعهد فقد أسس بعد سنتين من المركز، وال يعقد م

إستراتيجية تشكل هي وتوصيات مؤتمرات هرتسيليا أسساً مهمة لسياسات وقرارات الجهة اإلسرائيلية 
الفارضة للسياسات " المؤسسة األمنية العسكرية"والمعّبر عنها في ) وهي إلى حد ما خفّية(الحاكمة 

  .ليةوالقرارات على الحكومات اإلسرائي
توليان عمل هاتين المؤسسيتن أهمية كبرى، مع أن معهد ) إسرائيل(الحركة الصهيونية وتمثيلها السياسي 

تخطيط سياسات الشعب اليهودي يوازي مؤتمرات هرتسيليا أهميةً، وهو يتبع للوكالة اليهودية مباشرة، 
 الصيت مستشار اإلدارات وللعلم ترأس المعهد منذ إنشائه الصهيوني األمريكي ذائع. إن لم يفقها

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

  .مجهوالً في العالم العربي
 فبراير 2 يناير الماضي و31 هرتسيليا الثاني عشر، الذي انعقد في الفترة ما بين انفّض مؤخراً مؤتمر

الرئيس اإلسرائيلي وكبار القادة السياسيين والعسكريين للجيش والمؤسسات : بالطبع دعي إليه. الحالي
يرهم، ومن األمنية، واالستراتيجيين من الشخصيات اإلعالمية والثقافية والبحثية، والكتّاب والصحفيين وغ

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

األزمة االقتصادية العالمية وأثرها على إسرائيل، قيمة إسرائيل اإلستراتيجية بالنسبة للواليات : تمثلت في
لمتحدة، وهل ما زالت إسرائيل تمثل أولوية بالنسبة للمصالح األمريكية في المنطقة، خطر المشروع ا

وخاصة بعد بروز التيارات اإلسالمية (النووي اإليراني على إسرائيل، وكذلك تأثيرات الربيع العربي 
  .اإلجرائيةعلى الوجود اإلسرائيلي وغيرها من القضايا ) وإمكانية تسلمها للحكم في بلدانها

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

متحدة، والعمل على أن تظل تشكّل استمرار التحالف االستراتيجي مع الواليات ال: العالم على أرضية



  

  

 
 

  

            24ص                                     2408:                العدد11/2/2012السبت  :التاريخ

إسرائيل أولوية قصوى في الحفاظ على المصالح األمريكية، على أرضية مراعاة وتلبية احتياجات 
، بحيث )متحركة وفقاً للتغييرات المحيطة(المتطلبات األمنية اإلستراتيجية إلسرائيل، وهي احتياجات 

  .إلستراتيجية إلسرائيل، باإلضافة إلى عوامل أخرىالسياسات ا) من أسس(تشكل هاتان النقطتان أساساً 
، وهو يشكل شعاراً فرعياً "إسرائيل والشرق األوسط في عين العاصفة"المؤتمر األخير عقد تحت شعار 

تحقيق المزيد من "في الهدف المركزي األهم الذي تسعى إليه إسرائيل من عقد هذه المؤتمرات، وهو
  ".المناعة واألمن القومي إلسرائيل

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

كي في المنطقة مقابل أن هناك تراجعاً للنفوذ األمري: "فإن الملفت للنظر تسجيل الكثير من المداخالت
صعود قوى إقليمية معادية إلسرائيل، وأن األخيرة أصبحت عبئاً على الواليات المتحدة وأنها تعيش 

لقد بلورت كلمة اللواء أفيف . كمعزولة بالمعنى االستراتيجي، وأن هناك انتقادا متزايدا لها في العالم
 ألف قذيفة صاروخية موجهة إلى 200كوفاخي الخطر األول على إسرائيل، والمتمثل في وجود 

  .إسرائيل، وموجودة في إيران وسوريا ولبنان
يحرص الجانب الرسمي اإلسرائيلي على متابعة ما يجري في المنطقة : مما سبق ذكره، يجري االستنتاج

وبالفعل من يتابع توصيات . والعالم، مع إهمال رسمي عربي كبير لما يجري في الداخل اإلسرائيلي
ت هرتسيليا وأبحاث معهد التخطيط، ويتابع طبيعة المناقشات والكلمات والمداخالت، يستطيع إلى مؤتمرا

على (حد ما استقراء السياسات االستراتيجية والتكتيكية اإلسرائيلية، في اإلجابة على تساؤالت من نمط 
إلجابة على هذا هل ستقوم إسرائيل بضرب المشروع النووي اإليراني؟ وفي ا) سبيل المثال ال الحصر

ال يمكن إلسرائيل إال أن تقوم بضرب المشروع النووي : بالمعنى اإلستراتيجي نقول: التساؤل نقول
اإليراني والصواريخ التي تتهددها، فصحة الضربة العسكرية شبه محسومة، غير أن التنفيذ هو القابل 

 وبانتظار الموافقة األمريكية على مثل للتأجيل، بانتظار األوقات والظروف اإلقليمية والدولية المواتية،
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 : لقد بحثت مؤتمرات هرتسيليا السابقة مواضيع مهمة مثل

، حدود 2006ائيل، كيفية تشجيع الهجرة اليهودية إليها، حرب العراق، الحرب على لبنان عام على إسر
 على غزة، األخطار اإلقليمية والدولية التي تتهدد 2009-2008التسوية مع الفلسطينيين والعرب، حرب 

الصة أبحاث فإن أوراق كل مؤتمر تمثل خ: 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 من )وحتى لو جرت تسميته بإمبراطورية(

هذا األمر ينسحب على التسوية مع . تياجات األمن اإلسرائيليتلبية اح: كافة المناحي، والسبب هو
هذه هي إسرائيل فأعرف عدوك، وهذه هي الطريقة اإلسرائيلية في البحث والتقصي ومتابعة . العرب

  .كافة أحداث العالم العربي لما يعنيه ذلك من أهمية في الصراع بشكل عام
  .خاطئة، خاطئة، خاطئة: ي مؤتمرات هرتسيليا هيإن المشاركة العربية والفلسطينية ف: يبقى القول

  9/2/2012، 48موقع عرب



  

  

 
 

  

            25ص                                     2408:                العدد11/2/2012السبت  :التاريخ

  
  حماس إذ تتحدى الضغوط وتخرج من سوريا .46

  ياسر الزعاترة
قبل اندالع االحتجاجات في سوريا حاول رئيس المكتب السياسي التواصل مع قيادة النظام في دمشق 

ومحذرا من أن قطار اإلصالح لن مقدما لها نصائح واضحة وصريحة بخصوص اإلصالح السياسي، 
  .يتوقف عند حدود سوريا، وأن الشعب السوري ينشد الحرية مثله مثل سائر الشعوب العربية

يختلف عن سواه، وأن الشعب " نظام المقاومة والممانعة"لم يستمع النظام لتلك النصائح، وأصر على أن 
بطل ثورته التي لم تفاجئ النظام وحده، بل السوري لن يثور في وجهه، فكان أن بدأ الشعب السوري ال

  .فاجأت العالم أجمع بمستوى بطولتها وإصرارها وتضحيتها من أجل الحرية
والحال أن إدراك حجم التحدي الذي أبداه الشعب السوري ال يتأتى من دون إدراك طبيعة النظام وبنيته 

  . منها الكثير من المجازر والمآسياألمنية والطائفية التي يعرفها الشعب السوري، وله في ذاكرته
ولذا كان تفجيره للثورة تعبيرا عن تلك البطولة التي تأتي في مواجهة نظام أمني ودموي، يستند لدعم 
شبه شامل من طرف األقلية العلوية، إلى جانب دعم مشابه، وإن بقدر مختلف من طرف األقليات 

 المستقبل، إضافة إلى قطاع محدود من الغالبية األخرى التي تعيش قدرا من الهواجس والمخاوف حيال
  .السنية ممن يشعرون بأن مكتسباتهم ستكون في خطر في حال سقوط النظام

بعد مرور قليل من الوقت على اندالع الثورة، وفي محاولة الستثمار وجودها في دمشق، طلب النظام 
حركة بكالم واضح خالصته أن رسميا من حركة حماس تحديد موقف مما يجري، وهو ما ردت عليه ال

تحالفها معه هو تحالف ضد العدو الصهيوني، وليس ضد الشعب السوري، وانتهى الموقف إلى إصدار 
  .الحركة بيانا حياديا اعتبرته دوائر النظام بمثابة خيانة لها في مواجهة االستحقاق الذي تواجهه

تلف عن الذي اتخذ في البيان المشار تواصلت الضغوط على الحركة من أجل إخراج بيان أو موقف مخ
إليه، لكنها رفضت بكل إباء، ودخل اإليرانيون على الخط في محاولة لدفع الحركة إلى اتخاذ موقف 
آخر، ووصل بهم الحال حد وقف الدعم المالي الذي تحتاجه الحركة من أجل تسيير األوضاع في قطاع 

غوط، وهو ما فرض على اإليرانيين إعادة بعض غزة، لكن الحركة لم تغير موقفها وصمدت أمام الض
الدعم بعد تسرب األخبار حول موقفها، وإن لم تعد العالقة إلى وضعها القديم، األمر الذي ال يتوقع أن 
يتغير في حال قيام رئيس الحكومة في غزة إسماعيل هنية بزيارة طهران، وهي الزيارة التي تأتي ردا 

 تقديرا للدعم الذي قدمته إيران للقطاع، والذي يتفوق لألسف على معظم على دعوة إيرانية قديمة، وربما
الدعم العربي، ولهذا البعد حديث خاص، السيما أن الدعم المشار إليه سيتوقف على األرجح، أو توقف 

  .عمليا، وال بد من تعويضه من الجانب العربي والتركي
رة السورية، لكنها لم تجد بدا من اتخاذ الموقف لقد وجدت الحركة نفسها في موقف صعب إثر اندالع الثو

الذي اتخذته لجملة من االعتبارات أهمها البعد المبدئي واألخالقي الذي يحتم عليها االنحياز لثورات 
  .الشعوب المطالبة بالحرية

إن وإذا كانت الحركة ال تنكر بحال ما قدمه لها النظام من دعم وإسناد كبير في مراحل عديدة وحساسة، ف
ما ال يمكنها أن تنساه أيضا هو احتضان الشعب السوري لها، والذي تجلى في أشكال عديدة من الدعم، 
بل إن السوريين كانوا يعبرون عن حبهم لفلسطين وانحيازهم للمقاومة اإلسالمية من خالل دعم حماس، 
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، ورأينا كيف احتضنوا رغم أنهم لم يقفوا موقفا سلبيا من مقاومة حزب اهللا تبعا للحساسية المذهبية
  .، واستضافوهم في بيوتهم بكل كرم وشهامة2006الالجئين الشيعة اللبنانيين إبان حرب تموز 

تجلت عظمة الشعب السوري أيضا في سياق مواجهة العدوان األميركي على العراق، إذ كان لشباب 
ثير منهم حين عودتهم من هناك، سوريا دور بالغ األهمية والتأثير في العمل المقاوم هناك، وقد اعتقل ك

  .بينما استشهد اآلالف منهم في العراق في معركة المواجهة مع االحتالل األميركي
لم يكن بوسع حماس إضافة إلى ذلك كله أن تتجاهل حقيقة أن الغالبية الساحقة من الجماهير العربية 

جاهل وجود شيعة أحرار يؤيدون السنية تحديدا ونعتذر الضطرارنا للتصنيف الذي ال يت(واإلسالمية 
لم تتردد في نصرة الشعب السوري في ثورته البطولية، والنتيجة أن الفضاء الذي ) ثورة الشعب السوري

احتضنها وال يزال ال يمكن أن يقبل منها أن تكون في مربع النظام وهو يهدر دماء شعبه الذي يخوض 
من السخف وصفها بأنها معركة ضد نظام مقاوم، ألن معركة الحرية والكرامة، التي يبدو من العبث، بل 

  .المقاومة ال تبرر الدكتاتورية وقتل الناس
دعك هنا من حقيقة أن كثيرا من السوريين ال يظهرون اقتناعا بحكاية المقاومة التي يتبناها النظام 

طن، ومستندين مستندين إلى تراثه في ضرب المقاومة الفلسطينية في لبنان، ووقوفه في حلف حفر البا
  .إلى حقيقة أن دعم حزب اهللا قد أخذ يصب في إطار طائفي مستدلين بتهميش السنة في لبنان

أيا ما يكن األمر، فإن أي شيء ال يمكنه تبرير القتل الذي جرى ويجري، كما ال يمكنه تبرير قمع الناس 
  .لموقف الذي اتخذتهالمطالبين بالحرية، ولذلك لم يكن بوسع حماس في ضوء ذلك غير اتخاذ ا

ما ينبغي أن يقال هنا هو أن اتخاذ الحركة موقفا حاسما لصالح الثورة السورية منذ البداية لم يكن ممكنا 
تبعا الرتباطاتها داخل سوريا، وكثرة الناس العاملين معها الذين ينبغي ترتيب أوضاعهم قبل اتخاذ خطوة 

التي تحسب بهذا القدر أو ذاك على حماس، وليس على كهذه، فضال عن الخوف على الجالية الفلسطينية 
  .الفصائل الهامشية التي انحازت للنظام

من هنا شرعت الحركة منذ شهور طويلة في ترتيب أوضاعها من أجل الخروج من سوريا، األمر الذي 
مر لم كان يتم بشكل تدريجي وصوال إلى الخروج النهائي الذي يمكن القول إنه تم بالفعل، رغم أن األ

يكن سهال بحال في ظل وجود أناس ليس بوسعهم الخروج من هناك العتبارات الوثائق التي يحملونها 
  .وعوامل أخرى

على أن ذلك لم يثن الحركة عن قرار الخروج من سوريا حتى تسحب من النظام فرصة استثمار ذلك 
ات شرسة شنتها عليها بعض الوجود في الترويج لنفسه، ولنتخيل ما واجهته وتواجهه الحركة من هجم

  .القوى القومية واليسارية بسبب رفضها تأييد النظام
في اآلونة األخيرة وقبل الخروج النهائي كانت الضغوط التي يمارسها النظام بدعم من اإليرانيين قد بلغت 
أوجها، وقد تسربت أنباء كثيرة حول طلب النظام من قيادتها مواقف وتصريحات، بل لقاءات أمام 
اإلعالم تستخدم في سياق الترويج للنظام، األمر الذي رفضته قيادة الحركة بكل إباء، في موقف سيسجله 

  .لها التاريخ
اآلن، تخرج قيادة حماس من سوريا، تهيم على وجهها وتتوزع هنا وهناك في األمصار، لكن روحها ال 

وهي تبتهل إلى اهللا أن يعجل بسقوط تغادر سوريا التي يعيش شعبها أزمة عاتية في مواجهة نظام دموي، 
  .النظام حتى يحقن الدم السوري
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دم السوريين عزيز على حماس وكل الفلسطينيين، ليس فقط ألنه دم عربي ومسلم مثل سواه، بل أيضا 
ألن للسوريين في عنق حماس جميال ال يمكن إنكاره، وفي ظني أن هذا الموقف الذي اتخذته الحركة 

ن شعب سوريا الذي سيعود بعد انتصاره إلى سابق العهد في احتضان المقاومة، سيكون موضع تقدير م
ليس على أساس من مصلحة النخبة الحاكمة كما يفعل النظام الحالي، وإنما على أساس مبدئي وأخالقي، 

  .ألن شعب سوريا ال ينحاز لفلسطين العتبارات السياسة وتقلباتها، وإنما العتبارات مبدئية خالصة
حماس من سوريا بينما يلملم شعب مصر العظيم جراحه التي صنعها النظام ويعيد بناء نفسه، تخرج 

وكذلك الحال في تونس واليمن وليبيا، بينما تواصل جماهير األمة مسيرة الربيع التي بدأتها منذ عام 
وصوال إلى ونيف، وهي حين تستعيد قرارها المسروق ستكون القوة العظيمة التي تسند فلسطين وأهلها، 

صدق اهللا ". ويقولون متى هو، قل عسى أن يكون قريبا. "معركة التحرير الكبرى واالنتصار المنتظر
  .العظيم

  10/2/2012نت، .الجزيرة
  

  ! الفلسطينيين فرصة كي يضّيعوهااعطوا .47
  موريا شلوموت

 يمكن اإلمساك بينما يمسك العصا من طرفيها، ينجح في أن يقول بأنه ال: انظروا الى نبرات المتباكي
  .بالعصا من طرفيها

مثال . نتنياهو هو رمز وقدوة. بل يقول ويفعل العكس ايضا. ال يكتفي باألقوال. هكذا كان رئيس وزرائنا
يبني في المستوطنات ويبعث بالمحامي مولخو الى محادثات السالم : ومرشد لطريقة االمساك المزدوج

يحمل راية . طرفة، ويتحدث عن حل سلمي في الوقت نفسهيبقي على حكومة يمينية مت. في الوقت نفسه
  .الديمقراطية بحماسة وال يقبل بإرادة الشعب الفلسطيني في الوقت نفسه

تّدعي اسرائيل الرسمية لسنوات بأن عرفات، وبعده أبو مازن، ليسا الممثلين الشرعيين للشعب 
نا فقط التنكر للواجب والمسؤولية في سهلت حقيقة أن الشعب الفلسطيني منقسم ومنشق علي. الفلسطيني

  .ادارة مفاوضات جدية
طالما كان . سأل من حاولوا التملص من اجراء المفاوضات" مع من بالضبط سنجري المفاوضات؟"

المجتمع الفلسطيني ممزقا، فما معنى التقدم مع جناح واحد منه؟ الحجة المتكررة تجاه حماس كانت انه 
 – فلن تكون جزءا من المفاوضات، وطالما لم تكن جزءا من االتفاقات –ئيل طالما ال تعترف بدولة اسرا

  .ما الذي ال يقولونه وال يفعلونه كي ال يفعلون شيئا. مفارقة اسرائيلية نموذجية. فلن يكون ممكنا تحقيقها
  مرة اخرى–هذا االسبوع، عندما وقع اتفاق تاريخي بين السلطة الفلسطينية الفتحاوية وبين حماس 

وهكذا تنجح اسرائيل بدهاء في ". بصقة في الوجه"غضب رئيس الوزراء وادعى، ليس أقل، بان هذا هو 
عندما يكونون منقسمين هذا ليس جيدا لنا وعندما يكونون متحدين، فانه ليس . تقييد كل أمل بالمفاوضات

  .نقطة. ربما ببساطة ليس جيدا لنا. جيدا لنا ايضا
ال ُأعتبر ساذجة، أن أذكر بأن اتفاق المصالحة الفلسطينية الداخلية ليس لعله يجدر لغرض الحذر، كي 

المحاولة االولى من الفصائل الفلسطينية لخلق قيادة موحدة ومتعاونة، وكثيرة االحتماالت اال تكون هذه 
  .المحاولة هي االخيرة
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ننظر الى أنفسنا وان نسأل مهمتنا ان . غير أن النواقص والعلل في الطرف اآلخر ال ينبغي أن تشغل بالنا
كيف يحتمل اال ترحب عناوين الصحف عندنا ببداية عصر يكون فيه للمجتمع الفلسطيني تمثيل متفق 

  .عليه ومتبلور
يدل التقارب المتجدد بين فتح وحماس ضمن امور اخرى على أن الفوارق بينهما في كل ما يتعلق 

 خط تفكير كهذا يؤدي الى االعتراف بانه يحتمل أن . الصهيونية ليست كبيرة جدا–بالمسألة اليهودية 
  .أخيرا يوجد مع من يمكن الحديث. تكون نشأت فرصة متجددة لمفاوضات جدية وموضوعية

فهذه تحب اغالق . ولكن خط التفكير المتابع للفرص والنوافذ المفتوحة ليس خط تفكير حكومة اسرائيل
  . بنائها واالحتفاظ بدال من التسريحالنوافذ والفرص وليس فتحها، احباطها بدال من

 مرة اخرى سنبقي عندنا –قفزت النائبة تسيبي حوتوبلي النشيطة الى جانب وزير المالية على اللقية 
اموال الضرائب التي تعود للشعب الفلسطيني وسنعاقب المواطنين في الجانب الشرقي من جدار الفصل 

سلب أموال الضرب الفلسطينية التي تعود لهم حسب . لفقط، ألنهم تجرؤوا على التطلع الى حياة افض
  .القانون يعبر عن المفهوم االسرائيلي في أنه يمكن للتالعبات البخيلة ان تغير الواقع

انهم ال يفّوتون فرصة لتفويت الفرص، ولكننا نحن ال نسمح حتى لهذه الفرص بان : يقال عن الفلسطينيين
  .تسنح

  "إسرائيل اليوم"عن 
  11/2/2012رام اهللا، األيام، 
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