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  ه رسائل لنتنياهو والعالم تحدد أسس ومرجعيات استئناف المفاوضاتنوجس: عباس .1

الرئيس محمود ، من القاهرة، أن 12/2/2012، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية ذكرت 
عباس قال، إننا سنوجه رسائل لرئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو وإلى قادة العالم تحدد أسس 

  .ستئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني واإلسرائيليومرجعيات ا
وقال في خطاب ألقاه، مساء اليوم األحد أمام مجلس  الجامعة العربية بالقاهرة، إنه إذا لم تستجب 

  .إسرائيل للرسائل، فسنبدأ خطواتنا المتعلقة باستكمال االعتراف بدولة فلسطين
تئناف المفاوضات يتطلب وقف االستيطان بما يشمل القدس وأكد سيادته لوزراء الخارجية العرب أن اس

، واإلفراج عن األسرى والمعتقلين وخاصة الذين 1967الشرقية، وقبول مبدأ حل الدولتين على حدود 
  .1994اعتقلوا قبل نهاية عام 

قات وأشار الرئيس إلى أن الرسائل الموجهة لنتنياهو والعالم ستتضمن مجموعة من النقاط تلخص االتفا
 .'بقاء السلطة دون سلطة'والمرجعيات، والوضع الحالي وعدم إمكانية استمراره على ما هو عليه، أي 

سننتظر الرد على رسائلنا، وفي حال عدم االستجابة، سنبدأ خطواتنا المتعلقة بمجلس األمن 'وأوضح، 
، بخصوص 1949 لعام والجمعية العامة ومؤسسات األمم المتحدة األخرى، وتفعيل ميثاق جنيف الرابع

بقطع المساعدات، أو قيام إسرائيل ' الكونغرس'حماية المدنيين في زمن الحرب، منوها إلى احتمال قيام 
  .باحتجاز عائدات الضرائب

وأشار الرئيس إلى قضية المصالحة منوها إلى أنه تم االتفاق حسب إعالن الدوحة على تشكيل حكومة 
وقال إنه ال  .تقها اإلعداد لالنتخابات والعمل على إعادة إعمار غزةمستقلة برئاسة سيادته يقع على عا

يكمن إجراء االنتخابات بدون القدس الشرقية، منوها إلى إجراءات يجب أن تقوم بها لجنة االنتخابات 
المركزية وهي لجنة مستقلة من أجل التمهيد إلجراء االنتخابات، مشيرا إلى أهمية وضرورة تجديد 

  .ينسجالت الناخب
 مبادرة تقول 9-23إن اللجنة الرباعية أصدرت في : وأشار الرئيس إلى تطورات عملية السالم، وقال

الحدود واألمن، وهاتين القضيتان يجب : فيها إننا ال بد أن نستكمل االتفاق على قضيتين أساسيتين وهما
  .أن يتم االتفاق على أرضيتهما خالل ثالثة أشهر من بدء عمل اللجنة
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 وهذه 2012بعد ذلك قالت اللجنة إنه البد أن يتم البحث في كل قضايا الحل النهائي خالل عام 'و: وتابع
 أشهر ال بد أن 3 أعمالها وقالت لدينا 10-26هي مبادرة لجنة المتابعة العالمية، واللجنة بدأت في 

مة برعاية الملك عبد نستكمل هذه األمور، وبعد شهرين لم تستطيع أن تعمل شيئا، فكانت المبادرة الكري
  .'1-26اهللا الثاني الذي بذل جهود خارقة للوصول إلى شيء مع الموعد النهائي في 

سنطرح « :عباس قال، أن جيهان الحسيني، عن مراسلتها 13/2/2012، الحياة، لندنونشرت 
ر إزالة موضوعين رئيسيين على الجامعة، االول يتعلق بالمصالحة بعد االنقالب في غزة، اذ كُلفت مص

لقاء «، مؤكداً ان »العقبات امام المصالحة، وقامت باستكمال الوثيقة، ووضعت القضية على بداية االتفاق
الدوحة ثبت ما جرى االتفاق عليه بتشكيل الحكومة، وشدد على انه ال يمكن اجراء االنتخابات من دون 

 اشهر، وكذلك ال يمكن 3 مهمة تحتاج الى القدس، مؤكداً ان االنتخابات ال تتم اال بتحديد السجالت، وهي
  .ان تتم اال بموافقة اسرائيل

يمكن ان نقبل طرفاً «: وأضاف ان الموضوع الثاني الذي سيطرح على الجامعة هو عملية السالم، وقال
: وأضاف. »ثالثاً للرعاية والمراقبة، وال نقبل اي حضور اسرائيلي، واالسرائيليون لم يقدموا شيئاً يعتد به

بعد اسابيع ستمر الذكرى العاشرة لمبادرة السالم العربية التي هي أثمن مبادرة للقضية الفلسطينية منذ «
  . ، داعياً اسرائيل الى االعتراف بها»ستين عاماً
عباس قال خالل اجتماع وزراء خارجية ، أن أ ف ب، عن 13/2/2012، السفير، بيروتوأضافت 

وات ونحن نطالب االسرائيليين باالعتراف بالدولة الفلسطينية حتى  سن10منذ «العرب في القاهرة، إنه 
  .»يعترف بها العرب والمسلمون جميعا ويطبعوا معها العالقات

  
  مة ستبقى هي العدو الرئيس لأل"ئيلسراإ": هنية .2

يل ا تغيير في موقف ايران الثابت واالص الّهنية،اكد رئيس الحكومة الفلسطينية اسماعيل : )العالم(طهران
في دعم المقاومة الفلسطينية، ونفى اي فتور في العالقات بين حركة حماس وطهران، كما نفى ان تكون 
الحركة بصدد نقل مكاتبها من سوريا، مشددا على ان معاداة االمة يجب ان ينصب على العدو 

  .االسرائيلي فقط
الن قائد الثورة االسالمية دعم اع( ان هذا :وقال هنية في لقاء خاص مع قناة العالم االخبارية السبت

ليس موقفا غريبا على ) ايران لكل من يقف ضد كيان االحتالل االسرائيلي وخاصة المقاومة الفلسطينية
سماحة القائد والجمهورية االسالمية، معتبرا ان موقف ايران من القضية الفلسطينية موقف استراتيجي 

عزيز صموده ينطلق من ايمان والتزام اسالمي ومن قيم وان دعم ايران للمقاومة والشعب الفلسطيني وت
  .اخالقية وابعاد سياسية

 يوما على غزة 22ان هذا الدعم تجلى لنا في غزة خالل سنوات الحصار وحرب الـ : واضاف هنية
والسنوات التي تلتها، مؤكدا انه رآى خالل زيارته االخيرة اليران ان هذا الموقف اصيل وغير خاضع 

  .المناورات فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية والشعب الفلسطينيللتكتيك و
واشار رئيس الحكومة الفلسطينية اسماعيل هنية الى الحضور الجماهيري في مسيرات ذكرى انتصار 
الثورة اليوم في العاصمة طهران وباقي المدن االيرانية واعتبر ان ذلك يمثل انسجاما مع قيم الثورة 

 عاما، والتي كانت القدس في قلبها حيث اعلن االمام الخميني يوم القدس 34قت قبل االسالمية التي انطل
  .العالمي تأكيدا منه على ان بوصلة االمة االسالمية يجب ان تكون تجاه القدس وفلسطين
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ى الماليين من الشعب االيراني المسلم في مسيرات ذكرى أوتابع انه وعبر تحليقه بالمروحية في الجو ر
  . مؤكدا ان ذلك يمثل ذخرا لفلسطين والقدس واالقصى والثورات العربية في المنطقةالثورة،

ونفى هنية ما تناقله وساتئل االعالم من وجود فتور في العالقة بين حماس وايران وقال ان ما حظي به 
ة هو والوفد المرافق له في طهران لم يحظ به رئيس او زعيم من قبل، معتبرا ان ذلك يدل على مكان

القضية الفلسطينية لدى ايران حكومة وشعبا، ويؤكد متانة العالقة بين قوى المقاومة وبين ابعادها 
  .االسالمية والتي تعتبر ايران من اهمها في المنطقة

واكد ان الدعم الذي تقدمه الجمهورية االسالمية للفلسطينيين غير مشروط، ومرحب به من قبل حكومته 
ن اي جهة اخرى وبنفس الظروف، موضحا انه ال تغيير في الموقفق وحركة حماس كما لو كان م

  .االيراني الداعم للقضية الفلسطينية
ورفض رئيس الحكومة الفلسطينية اسماعيل هنية ان تكون المقاومة الفلسطينية ورقة سياسية بيد 

وقد لبت الجمهورية الجمهورية االسالمية واعتبر ان الواقع هو ان الشعب الفلسطيني يقع تحت االحتالل، 
االسالمية نداءه وكانت وفية له، ولم تطلب يوما شيئا مقابل ذلك، معتبرة ذلك التزاما اسالميا تجاه شعب 

  .مسلم والقدس واالقصى
ونفى هنية ما ورد عن تفتيش حماس عن بدائل بسبب االزمة الجارية في سوريا لنقل مكاتبها من سوريا 

  .عن امله في ان يتم حل االزمة في سورياوقال ان هذا ليس دقيقا، واعرب 
واشار الى ان سفر القيادات في الحركة في سوريا يتم بصورة طبيعية لمتابعة شؤونهم ومهماتهم في 

  .حركة المقاومة ومتابعة شؤون الشعب الفلسطيني
س يجب وشدد رئيس الحكومة الفلسطينية اسماعيل هنية على وحدة االمة االسالمية، وان التناقض الرئي

اال يكون داخلها بل يجب ان يكون مع االحتالل االسرائيلي والهيمنة االميركية، معتبرا ان تحول التناقض 
  .الى الداخل ال يخدم االمة

واشار الى وجود حس عال لدى كل من القيادات  والمسؤولين الذين التقاهم خالل جولته في المنطقة من 
 المنطقة ومعالجة االمور بالحوار، والتكيد على مبدأ االخوة خالل تأكيدهم ضرورة تهدئة االوضاع في

  .والجوار رغم التباينات والخالفات في ادارة الملفات المختلفة
واكد هنية ضرورة تسخير طاقات االمة وحشدها لحسم الصراع مع العدو وتحرير القدس واالقصى، 

ذبات والتناقضات على المستوى السياسي او معتبرا ان الخالفات المذهبية يجب حلها بالحوار وليس بالتجا
  .االعالمي، محذرا من ان المتضرر االكبر من ذلك هو القدس وفلسطين

وحول محاوالت اظهار ايران على انها هي العدو الرئيس للعرب في المنطقة بدل كيان االحتالل قال ان 
الذي يمكن ان  روع السرطانياسرائيل ستبقى هي العدو الرئيس لالمة والتناقض الرئيس مع هذا المش

يتمدد الى اي مدى كان، داعيا الى تكاتف الجهود وتوحيدها والبقاء في خندق واحد على قاعدة االحترام 
  .المتبادل وانهاء حاالت االحتقان من خالل الحوار فقط

 على واشار رئيس الحكومة الفلسطينية اسماعيل هنية الى ان لقاءاته في ايران ركزت بشكل كبير جدا
الوضع الفلسطيني، والقدس واالقصى، ومعالجة اثار الحرب في غزة واعادة االعمار والبنية التحتية 
والفوقية وما تتعرض له القدس من هجمة شرسة وقضية االسرى باالضافة الى التطرق بشكل بسيط الى 

  .اوضاع المنطقة، منوها الى انه وجد تجاوبا من المسؤولين االيرانيين
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اق تشكيل الحكومة االخير بين حماس وفتح في الدوحة قال هنية ان استعادة وحدة الشعب وحول اتف
الفلسطيني، واستعادة الشعب زمام االمور داخل االرض الفلسطينية المحتلة وانهاء االنقسام مطلب وطني 

لفلسطينية ومحبب للجميع، معتبرا ان فصائل المقاومة تريد المصالحة من اجل حماية الحقوق والثوابت ا
  .وحماية خيار المقاومة، وان يكون الشعب الفلسطيني موحدا خلف مقاومته وثوابته

واعتبر ان هناك برامج مختلفة داخل الساحة الفلسطينة ولحماس برنامج ولفتح برنامج اخر، منوها الى 
مكن لشعب ان الطرفين يبحثون عن القاسم المشترك وصيغ التعايش بين هذه البرامج، مؤكدا انه ال ي

  .مقسم ان ينجز مشروع التحرير ويحافظ على الثوابت
وشدد رئيس الحكومة الفلسطينية اسماعيل هنية على ان االتفاق الذي تم توقيعه في الدوحة لن ينطلق من 
اي قاعدة متصلة بالرباعية الدولية او اتفاقات اوسلو او اي شيئ من هذا القبيل، موضحا انه ينطلق من 

ات المصرية التي وقعت عليها كل الفصائل الفلسطينية والتي تتشكل من خمس ملفات هي ورقة التفاهم
تشكيل الحكومة واعادة بناء االجهزة االمنية الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية والمصالحة المجتمعية 

  .واجراء االنتخابات الرئاسية والتشريعية وانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني
مية انتخابات المجلس الوطني الذي ال انتخابات تشريعية ورئاسية بدونها النه يضم الشعب واكد اه

  .الفلسطيني في الداخل والخارج
وبين هنية ان تفاهمات الدوحة كانت لتشكيل حكومة تصريف اعمال موقتة الى حين اجراء االنتخابات 

لمقاومة منصوص عليها في ورقة التي من المفترض ان تجري خالل شهرين او ثالثة، معتبرا ان ا
  .التفاهم المصرية، حقا مشرروعا للشعب الفلسطيني بكل اشكالها، واعالن الدوحة ال يلغي ذلك

وقال ان المشاورات والمفاوضات جارية بين اللجان المختلفة حول الملفات االخرى التي يجب التفاهم 
يل حكومة التوافق الوطني يعني نهاية كل من حولها بين الحركتين، مشيرا الى ان االنتهاء من ملف تشك

  .الحكومتين في غزة والضفة الغربية
واوضح رئيس الحكومة الفلسطينية اسماعيل هنية ان حكومة التوافق ستتشكل من التكنوقراط الفلسطينيين 
وستكون مدتها محدودة ولن تتحدث عن السياسة وال الدولة وال تفاوض وال اي شيئ من هذا القبيل، 

  .شيرا الى ان الحكومة التي ستنبثق عن االنتخابات ستكون سيدة نفسهام
واعرب هنية عن امله في تشكيل حكومة الوفاق ومضي التوافق الفلسطيني الى االمام وصوال الى 

  .االنتخابات
  12/2/2012، موقع العالم االخباري

  
  دويك ر عزيز ثبت االعتقال اإلداري بحق الدكتوت إلسرائيليةالمحكمة العسكرية ا .3

، الحكم بالسجن )2-12(، اليوم األحد "عوفر"ثبتت المحكمة العسكرية الصهيونية في معتقل : رام اهللا
، رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، ) عاما63(اإلداري لمدة ستة أشهر بحق الدكتور عزيز دويك 

  .بزعم أنه يشكل خطرا على أمن الكيان الصهيوني
إنها تلقت اتصاالً هاتفيا من محامي ": "المركز لفلسطيني لإلعالم"ور دويك لمراسل وقالت عائلة الدكت

، ودون عقد أية )الفاكس(الدكتور دويك، فادي قواسمي، بتلقيه قرارا بتثبيت االعتقال للدكتور دويك عبر 
برر تمديد إن القرار الصهيوني : "، وأضافت العائلة نقالً عن المحامي"جلسة محكمة إلصدار القرار

  ".اعتقال الدكتور دويك، بأن وجوده خارج السجن خطر على أمن الكيان الصهيوني
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أن ما صدر عن المحكمة الصهيونية قرار تعسفي يهدف لضرب الحياة "وقد اعتبرت عائلة الدكتور دويك 
  ".التشريعية الفلسطينية

  12/2/2012، المركز الفلسطيني لإلعالم
  

  لطهران حققت النتائج المرجوة منهازيارة هنية : طاهر النونو .4
صرح المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة طاهر النونو، ان زيارة هنية :  فارس-القاهره 

  .إلى طهران حققت األهداف المرجوة منها كما هي في إطار الزيارة في الجولة العربية ككل
هذه الزيارة تحشيد المواقف العربية نحن نهدف من " :وقال في تصريح خاص لوكالة أنباء فارس

واإلسالمية إلى جانب القضية الفلسطينية وشرح قضية القدس المحتلة، والحديث عن ملف المصالحة 
الفلسطينية، ومحاولة تقييم الواقع العربي بشكل متوافق مع المحيط العربي واإلسالمي، وأن هذه القضايا 

  .مهورية اإلسالمية اإليرانيةككل جرى نقاشها ويجري نقاشها اآلن في الج
:" وتعقيباً على حث بعض األنظمة العربية لرئيس الوزراء إسماعيل هنية بعدم زيارة طهران، قال النونو

أوالً نحن اآلن موجودون في طهران، وثانيا إن قرار الحكومة الفلسطينية وحركة حماس هو قرار مستقل 
الوطنية للشعب الفلسطيني وعليها نسير، مشيداً في ال يأخذ من أي جهة كانت، ونحن نقدر المصلحة 

الوقت ذاته بإيران وشعبها الذين وقفوا إلى جانب شعبنا الفلسطيني في أوقاته العصيبة التي مر بها خالل 
  .األعوام الماضية

  13/2/2012، فارسوكالة أنباء 
  

  "اعالن الدوحة" في غزة على استعداد لتطبيق والحكومةحماس : طاهر النونو .5
رحب طاهر النونو المتحدث باسم حكومة حماس المقالة باالتفاق الذي تم  : أنور الخطيب-الدوحة 

وأكد لـ الراية، استعداد حركة حماس . توقيعه في الدوحة بين حركتي فتح وحماس برعاية قطر
 في الساحة والحكومة الفلسطينية في غزة لتطبيق هذا االتفاق كرزمة واحدة من أجل إنهاء حالة االنقسام

  .الفلسطينية
وكشف النونو أنه تم خالل زيارة رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة في غزة إسماعيل هنية ومقابلته مع 
المسؤولين في قطر، الحديث عن جملة من المشاريع ستقوم دولة قطر بتنفيذها في إطار إعادة االعمار 

  .في قطاع غزة
 المشاريع بشكل مفصل، حيث ستعقد اجتماعات فنية لهذا الغرض وقال إنه جرى االتفاق على متابعة هذه

بين المسؤولين القطريين المختصين مع الجانب الفلسطيني لالتفاق على األولويات في هذه المشاريع، 
مضيفا إن هذه المشاريع تتركز في .. وحال االتفاق بشكل كامل سيتم اإلعالن عن ماهية هذه المشاريع

  .ة إعمار البنية التحتية وخصوصا الكهرباءمجال الخدمات وإعاد
 حيث -اعتبر النونو ما تعرض له األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون لدى زيارته لقطاع غزة و

 أنه تصرف طبيعي ومبرر من -جرى رشق موكبه بالحجارة واألحذية من قبل ذوي الشهداء واألسرى 
حين زار إسرائيل التقى بعائلة الجندي شاليط حينما كان وذكر النونو أن بان كي مون .. قبل األهالي 

  .باألسر وعائالت القتلى اإلسرائيليين، بينما رفض مقابلة ذوي الشهداء واألسرى الفلسطينيين
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وفيما إذا كان قرار رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل بعدم الترشح لرئاسة الحركة في 
ار السياسي للحركة إلى داخل قطاع غزة بدال من الخارج خاصة بعد الربيع االنتخابات المقبلة سينقل القر

رئيس الوزراء إسماعيل هنية تحدث في السابق عن رغبة الكثير من قادة حماس أن : العربي، قال النونو
يبقى مشعل على رأس المكتب السياسي، ومن المبكر الحديث عن نتائج من سيكون في رئاسة المكتب 

ن القرار في حماس ليس في الداخل أو الخارج إنما هو قرار شورى لمؤسسات الحركة في السياسي، لك
الداخل والخارج والثقل متوازن وال يوجد طغيان جهة على أخرى، وما يجري في حماس تكامل في 

  .األدوار وليس صراعا على األدوار
  13/2/2012، الراية، الدوحة

  
  "أي حماقة" من ارتكاب "إسرائيل" تحذر زارة الداخلية في غزةو .6

من ارتكاب أية حماقة 'حذرت وزارة الداخلية التابعة للحكومة المقالة االحتالل : غزة ـ أشرف الهور
  .قبل ثالثة أعوام' الرصاص المصبوب'على غرار حرب ' جديدة

دف ، الفتة إلى أن اله'جريمة غير مبررة'واستنكرت الغارات التي شنت ضد قطاع غزة، ووصفتها بأنها 
من ورائها تعكير أجواء المصالحة، وتغطية إسرائيل على عمليات تهويد القدس، واقتحام جماعات 

وطالبت الوزارة المؤسسات الحقوقية وكافة األطراف العربية والدولية . إسرائيلية لباحات المسجد األقصى
 ضد البشر والحجر التدخل من أجل وضع حد للتصعيد الصهيوني، ومطالبة االحتالل بوقف جرائمه'بـ 

جاهزة للتعامل مع أي '، وأكدت في ذات الوقت على أنها وكافة أجهزتها األمنية 'والشجر في قطاع غزة
  .'تصعيد صهيوني على القطاع

  13/2/2012، القدس العربي، لندن
  

   أثبت حرص حماس على المصالحة"إعالن الدوحة": قرعاويالنائب فتحي  .7
شريعي عن كتلة التغيير واإلصالح الشيخ فتحي قرعاوي أن اتفاق قيادة أكد عضو المجلس الت: رام اهللا
على إعالن الدوحة يثبت حرصها على تنفيذ المصالحة الفلسطينية وإنهاء االنقسام، الفتا " حماس"حركة 

  .إلى أن هذ االتفاق هو امتحان مهم لرئيس السلطة محمود عباس وللسلطة الفلسطينية
إن االتفاق ) 2-12(اليوم األحد " المركز الفلسطيني لإلعالم"ت خاصة لـوقال القرعاوي في تصريحا

ينقسم إلى شقين قانوني وسياسي، موضحا أنه قانونيا ال يجوز أن يحصل محمود عباس على فرص 
فإنه تم التوافق عليه داخليا، "وزارية أخرى بما أنه يعتبر رئيس دولة، أما الشق السياسي في االتفاق 

  ".ن نبرره بأنه مرحلة انتقاليةويمكن أ
إنه يوجد في " وحول ما إذا كان هناك انقسام داخل حركة حماس حول االتفاق، قال الشيخ قرعاوي 

ولى هي حرص حركة حماس أكثر من رأي حول االتفاق وهذا األمر يعكس قضيتين؛ اال" حماس"حركة 
  ".ا األمر يعكس روحا إيجابيةعلى تطبيق المصالحة، والثانية أن االختالف ليس بعيب بل هذ

السلطة لم تلتزم بأي من هذه االتفاقات والدليل على ذلك هو عدم إطالق سراح "وأوضح القرعاوي أن 
  ".المعتقلين السياسيين، وأنها مستمرة باالعتقاالت والفصل الوظيفي

، مضيفًا " بذلكأن حركة حماس عملت الكثير من أجل إنجاح المصالحة وال تعتبر نفسها مقصرة"وأكد 
  ".إن الكرة اآلن هي في ملعب محمود عباس وسلطة رام اهللا"
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وتساءل القرعاوي إذا كان بإمكان محمود عباس إنهاء االعتقاالت السياسية في الضفة، وإعادة 
  ".المفصولين إلى وظائفهم، وإنهاء كافة آثار االنقسام

 التي تبديها األجهزة األمنية بالضفة، فهي ما تزال إن هناك تفاؤال باتفاق الدوحة رغم الالمباالة" وأضاف 
تعتقل وتفصل، وهذه أمور متكررة وغير مبشرة، ونحن نعتبر أن اتفاق الدوحة أمر جديد ونأمل 

وأضاف القرعاوي أن اآلثار اإليجابية التفاق الدوحة تكون بنجاح المصالحة بين أبناء الشعب،  ".الخيرمنه
  ".سطينية هي لكل الشعب الفلسطيني وال تقتصر على حزب أو فرد معينأن الساحة الفل"مشددا على 

  12/2/2012، المركز الفلسطيني لإلعالم
  

   تطلب عقد مؤتمر دولي للسالم حول القضية الفلسطينيةالسلطة: واصل ابو يوسف .8
مس في  التي اجتمعت ا،طلبت السلطة الفلسطينية الى لجنة المتابعة العربية:  نادية سعدالدين- عمان

القاهرة، عقد مؤتمر دولي للسالم حول القضية الفلسطينية، في ضوء اإلفشال اإلسرائيلي لجهود استئناف 
وأكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف، ان المؤتمر . المفاوضات

الحتالل بها ووقف كل الدولي يجب ان ينعقد على قاعدة تنفيذ قرارات الشرعية الدولية وإلزام ا
  ".اإلجراءات والممارسات العدوانية ضد الشعب الفلسطيني

في ضوء انغالق األفق السياسي وفشل لقاءات عمان، التي عقدت تباعاً منذ "واضاف ان تلك الدعوة تأتي 
، 1967مطلع الشهر الماضي، بسبب الرفض اإلسرائيلي لاللتزام بوقف االستيطان وبمرجعية حدود 

  ".ره مطلباً فلسطينياً الستئناف المفاوضاتباعتبا
كل الخيارات مفتوحة أمام اتفاق كامل فيما يتعلق بمتابعة كافة القضايا مع المجتمع "وبين أبو يوسف أن 

سرعة التدخل الدولي من أجل إلزام االحتالل بوقف انتهاكاته االستيطانية والتهويدية "، داعياً إلى "الدولي
  ."في األراضي المحتلة

وتعد فكرة المؤتمر الدولي أحد خيارات التحرك الفلسطيني للمرحلة المقبلة التي طرحت خالل اجتماع 
 في األمم 1967لجنة المتابعة، وتتضمن مواصلة مسعى طلب العضوية الكاملة للدولة على حدود 
ستيطان، وتطبيق المتحدة، والوكاالت الدولية، والتوجه إلى المجتمع الدولي إللزام االحتالل بوقف اال

  .اتفاقيات جنيف على األراضي الفلسطينية المحتلة
  13/2/2012، الغد، عمان

  
   عن حركة فتحليحل بدال عنه في انتخابات الرئاسة المقبلةعباس يرشح فياض ": السفير" .9

 إن عباس يدفع بفياض ليحل بدال عنه في ، موثوقة فلسطينيةمصادرقالت  :ضياء الكحلوت -غزة 
وقالت المصادر إن عباس طلب من مقربين منه إقناع اآلخرين بفياض وخاصة . ت الرئاسة المقبلةانتخابا

وأشارت . المجلس الثوري لحركة فتح، بعد أن ظهر له أن اللجنة المركزية للحركة ال تمانع بذلك
 ،»فتح«المصادر إلى أن عباس يخشى من عدم قبول طلبه هذا في ظل الخالف المتصاعد بين فياض و

. لكنه وعد بالسعي لذلك بكل الوسائل الممكنة لتحصيل دعم فتح لفياض في االنتخابات الرئاسية المقبلة
  ويعكس هذا الخيار لعباس جديته في عدم الترشح للرئاسة كما أعلن أكثر من مرة، لكن المتوقع أن ال 
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له بأنه عمل عقب الحسم وخاصة اتهاماتها » فتح«يحظى طلبه هذا بالقبول لخالفات فياض الكبيرة مع 
  .العسكري لحماس في غزة على ابعاد رموز الحركة عن الوزارات ومناصبهم الحكومية
  13/2/2012، السفير، بيروت

  
  سيتوجه لغزة عقب تشكيل حكومة اإلنقاذعباس : الواديةياسر  .10

 الوادية عضو الدكتور ياسر" تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة"اكد رئيس :  علي سمودي-رام اهللا 
اللجنة العليا لمنظمة التحرير،ان الرئيس محمود عباس سيتوجه الى غزة عقب تشكيل حكومة االنقاذ 
الوطني من اجل متابعه تنفيذ اتفاق المصالحه خاصه فيما يتعلق بالشقين السياسي واالمني واجراء 

ان  ريح صحفي نشر مساء اليوم،واوضح الواديه في تص .االنتخابات وفق ما تم االتفاق عليه في القاهرة
اعالن حكومة االنقاذ الوطني سيشكل المرحلة الثانيه من تنفيذ اتفاق القاهرة بعد تنفيذ معظم متطلبات 

  .المرحلة االولى عبر اللجان التي انبثقت عن اتفاق المصالحه
ى طريق انهاء اعالن حكومة وطنيه موحده بالضف الغربية وقطاع غزة سيمثل اكبر خطوة عل"ان :وقال 

االنقسام وسيعتبر اهم مظاهر الوحدة الوطنية التي نأمل بسرعه تحقيقها قريبا وذلك بتوحيد االجهزة 
  ".االمنيه ومؤسسات السلطة الفلسطينية

  12/2/2012، القدس، القدس
  

  فلسطين عضو كامل في االتحاد الدولي لحماية وصون الطبيعة .11
حياة البرية في فلسطين عماد االطرش أن االتحاد العالمي لحماية صرح المدير التنفيذي لجمعية ال: القدس

الطبيعة وافق على منح فلسطين ممثلة بالجمعية العضوية الكاملة فيه ويحق لها التمتع بكافة صالحيات 
وعن هذه العضوية، اوضح االطرش المدير التنفيذي لجمعية الحياة البرية والعضو في لجنة . عضويته

رب اسيا، بانها استجابة للجهود والمحاوالت الحثيثه التي بدأت بها الجمعية منذ عام االتحاد لدول غ
 في 2006 لفتح افاق عالقات دولية واسعة والتي تجلت بقبولها في االتحاد كعضو مراقب في عام 2005

 االجتماع لدول غرب اسيا الذي انعقد في طهران وتفعيل دور الحياة البرية من خالل هذه العضوية
وباالضافة الى انتخابه عضوا في لجنة ادارة االتحاد منذ ذلك الحين ومتابعة العضوية ايضا في اجتماع 
الهيئة العامة االخير الذي انعقد في اسبانيا ومنذ ذلك الوقت واعضاء الهيئة االدارية المنتخبة على 

  .حق لفلسطينالمستوى الدولي لالتحاد يتابعون القضية حتى اليوم حيث تم اقرار هذا ال
  13/2/2012، الدستور، عمان

  
  أجهزة أمن السلطة  مستوطنون يقتحمون قبر يوسف في نابلس بحماية: مصادر إسرائيلية .12

كشفت مصادر إعالمية إسرائيلية النقاب عن أن أجهزة أمن السلطة الفلسطينية، وألول مرة وفرت : نابلس
 الذين اقتحموا الخميس الماضي مقام يوسف حماية كاملة ورافقت مجموعات المستوطنين المتطرفين

 .للصالة فيه، دون مشاركة من قبل قوات االحتالل) شمال الضفة الغربية المحتلة(شرق مدينة نابلس 
عندما طلبت ) فبراير / شباط9(وقالت تلك المصادر، إن هذا الحادثة جرت ليلة الخميس الماضي 

بقيادة الحاخام مردخاي غروس، الدخول " بني بارك" حاخاما من مستوطني بلدة 15مجموعة مكونة من 
وأضاف الموقع أن ما يسمى قائد المنطقة الوسطي التابعة  .إلى نابلس ألجل الصالة عند مقام قبر يوسف
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للجيش اإلسرائيلي صادق على دخول المستوطنين، لكنهم أعلموهم بأن الحماية األمنية ستؤمن فقط من 
  .  في نابلسقبل أجهزة الشرطة الفلسطينية

وفي نهاية الصالة شكر الحاخام غروس أجهزة أمن السلطة حيث باركوهم وسلموا عليهم وتعانقوا فيما 
  .بينهم، وفق ما أورده المصدر اإلعالمي اإلسرائيلي

إن الفلسطينيين استقبلونا "ونقل موقع إخباري إسرائيلي عن يوئال برتس مساعد الحاخام غروس قوله 
  ".رمة جداً، وأن هذه األمور تعمل على دعم و تقريب عملية السالم فيما بيننابصورة جميلة ومحت

 12/2/2012قدس برس، 
 

   اإلمارات في إطار جولته الخارجيةلدولةهنية يبدأ زيارة رسمية  .13
، إلى )13/2(وصل إسماعيل هنية، رئيس الحكومة الفلسطينية في غزة، صباح اليوم االثنين : أبو ظبي

العربية المتحدة، وذلك في خامس محطة له في جولته الخارجية الثانية في غضون دولة اإلمارات 
  .شهرين، التي بدأها بدولة قطر ثم مملكة البحرين ودولة الكويت فإيران

وقال مصدر فلسطيني إن هنية والوفد المرافق له التقى برئيس دولة اإلمارات الشيخ خليفة بن زايد آل 
 هنية تأتي في إطار المساعي التي تبذلها حكومته لوضع حد للحصار الذي نهيان، مشيرا إلى أن جولة

  .تعانيه غزة منذ أكثر من خمس سنوات
  13/2/2012قدس برس، 

  
   رئيساً للحكومة إال بعد تعديل القانون وحلفه اليمينعباسلن نقبل : الحيةخليل  .14

رئيس كتلتها البرلمانية في » حماس«ربط عضو المكتب السياسي لحركة :  جيهان الحسيني–القاهرة 
رئاسة الحكومة المقبلة بإجراء ) أبو مازن( شغل الرئيس محمود عباس ،المجلس التشريعي خليل الحية

تعديل في القانون األساسي من أجل معالجة اإلشكال القانوني الذي سينجم عن الجمع بين موقعي الرئاسة 
هذه «بر معارضاً للقانون مئة في المئة، مضيفاً أن  ألنه من دون ذلك فإن األمر يعت،ورئاسة الحكومة

  .»أمر ضروري ألن من دونه نصبح كياناً بال قانون) اإلجراء القانوني(ليست شروطاً إنما هو 
... تبوأ الرئيس الفلسطيني موقع رئاسة الحكومة غير قانوني «أن » الحياة«وأوضح في تصريحات إلى 
هل نحن أمام سلطة قانون أم نحن في فراغ ومن «: ساءل مستنكراًوت. »لكنه ليس عقبة اذا ما تم حلها

، )رئاسة عباس للحكومة(اذا اقتضت المصلحة السياسية ذلك األمر «، مشيراً إلى انه »دون قانون؟
ولفت إلى أن ذلك يقتضي موافقة ثلثي أعضاء . »فلنذهب إذاً إلى المؤسسات القانونية لكي تقر هذا التعديل

  .على تعديل دستوري يجيز الجمع بين الرئاسة ورئاسة الحكومة)  نائبا80ًأي نحو (عي المجلس التشري
كانت حركة فتح دائماً وفي الملفات المختلفة تطالبنا باحترام القانون، «: وأعرب الحية عن دهشته، وقال

قانونية أوالً، وشدد على ضرورة إجراء هذه المعالجة ال. »ونحن من جانبنا نطالب بذلك ونؤكد التزامنا به
ومن ثم يمكن الرئيس الفلسطيني أن يحلف اليمين امام المجلس التشريعي، مشدداً على وجوب أداء 

طبعاً يجب أن يذهب الرئيس الى المجلس «: وقال. الرئيس اليمين في حال تعديل القانون لمصلحته
لن نقبل «: ، مضيفاًَ»سهاالتشريعي ليقسم اليمين، فال توجد حكومة بال محاسبة بغض النظر عمن سيرأ

وعلى صعيد ما يتردد من خالفات بين قادة  .»بعباس رئيساً للحكومة إال بعد تعديل القانون وحلف اليمين
، »نحن في حماس ملتزمون إعالن الدوحة«: ، أجاب»إعالن الدوحة«في شأن ما جاء في » حماس«
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ليس إطاراً جيداً » إعالن الدوحة« أن ورأى. مشيراً إلى ان الذي وقعه مشعل الذي يمثل رأس الحركة
ألن األساس هو ورقة المصالحة المصرية التي رعتها القاهرة ووقع عليها الكل الفلسطيني، داعياً إلى 

كي تتحقق «:  فلسطينية، وقال–ضرورة التزام نصوص اتفاق المصالحة الذي تم وفق تفاهمات فلسطينية 
ي كل من غزة والضفة بالتوازي والتزامن مع التزام المصالحة، يجب أن تتم خطوات المصالحة ف

  .»القانون
  13/2/2012الحياة، لندن، 

  
  القسام  وصل كتائب" الدوحةإعالن"حماس بشأن في الخالف : القدس العربي .15

من مصادر مطلعة في حماس االحد بـأن الخـالف فـي            ' القدس العربي 'علمت  :  وليد عوض  -رام اهللا 
دوحة الذي يقضي بتولي الرئيس الفلسطيني محمود عباس رئاسة حكومـة           صفوف الحركة بشأن اتفاق ال    

  .الكفاءات الوطنية وصل الى كتائب عز الدين القسام الجناح المسلح لحركة حماس
واوضحت المصادر بأن هناك انقساما في صفوف قيادة كتائب القسام التي تعتبر العمود الفقري لالجهزة               

  .أن اتفاق الدوحةاالمنية العاملة في قطاع غزة بش
وحسب المصادر فإن القائد العام لكتائب القسام محمد ضيف الذي يعتبر االب الروحي للجنـاح المـسلح                 
للحركة يناصر موقف الدكتور محمود الزهار عضو المكتب السياسي لحماس الذي عارض بشكل علنـي       

اسـة الحكومـة الفلـسطينية      اقدام خالد مشعل رئيس المكتب السياسي على الموافقة على تولي عباس رئ           
المرتقبة من الكفاءات الوطنية لالعداد لالنتخابات الرئاسية والتشريعية واجرائها اضافة العـادة اعمـار              

  .قطاع غزة
واشارت المصادر الى انه في الوقت الذي عبر فيه محمد ضيف عن معارضته التفاق الدوحة ومناصرته                

 الجعبري الذي التقى رئيس المكتب السياسي للحركة مؤخرا         لوجهة نظر الزهار الرافضة اكد نائبه احمد      
تأييده لقرار مشعل، مشيرا الى ان االخير مارس صالحياته الممنوحة له للتوقيع على اتفاق الدوحة الذي                

  .جرى االسبوع الماضي
والمحت المصادر الى ان انقساما ومعارضة شديدة في صفوف عناصر كتائب القسام لتولي عباس رئاسة               
الحكومة القادمة التي ستعمل على اعادة هيكلة االجهزة االمنية الفلسطينية من جديد ضمن تنفيـذ بنـود                 

  .المصالحة النهاء االنقسام وسيطرة حماس على القطاع
لجميع االجهزة االمنية العاملة في قطـاع       ' كتائب القسام تعتبر العمود الفقري    'واشارت المصادر الى ان     

  .2007 الحركة منذ منتصف عام غزة الذي تسيطر عليه
  13/2/2012القدس العربي، لندن، 

  
   دفاًعا عن القدس والمسجد األقصىجماهيريةحماس تدعو لهبَّة  .16

، االحتالل الصهيوني من المضي في ما سمتها "حماس"حذرت حركة المقاومة اإلسالمية : دمشق
"فين الصهاينة، فاقتحام المسجد األقصى محاوالته المكشوفة القتحام المسجد األقصى، وحمايته للمتطر

  ".والمساس به خطٌّ أحمر، وإعالن حرب مفتوحة على العرب والمسلمين كافة
نسخة منه، " المركز الفلسطيني لإلعالم"، وصل )2-12(وقالت الحركة، في بيان صحفي لها اليوم األحد 

سجد األقصى، لنحيي جماهير شعبنا إنَّنا إذ نحذّر االحتالل ومتطرفيه من اإلقدام على اقتحام الم"
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 المحتلة، الذين وقفوا وقفة رجل واحد، متأهبين للدفاع عن 48الفلسطيني المرابط في القدس وأراضي الـ
  ".األقصى المبارك من دنس الصهاينة الغاصبين

داعية وثمنت حماس تصدي الفلسطينيين البطولي ومقاومتهم لمحاولة المتطرفين تدنيس المسجد األقصى، 
  .الشعب الفلسطيني إلى التكاتف صفا واحدا لحماية المسجد األقصى

كما دعت الحركة، جماهير األمة العربية واإلسالمية إلى تحمل مسؤولياتها، ودعم صمود وثبات أهالي 
  .القدس، ونصرة األقصى المبارك

  12/2/2012المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

  در في حماس ينفي تحديد موعد زيارة مشعل الثانية لألردنمص": لإلعالمالمركز الفلسطيني " .17
صحة ما  " المركز الفلسطيني لإلعالم  "لـ  " حماس"نفى مصدر مطلع في حركة المقاومة اإلسالمية        : عمان

تردد من أنباء عن تحديد موعد لزيارة ثانية لرئيس المكتب السياسي للحركة إلـى العاصـمة األردنيـة                  
  .عمان

أن هناك ترتيبات مع األردن حول العديد من ) 2-12( تصريحات لمراسلنا األحد وأكد المصدر في
والجانب الرسمي " حماس"، مشيرا إلى أن اللقاءات بين قيادة "ضمن توقيت زمني متفق عليه"الملفات 
قضية (ستتواصل لما فيه المصلحة العليا لألردن وفلسطين، وبما يخدم قضية األمة الرئيسة "األردني 

  )".طينفلس
  12/2/2012لمركز الفلسطيني لإلعالم، ا

  
   مع المستوطنين لتأمين مقعد على قائمة الليكودتواطئهباراك يزيد من : دلياني .18

قال ديمتري دلياني عضو المجلس الثوري لحركة فتح ان ايهود باراك وزير جيش دولة              :  القدس المحتلة 
مع المستوطنين المستعمرين في الـضفة لتنفيـذ        االحتالل ورئيس حزب العمل السابق، يزيد من تواطئه         

مخططاتهم التوسعية وذلك بهدف تأمين مقعد له على قائمة حزب الليكود في االنتخابات القادمة بعد فشله                
في تأسيس حزب يستطيع الحصول ولو على مقعد واحد في االنتخابات بحسب جميـع االسـتطالعات،                

  .اللجنة المركزية الجديدة لحزب الليكودوازدياد نفوذ المستوطنين المستعمرين في 
و أكد دلياني ان باراك يعتبر عنصراً أساسياً في المخططات االستيطانية االسـتعمارية بحكـم منـصبه                 

 ليبرمان، وهو الذي يتحمل المسؤولية      -كوزير للجيش في حكومة المستوطنين التي يرأسها حلف نتنياهو        
يطانية التوسعية، وعن توفير األمن وحماية مرتكبي جـرائم         الكبرى في المصادقة على المخططات االست     
 .االرهاب اليهودي على أراضينا في الضفة

  13/2/2012الحياة الجديدة، رام اهللا، 
  

  القدس ومقدساتها خط أحمر وحكومة نتنياهو تدفع المنطقة لصراعات دينية: فتح .19
حاولـة القتحـام المـسجد األقـصى، أو         حملت حركة فتح حكومة نتنياهو المسؤولية عن أية م        : رام اهللا 

المساس بالمقدسات اإلسالمية والمسيحية، مشددة على أن القدس والمقدسات اإلسالمية والمـسيحية فيهـا              
  .خط أحمر
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إن حكومـة نتنيـاهو     ': وقال الناطق اإلعالمي باسم حركة فتح أسامة القواسمي في بيان له، اليوم األحد            
 يمكن ألحد التكهن بعواقبه، فقد بلغ ضـغط االعتـداءات اإلسـرائيلية          تدفع المنطقة إلى صراع ديني، ال     

المترافقة مع برنامج تهويد ومصادرة وتطبيق سياسة الخنق االقتصادي واالجتماعي بحـق المـواطنين              
  .الفلسطينيين في القدس حدا ال يمكن لشعبنا الصبر عليها أكثر

  12/2/2012، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
  

  حتاج لشهادة زور من خامنئي تياسر عرفات ال   مكانة الزعيم:فتح .20
عرفات خالدة في ضمائر الـشعب الفلـسطيني         مكانة الزعيم الشهيد ياسر   'أكدت حركة فتح أن     : رام اهللا 

  .'واألمتين العربية واإلسالمية وأحرار العالم، وال يحتاج لشهادة زور من خامنئي إيران
 لسان الناطق اإلعالمي للحركة أحمد عساف، في بيان صدر عن مفوضية اإلعالم             على' فتح'واستنكرت  

أقوال الزور التي أدلى بها خامنئي إيران عن الشهيد الخالد ياسـر عرفـات              'والثقافة، مساء اليوم األحد،     
  .'بحضور إسماعيل هنية

ية ياسر عرفـات وعلـى      واستهجنت صمت هنية أمام تجني خامنئي على قائد الثورة والمقاومة الفلسطين          
  .تاريخ الشعب الفلسطيني الذي يعتبر عرفات رمزا خالدا ال يمكن للصغار التأثير عليه

يعلم خامنئي ويعلم الساكت عن الحق أمامه إسماعيل هنية أن االحتالل اإلسرائيلي قـد              ': وجاء في البيان  
مقاومـة المـشروعة لالحـتالل      اغتال قائد الشعب الفلسطيني بسبب ثباته على حقوق شعبنا وتمسكه بال          

  .'واالستيطان، حتى قضى شهيدا بعد حصار في مقر قيادته في الوطن لثالث سنوات
ال ننتظر شهادة من الخامنئي بحق زعيمنا الذي كان وقف بشرف مع طموحات الشعب              ': وأضاف عساف 

  .' مقابل حفنة من المالاإليراني للحرية، لكننا نستنكر تساوق هنية مع اإلساءة لتاريخ الشعب الفلسطيني
إلى جانب الشعوب العربية في الخليج العربي بوجه المطامع اإليرانيـة،           ' فتح'وأكد عساف وقوف حركة     

داعيا إيران للكف عن التدخل بالشؤون الفلسطينية والعربية التي ما نتج عنهـا إال االقتتـال واالنقـسام                  
 .والتشرذم والمآسي

  12/2/2012، )وفا(سطينية وكالة األنباء والمعلومات الفل
  

  اجتماع للجنة الحريات مع المخابرات المصرية لبحث جمود عملها: إسماعيل األشقر .21
أن اجتماعـا   ،  المهندس إسماعيل األشقر   وممثلها في لجنة الحريات   " حماس"أكد القيادي في حركة     : غزة

ر نائـب رئـيس المكتـب       سيعقد في القاهرة اليوم األحد مع مسؤولين من المخابرات المصرية بحـضو           
السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام األحمـد، لوضـع                

  .النقاط على الحروف فيما يخص تنفيذ مقررات وتوصيات اللجنة خاصة في الضفة الغربية
  12/2/2012السبيل، عمان، 

  
  مسجد األقصىرضوان يحذر من اشتعال المنطقة حال المساس بالإسماعيل  .22

حذر القيادي بحركة حماس الدكتور إسماعيل رضوان االحتالل الصهيوني مـن مغبـة المـساس               : غزة
  ".سيشعل المنطقة"بالمسجد األقصى المبارك، معتبرا أي مساس به 
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أي محاولة  "نسخةً منه، أن    " المركز الفلسطيني لإلعالم  "تلقى  ) 2-12(وأكد رضوان في تصريحٍ له األحد       
  ".حرمة المسجد األقصى ستواجه برد عارم وبموجة غضب ضد االحتالل الصهيونيلتدنيس 

ودعا رضوان الشعب الفلسطيني وفصائل المقاومة للتصدي ألي اعتداء على المسجد األقصى، كما دعـا               
جماهير األمة العربية واإلسالمية والثورات العربية إلى الخروج بمسيرات جماهيرية حاشدة للتعبير عن             

  . ورفضهم للتهديدات الصهيونية بحق المسجد األقصىغضبهم
وحيا رضوان موقف الجيش المصري الذي هدد االحتالل الصهيوني في حال المساس بالمسجد األقصى              

  .بسوء، واعتبر أن هذا الموقف انسجام واضح مع دوره القومي واإلسالمي لنصرة القضية الفلسطينية
أكد رضوان أن هذا التصعيد يـدلل علـى العقليـة           , اع غزة وحول التصعيد الصهيوني األخير على قط     

وهي تدلل على حالة من التخبط التي يعيشها االحـتالل          , الصهيونية التي ال تؤمن إال باإلرهاب والعنف      
  " . لن يرهب شعبنا الفلسطيني ولن يكسر شوكته"الصهيوني، مشددا على أن هذا التصعيد 

  12/2/2012المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

  "محاولة لعرقلة المصالحة"التصعيد اإلسرائيلي على غزة والقدس : الجبهة الديمقراطية .23
العدوان اإلسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، " الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين"أدانت : رام اهللا

  .خروالذي كان آخره قصف غزة الليلة الماضية، والذي أدى الى استشهاد مواطن وإصابة عدد آ
الهجمة اإلسرائيلية على مدينة القدس المتواصلة باالقتحامات والتهويد للمدينة "كما استنكرت الجبهة 

استنهاض جماهير الشعب الفلسطيني باالنخراط في معركة الدفاع عن "، داعية الى "والمسجد األقصى
  ". المدينة المقدسة

التصعيد اإلسرائيلي بحق ) 12/2(األحد نسخة عنه اليوم " قدس برس"واعتبرت في بيان صحفي تلقت 
محاولة إسرائيلية بائسة لعرقلة تنفيذ ما نتج عن إعالن الدوحة، ولخلط "قطاع غزة والقدس المحتلة 

األوراق وإغراق المنطقة في دوامة عنف، مستغلة انشغال العالم العربي بشؤونه الداخلية، وانشغال 
  ".اإلدارة األمريكية باالنتخابات

  12/2/2012، قدس برس
  

  الستئناف المفاوضات» حسن نوايا« اقتراحات رزمة نتنياهو قدم ":معاريف" .24
 اقتراحـات   ، أمس، أن نتنياهو تقدم رزمـة      »معاريف«نشرت صحيفة    : لندن -  نظير مجلي  - تل أبيب 

في أعقاب القرار الفلسطيني بوقف مفاوضات عمان قبل أسبوعين، الستئناف مفاوضـات            » حسن نوايا «
يوافق فيه على الشرط الفلسطيني بتجميد البناء االسـتيطاني فـي الـضفة               حول التسوية الدائمة،   السالم

  . أسيرا فلسطينيا20، ويطلق فيه سراح نحو »صمت«الغربية بـ
أن االقتراح نُقل إلى شخصية أردنية كبيرة، ولم يستبعد أن تكون هذه الشخصية العاهل              وحسب الصحيفة،   

وقد أراد نتنيـاهو فـي      .  الثاني، لينقله بنفسه إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس        األردني الملك عبد اهللا   
حينه، أن يمنع عباس من التوصل إلى اتفاق مع رئيس حركة حماس خالد مشعل، للمـضي قـدما نحـو                

لكن عباس رفض ذلك، معتبرا المصالحة قـضية فلـسطينية داخليـة ومـصلحة              . المصالحة الفلسطينية 
وأبلغ أنه سيطرح المشروع على لجنة المتابعة العربية التي عقدت اجتماعها أمـس فـي               . فلسطينية عليا 

  .القاهرة



  

  

 
 

  

            17ص                                     2410:                العدد13/2/2012اإلثنين  :التاريخ

المقبـل، وإن إسـرائيل     ) حزيران( إن المحادثات ستستمر حتى شهر يونيو        :ويقول االقتراح اإلسرائيلي  
 وقبيـل   .المقبل) آذار(سوف تعرض موقفها حول حدود الدولة الفلسطينية وقضية األمن في شهر مارس             

تعهد الجـيش   : المحادثات وخاللها، تقدم إسرائيل رزمة خطوات تبدي فيها نوايا حسنة على النحو التالي            
، التي تقع تحت سيطرة الـسلطة       »أ«اإلسرائيلي بوقف عمليات اقتحام البلدات الفلسطينية المحددة بدرجة         

ة المحددة وفق اتفاقيات أوسـلو كمنطقـة        الفلسطينية الكاملة إداريا وأمنيا، نقل قسم من البلدات الفلسطيني        
، التي ما زالت خاضعة     »ج«، إصدار تصريحات بناء للفلسطينيين في المناطق        »منطقة أ «لتصبح  » ب«

لسيطرة االحتالل اإلسرائيلي، تقديم تسهيالت جديدة في الحصار على قطاع غزة، بحيث تدخل كميـات               
 وحدة سكنية وعدد من المدارس، وزيـادة        1000ناء  أكبر من اإلسمنت من إسرائيل إلى القطاع تكفي لب        

  .كمية الخضار والفواكه التي تصدرها غزة إلى الضفة الغربية
 30 – 20وافقت إسرائيل، حسب االقتراح المذكور، على إطالق سـراح           وبشأن إطالق سراح األسرى،   

  . الذين طلب عباس إطالق سراحهم أسير132الـأسيرا فلسطينيا من مجموع 
، نقال عـن  »معاريف« فقد نص االقتراح اإلسرائيلي، كما أوردته  شأن تجميد البناء االسـتيطاني،    وأما ب 

مـن دون إعـالن     (تتخذ إسرائيل إجراءات عدة صامتة      «مصادر سياسية إسرائيلية وأوروبية، على أن       
 لمنع  التوقف عن إصدار تصريحات لمشاريع بناء جديدة في المستوطنات، زيادة المراقبة          : تشمل) رسمي

  .»بناء جديد غير رسمي في المستوطنات، وكذلك في البؤر االستيطانية
بالمقابل، طلب نتنياهو تعهدا فلسطينيا بوقف الجهود الدبلوماسية الرامية إلى الحصول على اعتراف             لكن  

  .دولي بفلسطين في األمم المتحدة
 13/2/2012الشرق األوسط، لندن، 

 
  الذي القاه امس في جامعة الدول العربية الخطابنتنياهو يهاجم عباس بعد  .25

 هاجم رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين نتنياهو الرئيس محمود عبـاس بعـد             : المحرر السياسي  -القدس
  .الخطاب الذي القاه امس في جامعة الدول العربية وبعد اتفاق اعالن الدوحة

بدالً مـن   . لفلسطيني تراجعاً عن السالم    شكّل خطاب الرئيس ا    ،وقال نتنياهو في بيان ارسله مكتبه للقدس      
الدخول بمفاوضات تؤدي الى انهاء الصراع، يفضل عباس التحالف مع حماس وهي منظمـة ارهابيـة                

  ".تحتضن ايران
كل مرة نجد أنفسنا علـى وشـك        " ،لقدس في بيان ارسله ل    ،من جهته قال مسؤول كبير في مكتب نتنياهو       

وبرز هذا التصرف في جوالت التفاوض السابقة       . يني من المحادثات  احراز التقدم، يهرب الرئيس الفلسط    
عنـدما تطـرأ   "واضـاف    ".ونسف عباس المفاوضات تحديداً عندما بدأت اسرائيل بابداء المرونة        . أيضاً

  ". الحاجة باتخاذ القرارات يتملّص أبو مازن من المحادثات من خالل افتعال الشروط المسبقة
 13/2/2012القدس، القدس، 

 
  سيسعى ليكون في حكومة برئاسة نتنياهوو..  كديمالرئاسةديختر يعلن ترشحه آفي  .26

أعلن عضو الكنيست عن حزب كديما أفي ديختر، اليوم األحد، عن ترشيح نفسه لرئاسـة الحـزب فـي     
مارس المقبل، وقال إنه في حال فوزه، فإنـه سيـسعى            /االنتخابات الداخلية التي ستجري في نهاية آذار      

  .ضمام إلى حكومة برئاسة بنيامين نتنياهولالن
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وبإعالنه عن ترشيح نفسه لرئاسة كديما، ينضم ديختر إلى المنافسة على رائسة الحـزب مـع رئيـسة                  
الحزب الحالية، تسيبي ليفني، والرجل الثاني في الحزب، شاؤول موفاز، اللذان أعلنا ترشيح نفسيهما لهذا               

  .المنصب في وقت سابق
 عضوا في الكنيست    28قادات شديدة إلى ليفني، وحملها مسؤولية تدهور شعبية كديما من           ووجه ديختر انت  

 عضوا في استطالعات الرأي األخيرة، وألمح إلى أنه في حال فوز ليفني             14في االنتخابات األخيرة إلى     
  .برئاسة الحزب، فإنه قد ينسحب من كديما

كنيست، لم يؤثر في صناعة القرار في إسـرائيل،         الذي يشكل قرابة ربع ال    "وقال ديختر إن حزب كديما      
  ".بينما أنا لدي نية بالتأثير، ومسؤولية بأن أكون ضالعا في التحوالت المركزية

 12/2/2012، 48موقع عرب
 

  لدى الصين" إسرائيل"سفير " متان فلنائي"تعيين وزير الجبهة الداخلية  .27
ماع على تعيين وزير الجبهة الداخليـة، متـان         صدق مجلس الوزراء اإلسرائيلي، أمس، باإلج     : تل أبيب 

فلنائي في منصب سفير إسرائيل لدى الصين، وذلك بهدف التأكيد على األهمية التـي توليهـا الحكومـة                  
  . الصينية-للعالقات اإلسرائيلية 

إنني أعتبر تعيين الـسفير لـدى الـصين         «: وقد ثمن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، هذا التوجه، وقال        
إننا نسعى إلى زيادة حجم التجارة وعالقاتنا االقتصادية مع القـوى           . صبا مهما على المستوى الوطني    من

لنا شؤون كثيرة، على سبيل المثال مشاريع بنية تحتية         . العظمى الصاعدة في الشرق وفي مقدمتها الصين      
تحـدد علـى المـستوى      الكثير من هذه األمور ت    . ندفعها، ونريد أن تؤدي هذه القوى العظمى دورا فيها        

الحكومي، ولذلك أنا ووزير الخارجية نعلق أهمية كبيرة على تعيين وزير يستطيع شـق الطـرق إلـى                  
نبعث الوزير فلنائي مع آمال كبيرة، ونشكره على ما قدمه من عطاء خالل السنوات              . المنظومة الصينية 

  .»األخيرة حين شغل منصب وزير الدفاع عن الجبهة الداخلية
  13/2/2012ألوسط، لندن، الشرق ا

 
  "عالن الدوحةإ"وزراء اسرائيليون يهاجمون الرئيس عباس بسبب  .28

شن عدد من الوزراء االسرائيليين هجوما على الرئيس محمود عباس على خلفية االتفاق الـذي               : رام اهللا 
كومـة  وقعه مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل في الدوحة النهاء االنقسام وتشكيل ح              

  .جديدة
ان «وذكرت االذاعة االسرائيلية ان الوزراء سيلفان شالوم وعوزي النداو وستاس مـسجنيكوف قـالوا               

وانها اصبحت جزءا مـن محـور       .. تحالف عباس مع حماس يثبت ان السلطة الفلسطينية ال تريد السالم          
  .حسب قولهم» الشر وال يمكن السرائيل ان تتفاوض مع من يدعون للقضاء عليها

أحمد مجدالني هـذه التـصريحات بمثابـة عنـصرية     . واعتبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير د 
  .متطرفة تعكس مواقف حكومة تل ابيب القائمة على االستيطان وتقويض فكرة حل الدولتين

حكومة التوافق المنبثقة عن اتفـاق المـصالحة        «ان  » صوت فلسطين «واضاف مجدالني في حديث لـ      
 ببرنامج منظمة التحرير والرئيس محمود عباس الذي سيتولى رئاسة هذه الحكومة االنتقالية مـن               ستلتزم

  .»شخصيات مستقلة وكفاءات
 13/2/2012الحياة الجديدة، رام اهللا، 
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   اذربيجاناضيرأ يخوض حربا استخباراتية مع االيرانيين على "الموساد": "يديعوت" .29

رائيلية االحد عن ان جهاز الموساد االسرائيلي يخوض حربـا          كشفت مصادر اس  : وليد عوض  -رام اهللا   
استخباراتية مع االيرانيين على اراضي دولة اذربيجان التي يوجد للموساد االسرائيلي فيها اكبر مركـز               

  .تجسس على ايران
االسرائيلية فأن أذربيجان تحتفظ على أراضيها بقاعدة متقدمة لجهاز         ' يديعوت أحرونوت 'وحسب صحيفة   

لموساد ال تبعد سوى مسافة عدة ساعات من إيران ويعمل فيها العشرات من عمالء الموساد في جو من                  ا
  .الهدوء والطمأنينة

المسؤول السابق في وزارة الدفاع األذربيجانية قوله بـأن االف          ' أرستو أورويلو 'كما نقلت الصحيفة عن     
ن وفق تقديره فان عناصر الموساد العاملين       من أفراد الحرس الثوري اإليراني يعملون في أذربيجان، ولك        

في أذربيجان قليلون جداً بالمقارنة مع عناصر االستخبارات اإليرانية ولكنهم يعملون بشكل أكثر كفـاءة               
  .وفعالية

هي مثل النرويج في الحرب العالميـة األولـي أو مثـل            ' باكو'وأضاف أورويلو ان عاصمة أذربيجان      
  . الثانية، حيث أنها تقع في وسط العالم االستخباراتيكزابلنكا في الحرب العالمية

 13/2/2012القدس العربي، لندن، 
 

   قانون يشجع االستيطان وتمويلهمشروع على تصادق" إسرائيل" .30
صادقت اللجنة الوزارية االسرائيلية لشؤون سن القوانين، اليوم األحد، علـى مـشروع قـانون يـشجع                 

  . ضرائبية لممولي للمشاريع االستيطانيةاالستيطان، وذلك بمنح امتيازات
الحاكم، على حصول   " الليكود"وينص مشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست زئيف ألكين، من حزب            

الجمعيات التي تشجع االستيطان على امتيازات في ضريبة الدخل، وذلـك بتعريـف التمويـل المتعلـق      
  . امتيازات بالضريبة، وفقا لوسائل إعالم اسرائيليةبنشاطها على أنه تمويل معترف به للحصول على

  .كما ينص القانون على أن كل من يتبرع لهذه الجمعيات يحصل على إمتيازات في ضريبة الدخل
سيتوقف بذلك التناقض المتمثـل بـأن   : "وعقّب أليكن على إقرار اللجنة الوزارية لمشروع القانون بالقول    

ازات ومساعدات في إقامة مـساجد، بينمـا جمعيـات تـساعد فـي              الحركة االسالمية تحصل على امتي    
  .ويتوقع طرح القانون قريبا على الكنيست لسنّه ".اإلستيطان ال تزال مظلومة

 12/2/2012، 48موقع عرب
  

   يهودا من التظاهر داخل الحرم القدسيمتطرفينالشرطة االسرائيلية تمنع  .31
ة من قوى اليمين المتطرف األعضاء في قيادة حزب         منعت الشرطة اإلسرائيلية أمس مجموع    :  تل أبيب 

الليكود الحاكم من تحقيق هدفها في إقامة مظاهرة داخل باحة الحرم القدسي الشريف، وأغلقـت أبـوب                 
  .الحرم أمام كل من هو غير مسلم

 وقـال إن  . وقال قائد شرطة القدس إنه أقدم على هذه الخطوة بسبب األهداف السياسية وراء هذه الزيارة              
إن الشرطة تحدد   «: وأضاف. تقييمات الشرطة أفادت بأن هناك خطر توتر أمني من جراء هذه المظاهرة           

مواعيد واضحة لزيارة باحة األقصى لغير اليهود، ولكنها ال تسمح لمن يصل إلى هناك لغير الـصالة أو             
  .»بأهداف سلبية مثل تلك التي وردت في الدعوة المذكورة
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ستيطاني المتطرف داخل حزب الليكود الحاكم في إسرائيل قد دعـت ألـوف             وكانت مجموعة اليمين اال   
أعضاء الحزب ومؤيديه إلى المشاركة في أول مظاهرة من نوعها، داخل باحة المسجد األقصى المبارك،               

من أجل دفع الحكومة اإلسرائيلية إلى اتخاذ قرار سليم بإعادة بناء الهيكل اليهودي             «: كما جاء في الدعوة   
  .»دسالمق

  13/2/2012الشرق األوسط، لندن، 
 

  سرائيليون على وثائق من مكتب األسد اإل"انونيموس "قراصنة تحصل بواسطة "هآرتس" .32
اإلسرائيلية في عددها الصادر أمس األحـد، أنهـا         " هآرتس"ادعت صحيفة   :  برهوم جرايسي  -الناصرة  

إلى التعاون الوثيق بـين سـورية       حصلت على وثيقتين من مكتب الرئيس السوري بشار األسد، تشيران           
وإيران لتجاوز العقوبات المفروضة على سورية، وقالت الصحيفة، إنها حصلت على الوثيقتين، من خالل              

  ".انونيموس"مجموعة قراصنة الحاسوب 
وم الكتروني نفذته مجموعة القراصـنة       جوحسب ما ادعته الصحيفة، فإن الوثيقتين، تسربتا في أعقاب ه         

وفي إطار الهجوم اقتحمت صـناديق      . على شبكة البريد االلكتروني لمكتب الرئيس السوري      " أنونيموس"
احد الصناديق كان يعود لوزير شؤون      .  من المسؤولين في مكتب الرئيس األسد      78البريد االلكتروني لـ    

  .نيةالرئاسة منصور عزام، وضم وثيقتين بتوقيعه تعنيان بالعالقات بين الحكومتين السورية واإليرا
، وهما تجمالن المباحثات التي     2011) ديسمبر(وقد صيغت الوثيقتان قبل نحو شهرين، في كانون االول          

وصيغت الوثيقتان بغموض، وفقط في بضعة امـاكن        . ادارها وفدان كبيران وصال من إيران إلى سورية       
ـ             ات الدوليـة التـي     قليلة يشار بصراحة إلى ان المحادثات عنيت بوسائل مساعدة سورية لتجاوز العقوب

التعلم من التجربة اإليرانية    "أحد التعابير الذي يتكرر في الوثيقتين هو الرغبة السورية في           . فرضت عليها 
  ".في هذا المجال

 13/2/2012الغد، عمان، 
 

   تعرض على الناتو سفينة حربية"إسرائيل: ""اسرائيل هيوم" .33
 أمس، ان إسرائيل عرضت على قوات الناتو سـفينة          اإلسرائيلية،" اسرائيل هيوم "قالت صحيفة   : الناصرة

ونقلت الصحيفة، عن الناطقـة بلـسان النـاتو،         . حربية لتنضم لقوات الحلف في البحر االبيض التوسط       
  ".حسب انظمته ومتطلباته"كارمن رومرو، ان الحلف يدرس االقتراح اإلسرائيلي 

 13/2/2012الغد، عمان، 
  

  "اسرائيل"هاء االضراب العام في انتتعلن النقابات االسرائيلية  .34

أعلنت النقابات االسرائيلية أمس انتهاء االضراب العام الذي بدأ االربعاء وذلك           :  ا ف ب   -القدس المحتلة   
  .بعد اتفاق مع مسؤولي الخزينة على وضع وشروط عمل العاملين المؤقتين

ينيتز في مؤتمر صحافي توقيع اتفاق      ووزير المالية يوفال شت   ) الهستدروت(واعلن رئيس النقابة المركزية     
تحـسن  «مشيرا الـى    » اتفاق جيد بل واكثر من جيد     «وقال انه   . لتحسين ظروف العمل في القطاع العام     

  . »ملحوظ ليس في الرواتب فحسب وانما وبشكل خاص في االمتيازات
 13/2/2012الدستور، عمان، 
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  اور كبير في سوري الجيش اإلسرائيلي يستعد الحتمال حصول تده":يديعوت" .35
العبريـة  » يديعوت أحرونـوت «نقلت صحيفة :  آمال شحادة-القدس المحتلة    -  أسعد تلحمي  -الناصرة  

» رد فعل إسرائيلي غيـر منـضبط      «أمس عن جهات عسكرية رفيعة المستوى تحذيراتها السوريين من          
 تدهور خطيـر فـي      أعلن الجيش اإلسرائيلي انه يستعد الحتمال حصول       و .على أي تحرش على الحدود    

سورية وفقد الحكومة السيطرة على األمور هناك واالنعكاسات الممكنة لذلك على حدود الجوالن السوري              
وأوضح الجيش انه عزز قواته على طول الحدود السورية مدعياً أن الفتـرة األخيـرة شـهدت                 . المحتل

لجانب اإلسرائيلي واقتراب عشرات    بينها إلقاء الغام من الجانب السوري إلى ا       » استفزازية«حوادث عدة   
تنـذر  «ووفق السيناريو اإلسرائيلي فإن األوضاع الحالية في سـورية           .السوريين من المناطق الحدودية   

بتصعيد يؤدي إلى فقد القدرة على السيطرة وبالتالي تكثيف األعمال اإلرهابية التي قد تصل إلى منـاطق                 
تدهور األوضاع قد يدفع النظام السوري إلـى       «ناريو فإن   وفي جانب آخر من السي    . »الحدود مع إسرائيل  

  .»تنفيذ حملة عسكرية يائسة لصرف األنظار عما يحصل لديه
وثمة سيناريو ثان يتناول احتمال أن يجد النظام السوري نفسه في مأزق شديد يقوده إلـى القيـام بعمـل          

. جهة عسكرية مـع إسـرائيل     عسكري في الجوالن بهدف صرف الرأي العام المحلي والعربي إلى موا          
وأشارت الصحيفة إلى أن الجيش اإلسرائيلي كثف أخيراً دورياته على الحدود تحسباً لوضـع يـتم فيـه                  

  .اندالع النيران
 13/2/2012الحياة، لندن، 

  
   الجيش لالستنفار على حدود سيناء يدعومصدر عسكري إسرائيلي  .36

ى ضرورة تعزيز انتشار قـوات الجـيش فـي          شدد مصدر عسكري إسرائيلي، عل    : )فلسطين(الناصرة  
  .المناطق الحدودية ال سيما مع الدول التي تشهد اضطرابات داخلية

إن فقدان السيطرة في بعض الدول المجاورة يلزم جيش الدفاع ببذل المزيد مـن الجهـود          "وقال المصدر   
ملجـأ  "ة أصـبحت    ، وأضاف أن شبه جزيرة سـيناء المـصري        "حفاظا على األمن في المناطق الحدودية     

  .، على حد قوله"لعناصر إرهابية تحاول باستمرار ممارسة نشاطها ضد إسرائيل
وأشارت اإلذاعة العبرية، إلى أن هذه التصريحات تأتي في أعقاب اكتشاف عدد كبير من الصواريخ في                

  .شبه جزيرة سيناء، نهاية األسبوع الماضي
  12/2/2012، قدس برس

  
  شاليط أسر جنود إسرائيليين عقب إتمام صفقة تصاعد محاوالت: "يديعوت" .37

كشفت مصادر صحفية عبرية، النقاب عن ارتفاع عـدد محـاوالت أسـر جنـود               : )فلسطين(الناصرة  
التي تم بموجبها اإلفراج عن     " تبادل األسرى "إسرائيليين على أيدي المقاومة الفلسطينية، عقب تنفيذ صفقة         

  .ىالجندي جلعاد شاليط مقابل مئات األسر
إن المنظمـات   "،  )12/2(العبرية، في عددها الصادر اليوم األحـد        / يديعوت أحرونوت /وقالت صحيفة   

تحاول تحقيق إنجاز مماثل مرة أخرى، كالذي حقّقته بإبرام صفقة          ) فصائل المقاومة الفلسطينية  (اإلرهابية  
  .، وفق الصحيفة"شاليط
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يليين لـم تقتـصر علـى داخـل األراضـي           وبحسب الصحيفة، فإن المخاوف من استهداف جنود إسرائ       
الفلسطينية المحتلّة، وهو ما دفع بقيادة الجيش إلى العمل على تأمين حماية مجموعة مـن الـضباط فـي        

  .الخارج بإخضاعهم للحراسة الشخصية
وكانت فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، قد توعدت بمعاودة الكرة وتنفيذ عمليات أسر جديـدة                

  .نود اإلسرائيليين في محاولة لتحرير كافّة األسرى الفلسطينيين من سجون االحتاللضد الج
 12/2/2012، قدس برس

  
   األقصى يفشلون محاولة القتحامه المسجد فلسطينيون مرابطون في .38

 محاولة إرهابيين يهود من حزب الليكود الصهيوني، وفي مقدمتهم المدعو ،أحبط فلسطينيون :فلسطين
 اقتحام المسجد األقصى، وعلى إثر تهديدات أطلقها هؤالء توافد المئات إلى المسجد موشي فايغلن

  . منذ صالة الفجر ورابطوا فيه حتى ساعات ما بعد الظهر،األقصى
 الى إن فايغلن وعدداً من مرافقيه وصلوا إلى ساحة البراق ،وأشارت مؤسسة األقصى للوقف والتراث

 لكن شرطة االحتالل اضطرت لعدم السماح لهم باقتحام المسجد، ومشارف باب المغاربة من الخارج،
  .بسبب تواجد مئات المرابطين فيه

وأكد مدير األوقاف اإلسالمية في القدس الشيخ عزام الخطيب إفشال محاولة االقتحام، فيما دعت الهيئة 
ؤتمر اإلسالمي واألمم  جامعة الدول العربية ومنظمة الم، المسيحية لنصرة القدس والمقدسات-اإلسالمية

 بالتحرك العاجل لردع ،المتحدة ومنظمة اليونسكو ودول الربيع العربي وجميع األحرار في العالم
  .المستوطنين وأعضاء الليكود الذين يهددون المسجد األقصى

  23/2/2012، الخليج، الشارقة
  

  ي الوطن العربيف ا وقداس في رام اهللا لراحة نفوس الضحايحمصاعتصام بغزة تضامناً مع  .39
 غرب مدينة غزة ،تجمع عشرات الشبان الفلسطينيين في باحة الجندي المجهول :غزة ـ أشرف الهور

يوم أمس، ونظموا اعتصاماً تضامنياً مع الثورة السورية ومدينة حمص التي تتعرض لقصف من الجيش، 
عالما سورية، وحملت الالفتات وحمل الشبان الفتات وأ .كأول فعالية من هذا النوع ينظمها الفلسطينيون

  .شعارات وعبارات مناوئة للنظام السوري الذي يقوده الرئيس بشار األسد
وربطت شعارات أخرى بين ما تتعرض له مدينة حمص السورية، ومدينة غزة التي تعرضت لحرب 

، وكتب 'زةحمص تذبح كما غ'إسرائيلية شديدة قتل فيها مئات السكان، وكتب على احدى الالفتات أيضاً 
  .'يا أهلنا في سورية ال تهنوا وال تحزنوا وأنتم األعلون'أيضا 

وأحيت كنيسة العائلة المقدسة لالتين في مدينة رام اهللا مساء السبت الماضي، قداساً من أجل السالم في 
  .سورية والشرق األوسط، ولراحة نفوس الضحايا الذين يسقطون يومياً في الوطن العربي

نحن نصلي من أجل السالم ' مساعد راعي الكنيسة األب فرح بدر الذي قال في عظته وترأس القداس
ومن أجل كرامة اإلنسان بعيداً عن التجاذبات السياسية، ونتضرع إلى اهللا العلي القدير أن يحظى الشعب 

  .'السوري وسائر الشعوب العربية باألمان واالستقرار
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يين الى الصالة من أجل اآلخرين الذين يعانون من جراء العنف ودعا األب بدر جميع الفلسطينيين المسيح

  .والقتل في الوطن العربي والعالم
  13/2/2012، القدس العربي، لندن

  
   مسيرة تضامن مع األسير عدنانعترضت األجهزة األمنية في السلطة .40

مسيرات طالبية  ، جنوب غرب جنين شمال الضفة الغربية أمس األحد،شهدت بلدة عرابة: ةالضفة الغربي
 يوماً، بمشاركة 57تضامناً مع األسير القائد خضر عدنان، المضرب عن الطعام في سجون االحتالل منذ 

  .واسعة من مختلف الفعاليات الطالبية في البلدة
وقال شهود عيان إن المسيرة انطلقت من مدرسة بنات عرابة الثانوية، ومدرسة أبو علي مصطفى باتجاه 

المنصوبة أمام منزل األسير، حيث ردد المشاركون الشعارات الداعية إلطالق سراحه، خيمة االعتصام 
  .وإطالق سراح كافة األسرى في سجون االحتالل

وأشار الشهود إلى أن دورية تابعة لجهاز المخابرات الفلسطينية أوقفت المسيرة وصادرت رايات حركتي 
  .بة الذين رفضوا تسليم الرايات بسهولةحماس والجهاد اإلسالمي وتعاملوا بشكل فظ مع الطل

ونقل مواطنون أن عناصر المخابرات ترجلوا من مركباتهم وصادروا الرايات دون مقدمات ولم تفلح 
  .محاوالت األهالي ثنيهم عن ذلك، مما جعل بعض الطلبة يرددون شعارات ضد ممارساتهم

ونقل مواطنون أنه ورغم ذلك استمرت المسيرة في السير نحو خيمة االعتصام وسط مشاركة طلبة 
  .وطالبات عرابة وجمع غفير من األهالي

  13/2/2012، السبيل، عمان
  

  الجبهة الديمقراطية تطالب بتسليم منازل في مخيم نهر البارد .41
، في طرابلس، »االونروا«اما أمام مكتب اعتص» الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين«نفذت : طرابلس

للمطالبة بتسريع اعمار مخيم نهر البارد، حضره ممثلو الفصائل واللجان الشعبية الفلسطينية واألحزاب 
ورفع المعتصمون شعارات تطالب باإلسراع في . والقوى اللبنانية وحشد من أبناء مخيمي البارد والبداوي

  .ألبناء البداوي وطرابلس» االونروا«ن خدمات إنهاء معاناة أبناء البارد وتحسي
 بتسليم منازل االسر في هذا الحي،  باسم لجنة متابعة البرايم] أبو ممدوح[وطالب عبد العزيز الرنتيسي 

أن التأخير في تسليم المنازل ألصحابها يزيد من المعاناة، وان تلك المنازل هي أمالك خاصة «واعتبر 
  .»ألصحابها الفلسطينيين

الحكومة اللبنانية التخاذ قرار سياسي بإنهاء الحالة األمنية «دعا مسؤول الجبهة في الشمال اركان بدر و
والعسكرية المفروضة على المخيم وإلغاء التصاريح وتسليم المنازل في البرايم  ومعالجة مشكلة األسر 

  .» عبر األوقاف اإلسالمية»منظمة التحرير الفلسطينية« الذي تملكه 36 وتسليم العقار 39في العقار 
  13/2/2012السفير، بيروت، 
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   جنوب الخليل"جنبا مدرسة"االحتالل يعتقل مدير ومعلمي  .42
اعتقل جنود االحتالل اإلسرائيلي صباح أمس األحد مدير ومعلمي مدرسة جنبا جنوب : الضفة الغربية

  .ستهممحافظة الخليل بالضفة الغربية المحتلة، ومنعهم من الوصول إلى مدر
وأفاد منسق اللجان الشعبية بجنوب الخليل راتب الجبور أن جنود االحتالل اعتقلوا مدير مدرسة جنبا 

  .وسبعة معلمين وحال دون تمكنهم من الوصول إلى مدرستهم وانتظام العملية التدريسية
  13/2/2012، السبيل، عمان

  
  اض ويطالبون بالغائها يعارضون السياسة المالية لحكومة سالم في%64.7: استطالع .43

 أظهر أحدث استطالع للرأي أعده الدكتور نبيل كوكالي ونشره المركز الفلسطيني الستطالع :بيت لحم
من الجمهور الفلسطيني يعارضون السياسة المالية األخيرة لحكومة سالم فياض %) 64.7(الرأي، أن 

  .ويطالبون بإلغائها
إن المطلوب من الحكومة المقبلة : لرأي الدكتور نبيل كوكاليوقال رئيس المركز الفلسطيني الستطالع ا

ليس تعليق العمل في السياسة المالية األخيرة إنما إلغاؤها فزيادة التحصيل الضريبي وإحالة موظفين إلى 
التقاعد، وضبط المصاريف وإلغاء بعض اإلدارات الحكومية وزيادة فرض الرسوم والغرامات وإجراءات 

ع اإلستثمارية المختلفة سيمس بالوضع المعيشي والمالي المباشر للمواطن وسيقلل أيضا تراخيص المشاري
الرغبة في االستثمار وهذا سيؤدي إلى تفاقم الوضع االقتصادي في البالد مما ستنعكس اّثارها على نتائج 

 الى حكومة االنتخابات المقبلة، فالشعب بحاجة الى حكومة تساعده على معالجة مشكالته االقتصادية ال
  .»تنتظر من شعبها أن يحل مشكالتها

وبين كوكالي أن الجمهور الفلسطيني يرى أن الربيع العربي هو في الواقع خريف فلسطيني ينعكس سلباً 
على القضية الفلسطينية، فبدالً من قيام الدول والشعوب العربية باالهتمام بالقضية الفلسطينية ودعمها 

  .ضاعها الداخلية ومشكالتها االقتصادية واألمنيةأصبح جل اهتمامها على أو
وأشار الدكتور كوكالي إلى أنه بالرغم من ارتفاع شعبية حماس مقارنة مع استطالعات سابقة إال أن 

  .الرئيس محمود عباس ما زال يحظى باحترام الشعب الفلسطيني وتقديره ودعمه
  :ومن ابرز نتائج االستطالع

يعارضون السياسة المالية األخيرة لحكومة سالم %) 64.7( .ش أسرهمقلقون على لقمة عي%) 54.7(
يعتقدون أن الوضع االقتصادي في مناطق السلطة الفلسطينية %) 40.0( .فياض ويطالبون بإلغائها

يعتقدون أن ما يحصل في العالم العربي أثر %) 65.1( .سيتراجع بعد اتمام المصالحة بين حماس وفتح
يعتقدون أن صعود الحركات اإلسالمية في العالم العربي %) 42.7( .لفلسطينيةسلبياً على القضية ا

%) 39.0( .راضون عن أداء الرئيس محمود عباس%) 56.1( .سيؤثر ايجابياً على شعبية حركة حماس
يؤيدون %) 35.6( .سيصوتون لحركة حماس في االنتخابات المقبلة%) 30.0(سيصوتون لحركة فتح، 

يشاهدون %) 24.0( .عزيز الدويك%) 17.2(سة المكتب السياسي لحركة حماس، اسماعيل هنية لرئا
سيصوتون %) 29.0(سيصوتون لمحمود عباس، %) 49.9( .يشاهدون الجزيرة%) 18.7(العربية، 

  .لخالد مشعل
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 وشمل عينة عشوائية مكونة من 2012) شباط4 – كانون الثاني 22(وأجري االستطالع، خالل الفترة 
عاماً فما 18يمثلون نماذج سكانية من الضفة بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة أعمارهم  شخصاً 1151
  .فوق

  13/2/2012، الحياة الجديدة، رام اهللا
  

   إلعالن الدولة الفلسطينيةحملة شبابية فلسطينية" مـن البحـر الـى النهـر: "لبنان .44
، وهو منهمك في التحضير إلطالق حملة ، يقول عمار يوزباشي"ربما، الثالثة ثابتة: "زينة برجاوي

فالشاب الفلسطيني، ومعه المئات من . »إعالن دولة فلسطين على كامل التراب الوطني الفلسطيني«
. الشباب الالجئين في المخيمات الفلسطينية، هم في صدد إعالن دولتهم فلسطين على طريقتهم الخاصة

الى كل من » فية الفلسطينية المستقلة في لبـــنانهيئة تنسيق عمل االندية الثقا«والدعوة وجهتها 
  .»دولة فلسطينية مجتزأة تهدر حقوق الالجئين بالعودة إلى أراضيهم«يرفــــض قيام 

وفي أيلول . ، أعلن الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات استقالل دولة فلسطين في الجزائر1988عام 
أما اليوم، فجاء دور . ملة لفلسطين في األمم المتحدةالماضي، طالب الرئيس محمود عباس بعضوية كا

الشباب الفلسطيني، الذي قرر إطالق حملة هي األولى من نوعها، من لبنان، ليصل صداها إلى داخل 
وتتضمن حتى الساعة أكثر من الفي » فيسبوك«وبدأت الحملة بصفحة على موقع . فلسطين ودول الشتات

  . مؤيد
نحن نريد إعادة النضال والخطاب الى «:  من خالل الحملة؟، يقول عماروما هي الرسالة الموجهة

وحالياً، يركز التصور المبدئي للتحركات على . »المربع األول، أي فلسطين كاملة من البحر الى الهر
الحشد الجماهيري والظهور اإلعالمي، على أن تُعلن األنشطة خالل مؤتمر صحافي سيعقد في نيسان 

وشكّلت الحملة فريق عمل يتألف من مجموعة شباب الجئين، يعملون على . ابة الصحافةالمقبل في نق
إنتاج آلية عمل معينة، وسيتواصلون مع الفلسطينيين الالجئين في سوريا واالردن وفلسطين ودول 

  .»الشتات
  13/2/2012، السفير، بيروت

  
  "الكرامة "االحتالل يصادر أموال الفلسطينيين على معبر: "التضامنمؤسسة " .45

قدس "تلقت ) 12/2(، في بيان لها اليوم األحد "مؤسسة التضامن الدولي لحقوق اإلنسان"ذكرت : نابلس
معبر الكرامة تحول ليس فقط إلى نقطة لمعاناة المواطنين الفلسطينيين، من حيث "نسخة عنه أن " برس

لطات االحتالل آالف اإلرجاع ومنع السفر والتأخير لساعات، بل يشهد بشكل شهري مصادرة س
، حسب "الدوالرات التي تكون بحوزة المواطنين القادمين من خارج األراضي الفلسطينية إلى داخلها

سلطات االحتالل غالبا ما تتذرع بحجج أمنية كاذبة لتبرير "وأشارت المؤسسة الحقوقية إلى أن  .البيان
، وأن هذه الظاهرة شهدت "إرهابية"أنها هذه المصادرة، بدعوى أن هذه األموال تصل إلى جهات تدعي 

  .وفق قولها"  وهي متواصلة مع بداية العام الجديد2010ارتفاعا ملحوظًا خالل العام الماضي 
  12/2/2012قدس برس، 
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   مستوطنون يزرعون أراضي المواطنين شمال الخليل ويرفعون العلم اإلسرائيلي:مركز أبحاث األراضي .46
د، صباح اليوم األحد، بزراعة أراضٍ فلسطينية باألشجار الحرجية في بلدة شرع مستوطنون يهو: الخليل

  ). جنوب الضفة الغربية(سعير شمال الخليل 
وذكر مركز أبحاث األراضي، في بيان صادر عنه اليوم، أن نحو مائة مستوطن بحراسة جيش االحتالل 

أشجار حرجية قاموا بزراعتها في قدموا، صباح اليوم األحد، إلى منطقة العديسة غرب سعير، ومعهم 
  . أراضي مواطنين تعود لعائلة األشهب من مدينة الخليل

وأشار المركز إلى قيام المستوطنين برفع األعالم االسرائيلية في هذه األراضي، كما وضعوا حاويات 
  .للنفايات وصهاريج مياه، في محاولة لفرض األمر الواقع وإعالن االستيالء عليها

  12/2/2012قدس برس، 
  

  بحق ذوي األسرى" التفتيش العاري"عسكري للتنديد بـال" الظاهرية" اعتصام أمام معبر: الخليل .47
، في اعتصام أمام معبر )12/2(شارك عشرات الفلسطينين وأهالي األسرى، صباح اليوم األحد : لالخلي

التفتيش " على سياسية ،  دعت إليه هيئات محلية وجمعيات تعنى بشؤون األسرى، لالحتجاج"الظاهرية"
  .ألمهات وزوجات األسرى أثناء توجههم لزيارة أبنائهم وأزواجهم في سجون االحتالل" العاري

وطالب المشاركون في االعتصام، الذي استمر لساعات قبل تدخل جنود االحتالل ومنعهم ألهالي االسرى 
  .لمكان بعد االعتداء على بعضهموالمشاركين من مواصلة اعتصامهم، وإجبار المشاركين على مغادرة ا

للتنديد "أن الفعالية اليوم جاءت " قدس برس"وأكد أمجد النجار مدير نادي األسير في الخليل لمراسل 
باإلجراءات اإلسرائيلية ضد ذوي األسرى التفتيش العاري والمذل لزوجاتهم وأمهاتهم على المعبر، أثناء 

كافة المؤسسات الحقوقية والدولية لوقف هذه السياسة التي وصفها ، مطالبا بتدخل "دخولهم لزيارة أبنائهم
يهدف من خالل هذه االجراءات التعسفية بحق ذوي "واعتبر النجار أن االحتالل  ".االجرامية"بـ 

االسرى إلى معاقبة االسرى أنفسهم في سجون االحتالل، والتنغيص عليهم خالل زيارة ذويهم التي 
ب اجراءات التفتيش وتأخير ذوي االسرى من النساء واالطفال وكبار السن تستغرق ساعات طويلة بسب

  ".في العراء وفي ظل البرد الشديد
  12/2/2012قدس برس، 

  
  " قريوتقرية "مستوطنون يشقون طريقًا على أراضي: نابلس .48

" شيلو"، على شق طريق بين مستوطنتي )12/2(أقدم مستوطنون يهود، صباح اليوم األحد : نابلس
شمال (المقامتين على أراضي المواطنين الفلسطينيين في قرية قريوت جنوب مدينة نابلس " عيليه"و

  ).الضفة الغربية
بأن مجموعة من " قدس برس"وذكر مفيد جميل، سكرتير المجلس القروي في قرية قريوت لمراسل 

راجات النارية، التي المستوطنين قامت، صباح اليوم، بشق طريق بين المستوطنتين بحجة استخدامها للد
  .يستعملها المستوطنون في التنقل بين هاتين المستوطنتين المقامتين على أراضي المواطنين الفلسطينيين

  لردة فعل المواطنين لإلقدام على مصادرة " جس نبض"خطوة المستوطنين ال تعدو "وأضاف جميل بأن 
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األهالي لن يقفوا مكتوفي األيدي "اته إلى أن ، مشيرا في الوقت ذ"مساحات أوسع من أراضيهم الزراعية
  .وفق تعبيره" أمام أي اعتداء على ممتلكاتهم وأراضيهم من قبل االحتالل أو مستوطنيه

  12/2/2012قدس برس، 
  

  إصابة ثالثة فلسطينيين في األغوار برصاص إسرائيلي من نوع جديد .49
شرق (ات ومناطق متفرقة في مدينة أريحا اقتحمت قوات االحتالل اإلسرائيلي، فجر اليوم، بلد: أريحا

ومنطقة األغوار، وأصابت ثالثة مواطنين فلسطينيين بجروح بنوع جديد من ) الضفة الغربية المحتلّة
  .الرصاص اإلسرائيلي، يجري التحقق من نوعيته

طق ، إن قوات االحتالل اقتحمت المنا"قدس برس"وقال محافظ أريحا واألغوار، ماجد فتياني، لمراسل 
المذكورة الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، وقامت بمداهمة البيوت وتفتيشها بشكل همجي، مما أدى إلى 

  .تدمير بعض محتوياتها، ومن ثم إصابة الشبان الثالثة
وأضاف الفتياني، أنه يجري التحقيق حالياَ في نوعية الرصاص المستخدم من قبل قوات االحتالل، وذلك 

  .ع جديد من الرصاص المطاطي، حسب قولهألنه تبين أنه نو
وفي السياق ذاته، أشار إلى أن سياسة المطاردة والتدمير والمالحقة هي السياسة التي تستخدمها سلطات 

  .االحتالل في منطقة األغوار بشكل مستمر
  12/2/2012قدس برس، 

  
   من المنتجات اإلسرائيلية العام الماضياألردن وارداتانخفاض كبير في  .50

كشفت مصادر مطلعة في وزارة الزراعة، عن انخفاض كبير فـي مـستوردات             : فرح عطيات  - انعم
 الف طن   2768 طنا، مقارنة بـ     324المملكة من المنتجات اإلسرائيلية خالل العام الماضي، حيث بلغت          

  .، والتي جاءت نتيجة الدعوات الشعبية المتكررة لمقاطعة شراء أي من تلك البضائع2010العام 
ـ   و ، أن الوزارة ترفض بصورة قطعية السماح بإدخال أي منتج مزروع فـي             "الغد"قالت المصادر ذاتها ل

المستوطنات اإلسرائيلية، مشيرة الى انها تقوم بتتبع المنتج الزراعي اإلسرائيلي المـستورد مـن حقـل                
  .اإلنتاج لغاية وصوله إلى مخازن المستوردين

13/2/2012، الغد، عمان  
  

  تصام قرب السفارة اإلسرائيلية احتجاجا على دعوات القتحام المسجد األقصى اع: األردن .51
 فـي عمـان     اإلسـرائيلية نفذ ناشطون أمس اعتصاما أمام المسجد الكالوتي بالقرب من السفارة           : عمان

 القتحام المسجد األقصى وبناء الهيكـل المزعـوم علـى      اإلسرائيلياحتجاجا على دعوات حزب الليكود      
 إغـالق   إلـى ورفع المشاركون األعالم الفلسطينية واألردنية ودعوا الحكومـة         . جد المبارك أنقاض المس 

ومنعت قوات األمن المشاركين من الوصول الى مبنى الـسفارة عنـدما            .  في عمان  اإلسرائيليةالسفارة  
  .حاولوا ذلك

13/2/2012، الدستور، عمان  
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   مليون دوالر شهريا100ً ـ بالفلسطينيةسلطة  شبكة أمان مالية لللتوفير يدعو "الوزاري العربي" .52
 دورته غير العادية 12/2/2012عقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية بتاريخ 

دعم موازنة السلطة الوطنية " حول اًالمستأنفة بالقاهرة، وفي ختام اجتماعه أصدر مجلس الجامعة قرار
 100 الذي دعا الدول األعضاء إلى توفير شبكة أمان مالية بمبلغ "الفلسطينية والتنمية في قطاع غزة

مليون دوالر شهرياً للسلطة الفلسطينية، وذلك لمواجهة ما تتعرض له القيادة الفلسطينية والشعب 
 لألموال المستحقة للسلطة الفلسطينية، وأكد على "إسرائيل" وعدم تحويل ،الفلسطيني من ضغوط مالية

 ودعوة كافة ، إنهاء كافة أشكال الحصار اإلسرائيلي المفروض على قطاع غزةضرورة اإلسراع في
المشاركين في مؤتمر شرم الشيخ إلعمار غزة، إلى اجتماع آخر لتنفيذ االلتزامات المنصوص عليها، 

  .وذلك في إطار الدعم العربي إلنجاح خطوات تحقيق المصالحة الفلسطينية وانجازها في أسرع وقت
، "ات وتطورات عملية السالم واإلجراءات والخطوات التي سيتم اتخاذها في هذا الشأنمستجد"حول و

 لخطة التحرك الفلسطيني التي عرضها الرئيس محمود عباس إزاء التزامات ه عن تأييد المجلسعبر
جل الدعوة النعقاد مؤتمر دولي خاص أوأكد على أهمية التحرك من  .استئناف المفاوضات المباشرة

ع الفلسطيني اإلسرائيلي يهدف إلى إنهاء االحتالل لألراضي الفلسطينية المحتلة وإقرار التسوية بالصرا
النهائية والشاملة لقضايا الحدود واألمن والقدس والالجئين وفقاً لمرجعيات السالم ومبادرة السالم 

وهدم البيوت والتهجير دان المجلس ممارسات الحكومة اإلسرائيلية في استمرار االستيطان أكما  .العربية
  . القسري للسكان وفرض الحقائق على األرض وخاصة في شرقي القدس

ورحب وزراء الخارجية بما توصلت إليه الجهود المبذولة لتحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية من 
  .نتائج، وباالتفاق الذي تم اإلعالن عنه مؤخراً في الدوحة

  12/2/2012موقع جامعة الدول العربية، 
  

  على المقاومة التحلي بالحيطة والحذر: هنيةخالل لقائه  خامنئي .53
 في قطاع  المرشد األعلى اإليراني علي خامنئي خالل لقائه مع رئيس الحكومة الفلسطينيةأكد: طهران
على "على أن  ، وأكدي تحرك ينال من هيبة المقاومة سيشوه مستقبل المنطقةأن أسماعيل هنية إ غزة

 ". داخل كوادر المقاومةإلى التحلي بالحيطة والحذر للحيال دون تسلل عناصر متخاذلة قوى المقاومة
 هو العمق ، في فلسطيناإلسالمية للمقاومة اإلسالمية األمة والسيما األمم،ن دعم أواعتبر خامنئي 

 األخيرةن االنتصارات الفلسطينية التي حصلت في السنوات أ" على  مؤكداً،االستراتيجي للقوى المقاومة
 في المنطقة التي هي ناتجة عن صمود الشعب والقوى المقاومة الفلسطينية اإلسالميةهي ظاهرة الصحوة 

لى صمود الشعب ، مشيراً إ" مرهون بالمقاومة والصموداإللهيواالنتصارات القادمة وتحقيق الوعد 
ن أال ريب " :فاضوأ ، يوما22ً الهزيمة بالكيان الصهيوني في حرب وإلحاقالفلسطيني في غزة 

  ".المشاعر الجمة لشعوب المنطقة في قضية حصار غزة كان لها تأثير كبير على فوران بركان المنطقة
 في المقاومة اإلخوةنحن ال نشك في صمودكم وتضحيات الكثير من " : قائالًهنيةوخاطب خامنئي 

  ن المقاومة أ" خامنئي على دوشد ". لن تنتظر منكم سوى المقاومة والصمودأيضاً واألمةالفلسطينية 
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ن القضية فلسطينية هي أواعتبر  ". زاد غني علينا الحفاظ عليهوأنها األمة كسب قلوب إلىوالصمود تقود 
 ،لى جانب الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلةإننا سنبقى إ": وقال وقضيتنا المركزية، اإلسالمقضية 

  ".بداًأنية ولن تخذلها يران ثابتة وصادقة تجاه القضية الفلسطيإو
  12/2/2012،  فارسأنباء وكالة

  
   األقصى المسجد القتحامإسرائيليةدمشق تدين دعوات  .54

 اقتحام المسجد إلىليكود اإلسرائيلي تدعو ال دانت دمشق أمس تصريحات أعضاء في حزب :دمشق
ن السورية جهاد وجاء في بيان أصدره الناطق باسم وزارة الخارجية والمغتربي. يوم األحداألقصى 

تعتبر أن هكذا تصريح بمثابة تطور "الحياة نسخة إلكترونية منه، أن الوزارة جريدة مقدسي، وتسلم مكتب 
خطير للغاية يصب في خانة االستفزاز الممنهج لالعتداء على مسجد له مكانة دينية وقيمة مرجعية لدى 

حتالل وتقع على عاتق سلطة االحتالل وذكّر أن القدس مازالت تخضع لال، "جميع المسلمين بالعالم
 تحمل إلىالمجتمع الدولي " ودعا مقدسي ،مسؤولية حماية الممتلكات والمقدسات الواقعة تحت االحتالل

هذا تهديد مباشر واستهانة بمشاعر العرب والمسلمين ": وأضاف، "مسؤولياته إزاء هذا التطور الخطير
  ."في كل مكان

  13/2/2012الحياة، لندن، 
  

  األقصىالمسجد  يطالب بتدابير عاجلة لحماية "والعدالةالحرية "حزب : صرم .55
المصري، رفضه للتهديدات الصهيونية الداعية لهدم المسجد " الحرية والعدالة" أعلن حزب :القاهرة

 على أن اإلدانة من قبل الحكومات لم تعد تكفي وحدها بعد ربيع األقصى وإقامة الهيكل المزعوم، مشدداً
 نشر على موقعه االلكتروني، المسؤولين 12/2 في بيانٍ له يوم األحد ،وطالب الحزب .ات العربيةالثور

عن الحكم اآلن اتخاذ التدابير العاجلة لحماية المسجد األقصى الذي يتعرض كل يوم العتداء جديد يسعي 
لوماسيا لفضحها كونها  تحركًا شعبيا ودباًوشدد على أن هذا الممارسات الصهيونية، تتطلب أيض .لهدمه

 أن الشعوب العربية الحرة لن تقبل بأي شكل من تهدد األمن والسالم في المنطقة العربية بأسرها، مؤكداً
  .األشكال هدم أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين

  12/2/2012المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

  طنطاوي يبحث مع عباس دعم مصر للقضية الفلسطينية .56
التقى رئيس المجلس األعلى للقوات المسلحة المصري المشير محمد حسين طنطاوي رئيس  :هرةالقا

تناول اللقاء المستجدات على الساحتين اإلقليمية والدولية، .  محمود عباس في القاهرةةالفلسطينيالسلطة 
 التي تشهدها والمساعي المبذولة إلحياء عملية التسوية في الشرق األوسط في ظل األحداث المتالحقة

  .وبحث اللقاء الجهود المصرية لدعم القضية الفلسطينية وتحقيق المصالحة الفلسطينية .دول المنطقة
  13/2/2012الخليج، الشارقة، 
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     بانهاء اعتقال األسير خضر عدنان "إسرائيل "تطالب" هيومن رايتس" .57
عتقال اإلداري غيـر المـشروع      ، السبت، بإنهاء اال   ”هيومن رايتس ووتش  “طالبت منظمة   : )ب.ف  .أ  (

للفلسطيني خضر عدنان خضر القيادي في حركة الجهاد اإلسالمي المضرب عن الطعام في المعـتقالت               
محاكمته أو إطـالق  ” إسرائيل“وشددت المنظمة، في بيان، على أنه يتعين على         .  يوماً 56الصهيونية منذ   

  .سراحه
 13/2/2012، الخليج، الشارقة

  
  "إسرائيل"رورات اإلقليمية والدولية ليست في مصلحة التغييرات والسي .58

بين الحين واآلخر تجري إسرائيل تجربة صاروخية ومناورة عسكرية وتعلن عن اكتشاف            : حلمي موسى 
وبديهي أن هذا ما تفعله دولة تعـيش أزمـة          . سالح جديد أو تبرم اتفاقيات أمنية تعزز من أمنها القومي         

لكن ما يعني إسرائيل    . معها بوتائر ساخنة أو دافئة بين الحين واآلخر       وجود في محيط يعاديها ويصطدم      
بشكل ال يقل أهمية عن ذلك اإلحساس المتزايد بأنه كلما تم تحقيق إنجاز أمني جديد كلما تعاظم اإلحساس                  

وفي السنوات األخيرة كثر الحديث عن األخطار الوجودية بحيث بات النمو السكاني الفلسطيني             . بالخطر
ا وجوديا وغدا اإلسالم الجهادي في المنطقة خطرا وجوديا بل ان اإلسالم الذي يصل إلى الحكم عن                 خطر

وكل ذلك من دون الحديث عن اعتبار تطوير أي سالح في           . طريق االنتخابات صار أيضا خطرا وجوديا     
  .المنطقة العربية خطرا وجوديا والمشروع النووي اإليراني خطرا وجوديا

إلفراط في اعتبار كل شيء خطرا وجوديا واستغالله في تنمية فاشية جديدة في إسـرائيل               وربما أن هذا ا   
دفعا حتى رئيس الموساد السابق، مئير داغان، للتحذير من هذا المنحى واإلعالن عـن أن إسـرائيل ال                  

» مؤتمر هرتـسليا  «كما أن الجنرال دان روتشيلد، الذي يرأس        . تعيش في الواقع في ظل خطر وجودي      
  .ر من استمرار التعامل مع المشروع النووي اإليراني كأنه خطر وجوديحذ

ومع ذلك فإن أحدا بين العقالء في إسرائيل ال يستهين بالواقع الذي تعيشه إسرائيل في عالم متغير علـى                   
فهناك على الصعيد العالمي قوى تصعد وأخرى تهبط رغم أن الحـديث ال             . الصعيدين الدولي واإلقليمي  

ويرى كثيرون في إسـرائيل     . سيرورة ستنقلب في التو واللحظة وإنما عملية قد تستغرق عقودا         يدور عن   
أن ما أفاد إسرائيل في عالم القطب الواحد والهيمنة األميركية قد ال يتكرر مستقبال فـي عـالم متعـدد                     

ين على واقع أن    ويستدل بعض الخبراء اإلسرائيلي   . األقطاب بدأت تتراجع فيه السيطرة والقوة األميركيتان      
تطوير العالقات الصناعية والتكنولوجية مع الصين، مثال، لم يقد إلى تغيير الموقف الـصيني المناصـر                

  .للقضايا العربية
غير أن ما يشغل بال الخبراء اإلسرائيليين، أكثر من أي شيء آخر، هو المناخ االسـتراتيجي اإلقليمـي                  

ورغم أن أغلب هؤالء الخبراء يتوقعون استمرار       . مفاجئةوتراجع عناصر االستقرار فيه ونشوء مجاالت       
فالـصراعات  . الصراعات الداخلية في الدول العربية وربما تفاقمها فإن قلة بينهم تطمئن إلى المـستقبل             

الداخلية في المنطقة العربية قد تقود إلى تشكيل أطر سيادية جديدة في ظل دافع للتقارب بـين الـشعوب                   
  . متزايد إلسرائيل والغرب ورغبة في التنمية والتقدم والكرامةعلى أسس جديدة وعداء

لكن هذه النظرة ال تخفي قلقا كبيرا على الواقع اإلسرائيلي نفسه الذي تتزايد فيه عناصر التصادم الداخلي                 
فالصراع على صورة إسـرائيل العامـة يـشتد بـين           . االجتماعية واالقتصادية والفكرية على حد سواء     

ومؤخرا اندفع عدد من مفكـري التيـارات اليمينيـة،          . لعلمانية والفكر الديني القومي المتشدد    الليبرالية ا 
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وتـشهد  . خصوصا في أوساط الطليعة االستيطانية، للحديث عن تطويع الديموقراطيـة للقـيم اليهوديـة             
سرائيلي يريد  التطورات األخيرة الرامية لتقييد المحكمة العليا والحد من حرية الصحافة على أن اليمين اإل             

  .استغالل هيمنته السياسية لفرض تصوره على المجتمع اإلسرائيلي
تجلـى ذلـك   . والحال أنه رغم تزايد مظاهر التكتل القومي في إسرائيل إال أن الشروخ تتزايد بوضـوح   

مؤخرا في المواقف العنصرية من اليهود االثيوبيين والمواقف الدينية من المرأة ووجوب الفـصل بينهـا                
وكل ذلك من دون الحـديث  . ين الرجال في الجيش ووسائل النقل وكذلك الموقف من الخدمة العسكرية        وب

وطبقـات  » الرأسمالية الخنزيرية «عن الشروخ االجتماعية المتعاظمة التي خلقت ما أسماه شمعون بيريز           
  .فقيرة

يجية الجاريـة فـي المنطقـة       وهذا ما دفع الخبراء في إسرائيل إلى التأكيد أنه بسبب التغييرات االسترات           
فاألمن القومي يبدأ في المنعة الداخلية وهي       . والعالم من المهم جدا إلسرائيل االنتباه إلى وضعها الداخلي        

ومن الجائز أن هذا الفهم كان بين أهم أسباب نجاح مـا يعـرف              . ذات طبيعة اجتماعية اقتصادية فكرية    
ن مؤسسات البحث اإلسرائيلية وخصوصا عبر تقريـره        في احتالل مكانة مميزة بي    » مؤتمر هرتسليا «بـ

  .التي تستند إلى معايير داخلية وخارجية على حد سواء» المنعة القومية«السنوي عن 
، بما يقدم من مداوالت تعرض النتقادات كان بينها ما كتبه يوئيل ماركوس فـي               »مؤتمر هرتسليا «لكن  

فـاجهزة االسـتخبارات    . الى مصنع ثرثرة وتعـر    مؤتمر هرتسليا تحول    «، إذ أشار إلى ان      »هآرتس«
االيرانية غير محتاجة الى جواسيس بل يكفيها ان تحصل على دعوة الى مؤتمر هرتسليا وتستمع هنـاك                 

ونجم الثرثارين هو رئيس الحكومة نفسه الذي يحذر من انـه ال يمكـن              . لضباط كبار وساسة يثرثرون   
  .»شجعها هو نفسهادخال الجمهور كل يوم في سيناريوهات رعب ي

» تقدير هرتسليا «لكن هذه االنتقادات ربما تزيد من قيمة عدد من التقارير المقدمة للمؤتمر وبينها بالتأكيد               
التغييـرات  «وفي مجال األمن القومي يعرض هذا التقـدير لواقـع أن            . المعروض أدناه جزء كبير منه    

فـالهزة  . ال تحقق مصالح حيوية من ناحيتهـا      والسيرورات اإلقليمية والدولية ال تحسن لوضع إسرائيل و       
فمن ناحية استراتيجية إسرائيل أشد عزلة من       . اإلقليمية تضع أمام إسرائيل تحديات أمنية وسياسية مركبة       

أي وقت مضى وأقسام واسعة من األسرة السياسية في أوروبا والواليات المتحدة تـشكك فـي شـرعية                  
  .»خطواتها

الخطر النـووي اإليرانـي     :  تشكالن تحديا جوهريا ألمن إسرائيل القومي      ويشير التقدير إلى سيرورتين   
ويشدد على أن   . والتحول االستراتيجي في مكانة الواليات المتحدة وتعاملها مع الشرق األوسط وإسرائيل          

طموحات إيران للهيمنة اإلقليمية والتسلح بسالح نووي كانت وال تزال الخطـر األسـاس علـى أمـن                  
  .إسرائيل

  13/2/2012، ير، بيروتالسف
  

   في عين العواصف، داخليا وخارجيا"إسرائيل": 2012تقدير هرتسليا  .59
خالل العام الفائت وقعت في العـالم سلـسلة أحـداث           :طومي شتاينر  / داني روتشيلد ) احتياط(الجنرال  

 فـي   دراماتيكية وسيرورات تشكيلية، تخلق على ما يبدو نقاط تحول استراتيجية تغير الواقع خـصوصا             
وجدول أعمال مؤتمر هرتسليا يشير إلى ثـالث سـيرورات تأسيـسية            . المحيط االستراتيجي إلسرائيل  

: أساسية، تقيم عالقة تبادلية مركبة في ما بينها وتبلور الواقع االستراتيجي إلسرائيل فـي هـذا الوقـت                 
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السيرورة العالمية للمجـد     االجتماعية في الشرق األوسط و     -األزمة االقتصادية العالمية، الهزة السياسية      
  .المدني

. وبانتظار حدث أزماتي متعدد المنظومات، فإن األزمة االقتصادية العالمية قد تتعمق في العـام القريـب               
واألزمة االقتصادية تعجل رؤية التغيير في موازين القوى الدولية وتصوغ سياسات القوى العظمى فـي               

باهها، المحدود أيضا بسبب سنة االنتخابات، عـن الـشرق          والواليات المتحدة تحرف انت   . الشرق األوسط 
األوسط نحو آسيا، فيما أوروبا تغرق كلها في جهد محموم لمنع انهيار اقتصادي وتبدي عجزا في الحلبة                 

والقوى العظمى الجديدة في آسيا بعيدة عن التدخل السياسي واالستراتيجي في الشرق            . الدولية واإلقليمية 
  .األوسط

من نشوب العصيان المدني في الشرق األوسط، فإن التقديرات اإلسـرائيلية بـشأن المخـاطر               وبعد عام   
وغياب القوى العظمى التقليدية عن الشرق األوسـط يفـاقم عـدم االسـتقرار              . الكامنة فيها تزداد تحققا   

ة وتضع الهزة السياسي  . اإلقليمي ويصعب مهمة تخصيص موارد لمواجهة التخلف االقتصادي االجتماعي        
في الشرق األوسط أمام إسرائيل تحديات أمنية وسياسـية مركبـة فيمـا هـي معزولـة مـن الناحيـة              

  .االستراتيجية
إن تشديد نظام العقوبات لم يدفع إيران حتى اآلن إلى تغيير مطامحها في امتالك سالح نـووي وهيمنـة                   

إن منع إيران   . عراق وفي دول الخليج   كما أن العزلة اإلقليمية قد تدفع إيران لتعميق تغلغلها في ال          . إقليمية
من التسلح بسالح نووي هو مصلحة إسرائيلية حيوية من الدرجة األولى، ولكن محظور أن يعرض ذلك                

ويجـب ضـمان ردود اسـتراتيجية       . كخطر وجودي على المشروع الصهيوني أو يفهم منه ذلك ضمنا         
ر في الرسائل شبه النهاويـة التـي تطلقهـا          إلسرائيل في مواجهة إيران النووية ولذلك ينبغي إعادة النظ        

  .إسرائيل
وبالنسبة إلسرائيل، تصعب المبالغة في أهمية منظومة العالقات بينها وبين الواليات المتحدة فـي هـذه                

فالهزة في الشرق األوسط كان يفترض أن تبرز القيمة االستراتيجية إلسرائيل بالنسبة للواليـات              . اآلونة
وال يمكن التهرب من االنطباع بأن الواليات المتحدة ترى في إسـرائيل            .  لم تفعل  المتحدة والغرب، لكنها  

فالصورة التي أعطيت لحكومـة     . بخطواتها المستقبلية خطرا استراتيجيا أكثر مما تراها حليفا استراتيجيا        
ليست نزيهـة   إسرائيل الحالية في أوروبا وفي الواليات المتحدة بالغة القسوة واالنتقادات ضدها في العالم              

لكن من ناحية إسرائيل، هذا إخفاق دبلوماسي مدو، لجهة أن نطرد من المدينة وأن نأكل الـسمك                 . دائما
  .النتن

إن تحول الشرق األوسط إلى معقل لإلسالم السياسي الراديكالي، المرتكز على دعم جمـاهيري متـين،                
 وإنشاء عالقات اسـتراتيجية مـع دول        وضع حدا لتوقعات تطبيع العالقات بين إسرائيل والدول العربية        

صحيح أنه من الناحية الظاهرية ليست هناك صلة بين العملية السياسية والـصراع             . مركزية في المنطقة  
العربي اإلسرائيلي من جهة وبين المشكالت المركزية في الشرق األوسط، إال أن غياب التقدم في العملية                

لقـد حـان    . خطر االستقرار األمني الذي تحقق على األرض      السياسية أضر بالمكانة الدولية وعرض لل     
  .الوقت لتحريك خطوات حقيقية ويمكن لألردن أن يكون شريكا هاما في هذا الجهد

وبالتفكير في نظرية األمن القومي والعالقات الخارجية اإلسرائيلية، فإن الهزة الشرق أوسطية تثبـت أن               
 متوقعة وأن وتيرة التغيير قد تكون أسرع بما ال يقـاس مـن              التغييرات المحتملة في المنطقة ليست دوما     
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ولهذا الفهم أثر مباشر على سلسلة الخطـوات        . قدرة إسرائيل على االستعداد في مواجهة الوضع المتغير       
  .المفترض بإسرائيل اتخاذها، بما في ذلك بناء القوة العسكرية

ساسية التي عملت وفقها إسرائيل فـي الحلبـة         وفي الوقت الذي تغير فيه هذه التغييرات قواعد اللعب األ         
والتحديات فـي الحلبـة     . العالمية وفي المجال اإلقليمي، ال ينبغي نسيان أن األمن القومي يبدأ في الداخل            

العالمية واإلقليمية الرابضة أمام إسرائيل تشدد الحاجة الحيوية والعاجلة لمواجهة القضايا الحاسمة التـي              
وتقدير ميزان منعة إسرائيل يظهر صورة بائسة لفجوات آخـذة         . داخلي اإلسرائيلي على جدول األعمال ال   

في التوسع تتعلق ليس فقط بالفجوات االقتصادية واالجتماعية، وإنما بشروخ وخالفـات أساسـية علـى                
إن هذه الشروخ تهدد أسس الديموقراطية الصهيونية وتـضر         . صورة دولة إسرائيل وسلطة القانون فيها     

  . القوميةبالمنعة
وتحديدا على هذه الخلفية فإن ظاهرة االحتجاج االجتماعي بالغة األهمية لحيوية النظـام الـديموقراطي               

. ولتحصين المنعة القومية ويجب العثور على السبل التي تحافظ وتعزز التحـشيد االجتمـاعي الواسـع               
ريات الجماهيريـة األدنـى     والمهمة غير البسيطة التي تواجه حكومة إسرائيل هي التأكد مـن أن العـش             

والعشريات من الطبقة الوسطى لن تتحمل سوى الحد األدنى، إذا كان ال بد من أن تتحمل، على خلفيـة                   
الضرر االقتصادي المتوقع نتيجة األزمة االقتصادية العالمية والحاجة إلى تخـصيص مـوارد لمجابهـة     

  .سطاألخطار والتهديدات االستراتيجية المتكونة في الشرق األو
ومع ذلك فإنـه    . فحين تهب العواصف، فإن الميل الطبيعي اإلنساني هو االنغالق واتقاء شرور العاصفة           

في الواقع المتعدد األزمات التي تتحدى      . في موضوعنا من المشكوك فيه أن يحتمل البيت أضرار المناخ         
وفـي  . لـديموقراطي إسرائيل، يمكن لالنغالق السلبي أن يعرض للخطر مستقبل المشروع الـصهيوني ا          

يمكنها أن تبدو جذابة إلسرائيل، لكنهـا       » شعب لوحده يعيش  «الواقع الشرق أوسطي البادي، فإن نظرية       
في هذا الوقت تحتاج إسرائيل إلى رؤية استراتيجية مبادرة وواضحة          . ليست استراتيجية قادرة على البقاء    

اس نظام أولويات واعية وقدرات تحقيـق       تستند إلى تقديرات موقف واقعية، وإلى تحديد أهداف على أس         
  .عبر فحص البدائل، واستغالل الذخائر والسعي لزيادتها

معد لرسم حدود وتحليل معاني أحداث العام الفائت في سـياقها الواسـع، كمـشيرة          » تقدير هرتسليا «إن  
ت سياسـية   كذلك يشمل التقـدير توصـيا     . للميول أو للتطورات المحتملة في المستقبل القريب والمتوسط       

وقد شارك في إعداد هذه الوثيقة أعضاء طاقم        . إلسرائيل يمكن أن تشكل أساسا لمداوالت مؤتمر هرتسليا       
األبحاث في معهد السياسات واالستراتيجيا إلى جانب العشرات من المشاركين الذين أسهموا في مداوالت              

 ومساهمتهم بأفكارهم التي ساعدتنا     ونحن ندين لهم بالشكر على تخصيصهم وقتا      . اإلعداد لمؤتمر هرتسليا  
ومع ذلـك، ال تـدعي هـذه        . في بلورة هذه الوثيقة وفي إعداد جدول األعمال المفصل لمؤتمر هرتسليا          

  .الوثيقة أنها تشمل كل ما قيل في المداوالت التحضيرية وهي غير ملزمة للمشاركين
  هل األسوأ ال يزال أمامنا؟ :األزمة االقتصادية العالمية

زمة االقتصادية العالمية الجارية منذ خمس سنوات، لم تصل بعد إلى نهايتها، وإنما قد تتعمق فـي                 إن األ 
واالقتصاد العالمي يعيش اليوم حالة ترقب لحدث أزماتي متعدد المنظومات، على شـاكلة             . العام القريب 

هات للحـدث،   في ظروف كهذه، يمكن مالحظة عدة سـيناريو       . 2008انهيار السوق األميركي في العام      
 8حوالى  (بينها أزمة ديون سيادية في أوروبا على خلفية تجنيد سندات خزينة وطنية بمستوى فائدة عالية                

وعجز دولة أوروبية عن سداد ديونها يمكـن        . ، تجعل من المتعذر جدا سداد الديون أو تمويلها        )في المئة 
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وتجدر اإلشـارة إلـى أن      . ى ركود عميق  أن يدفع كرة الثلج نحو منحدر شامل يقود االقتصاد العالمي إل          
استنتاجات قادة االتحاد األوروبي لمنع العجز عن سداد الديون السيادية لن تثمر بالضرورة، بـسبب أن                
تجربة فرض تقليص حاد في النفقات العامة يمكن أن يعمق الركود االقتصادي في أوروبا ويخلق مشكلة                

  .ألوروبيةسيولة نقدية في أوساط المؤسسات المالية ا
وعالوة على ذلك فإن حدثا أزماتيا سيكون من شبه المؤكد غير مسبوق، ألنه ال تتوفر أدوات جوهريـة                  

 تـم  -فاألدوات المعهودة ـ تقليص الفائدة، زيادة العجز وتخفيض العبء الـضريبي   . لمواجهة األزمة
فائدة تكاد تقترب من الـصفر      استغاللها في الجوالت السابقة من األزمة وهي لم تعد متوفرة في مناخات             

وعلى خلفية  . كذلك فإن عدم توفر هذه األدوات يزيد فقط من احتماالت تفاقم األزمة           . وديون وطنية هائلة  
غياب األدوات التقليدية، هناك احتمال بأن يتم استخدام أدوات متطرفة، تقيد حريـة الحركـة والتجـارة                 

واستخدام مثل هذه األدوات يمكـن أن       . ئب حماية بالبضائع ورؤوس األموال عن طريق إجراءات وضرا      
  .ال يهدد فقط االقتصاد العالمي، وإنما يهدد أيضا االستقرار االستراتيجي في الحلبة الدولية

وال يبدو أن تعميق األزمة االقتصادية العالمية ـ في واقع منظومة عالمية تقوم على مستوى عال جـدا   
ففـي العـام    .  لم تقفز عن الصين وعن الهند وعن األسواق الناشئة         -من االعتماد المتبادل بين الالعبين      

، وهي الفترة التي بدأت فيها األزمة، لم تتضرر هذه األسواق بـشكل جـوهري وطـرأ                 2008-2009
غير أنه، تلحظ من اآلن شارات أولية لميول ركود فـي           . انتعاش موقت في المنظومة االقتصادية العالمية     

ر في السياسة قد يشير إلى استعداد صيني لالنتقال من النمو المستند إلى التصدير              االقتصاد الصيني وتغيي  
ومثل هذه الخطوات ال تبـشر بـالخير        . إلى النمو المستند إلى توسيع الطلب المحلي واالستهالك الداخلي        

  .على االقتصاد العالمي
  لألزمة االقتصادية العالمية األبعاد االستراتيجية

واألزمة تسرع نظرة التغيير في ميـزان       . ة آثارا بعيدة المدى تتجاوز الحقل االقتصادي      إن لألزمة العالمي  
واألمر يبرز على وجـه الخـصوص لـدى         . القوى العالمي وتصوغ نظرة القوة العظمى االستراتيجية      

وهذه التغييـرات أثـرت علـى تطـور         . الواليات المتحدة وأوروبا  : المتضررين األساسيين من األزمة   
  . وعلى السيرورات في الشرق األوسط وعلى مكانة الالعبين اإلقليميين، وبينهم إسرائيل أيضااألحداث،

لكـن األزمـة واالعتمـاد      . ولم يبدأ التراجع في القوة النسبية للواليات المتحدة مع األزمة االقتـصادية           
. يير في ميزان القوى   األميركي على الفوائض الصينية لتمويل الدين العام المتضخم قادا إلى استيعاب التغ           

وعبر هذا االستيعاب عن نفسه بالتفضيل البائن من جانب إدارة أوباما الستثمار جهد كبير في التحـاور                 
وكان هدف اإلدارة األميركية الحفاظ على الوضع القـائم        . مع الخصوم، أيضا على حساب حلفاء تقليديين      

مختلفة بأقل ثمن ممكن من ناحيتهـا، إال إذا نـشأت      االستراتيجي واالستقرار النسبي في البؤر اإلقليمية ال      
  .مصالح حيوية موضوعة على كفة الميزان

وقادت محاولة الصين لزيادة نفوذها ومحاولة إمالء خطوات في آسيا اإلدارة األميركيـة الحاليـة إلـى                 
فإن اإلدارة  وهكذا  . االستنتاج بأن المصالح األميركية الحيوية موضوعة فعال على المحك في هذه الحلبة           

والمؤسسة األمنية األميركية تصرفان انتباههما االستراتيجي والسياسي، المحـدود أيـضا بـسبب سـنة               
في إطار الخطـوة    . االنتخابات الرئاسية، من الشرق األوسط إلى الحلبة اآلسيوية وحوض المحيط الهادئ          

 وفـي هـذه الظـروف، فـإن         .األميركية الجديدة ستوجه موارد اقتصادية، عسكرية وسياسية نحو آسيا        
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اإلصغاء السياسي األميركي لمناطق أخرى في العالم، بينها أوروبا والشرق األوسط، سيكون محدودا أو              
  .بالغ المحدودية

ويفسر التركيز المعلن من جانب الواليات المتحدة على آسيا كنوع من إدارة ظهـر أميركيـة ألوروبـا                  
في االستراتيجية األميركية الدولية منـذ الحـرب العالميـة          ولمنظومة عبر األطلسي، التي كانت عمادا       

وقد بدأت هذه األيام عملية إخالء لواءين مقاتلين من الجيش األميركي من القواعـد الثابتـة فـي     . الثانية
وفضال عن الخالفات الجوهرية بين ضفتي المحيط األطلسي بشأن الطريقة التي ينبغي التعامـل              . أوروبا

قتصادية، فإن إعالن وزير الدفاع األميركي، الذي يشكك بطول عمر حلف األطلـسي،             بها مع األزمة اال   
  .يشهد أكثر من أي شيء آخر على المكانة الدولية المتراجعة ألوروبا

وأوروبا غارقة كلها في جهد محموم لمنع عجز عدد من الدول المركزية عـن الـسداد والحيلولـة دون                   
على خلفية  . رة وضمن ذلك المحافظة على مشروع االندماج األوروبي       انهيار المنظومة المصرفية في القا    

المعركة االنتخابية في دول مركزية أوروبية في العامين القريبين، ألمانيا وفرنسا وإيطاليا، من المتوقع أن              
يزيد الركود االقتصادي في أوروبا ظواهر االحتجاج االجتماعي وكراهية األجانب، وهي ما قد تزيد قوة               

وفيما يتعذر على االتحاد إيجاد طريقه،      . حزاب التي ليست في عداد التيار المركزي للسياسة األوروبية        األ
فاألصوات التي تشكك بقـدرة اليـورو   . فإن التضامن بين دول االتحاد األوروبي يمكن أن يتضاءل أكثر   

  .وروبي ضعيفةعلى الصمود تتزايد، حتى إذا كانت فرص تفكك كتلة اليورو وتفكيك االتحاد األ
. وتبدو قدرة االتحاد األوروبي على أداء دور مركزي في الحلبة الدولية في هـذه الظـروف محـدودة                 

فالمصاعب التي تواجه مأسسة واستيعاب التغييرات في مجـال إدارة الـسياسة الخارجيـة األوروبيـة                
إن عجز أوروبا   .  وسياسية المشتركة في أعقاب معاهدة لشبونة، ال تساعد االتحاد في بث قوة استراتيجية           

في العقد الفائت وفي فترة التوتر بين الواليـات         . في السنوات األخيرة تجلى بوضوح في الشرق األوسط       
وبتشجيع من إدارة بوش، قـاد ممثلـو        . المتحدة وأوروبا، لعبت أوروبا دورا مركزيا في الشرق األوسط        

وكانوا ضالعين في العمليـة الـسياسية بـين         » خريطة الطريق «االتحاد األوروبي عملية صياغة وثيقة      
وبالمقابل في عهد أوباما، حـشر االتحـاد        . إسرائيل والفلسطينيين وفي محاوالت منع تسلح إيران نوويا       

  .األوروبي في الزاوية ولم يفلح بعد في ترك بصماته على الشرق األوسط
قائدة في الحلبة الدولية فـي المـستقبل        ومع ذلك، خالفا ألوروبا، بقيت الواليات المتحدة وستبقى القوة ال         

وعدا ذلك، فإن   . فأسس جبروت الواليات المتحدة متعددة األبعاد مقارنة بكل قوة عظمى أخرى          . المنظور
 بعيدة جدا عن لعب دور دولي مركزي خارج         -ـ وعلى رأسها الصين والهند      » الجديدة«القوى العظمى   

 المحـيط   -تدخل الجديد للواليات المتحدة في منطقة آسيا        وفضال عن ذلك، فإن ال    . نطاق مناطق حياتهما  
. الهادئ سيعزز ميل القوى العظمى الجديدة في آسيا الى التركيز اسـتراتيجيا علـى منـاطق حياتهمـا                 

وكمحصلة لذلك، فإن التدخل الدولي للصين والهند سيتركز على ضمان الـذخائر والبـضائع الحيويـة                
وتلزم األزمة االقتصادية العالمية القوى العظمـى       . صا النفط والغاز  الستمرار نموهما االقتصادي، خصو   

 للتركيز على جدول األعمال الداخلي فيها وهو ما سـيملي  -الرائدة ـ الصاعدة والقديمة على حد سواء  
  .عليها سياستها الدولية أكثر من أي وقت مضى

ارها تصوغ بشكل كبيـر أيـضا الهـزة         على خلفية هذه التغييرات، فإن األزمة االقتصادية العالمية وآث        
وفي القرون األخيرة، حددت القوى العظمى فـي الـسياسة          . السياسية التي أحاقت بدول الشرق األوسط     

العالمية ـ من األمبراطورية العثمانية مرورا ببريطانيا وفرنسا وانتهاء باالتحاد الـسوفياتي والواليـات    
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عبت دورا في الخفاظ على االستقرار اإلقليمي، حتى لو يـتم            قواعد اللعبة في الشرق األوسط ول      -المتحدة
وغياب القوى العظمى التقليدية عن الشرق األوسـط يفـاقم انعـدام االسـتقرار             . ذلك بنجاح على الدوام   

. اإلقليمي، بسبب أن ذلك يسمح بتعزيز اإلسالم الراديكالي السياسي وسـعي إيـران للهيمنـة اإلقليميـة                
ية العالمية أمر تخـصيص مـوارد مناسـبة لمجابهـة التخلـف االقتـصادي               وتصعب األزمة االقتصاد  

  .واالجتماعي في الشرق األوسط
لقد شددت الواليات المتحدة وأوروبا، بشكل لم يسبق له مثيل، نظام العقوبات وصعدت الخطاب الموجـه                

تزامهم تطوير  لكن، في ضوء إصرار نظام آيات اهللا وال       . ضد إيران بشأن مشاريعها لتطوير سالح نووي      
سالح نووي رغم الضغط الدولي، فإن هدف إحباط المشروع من دون الحاجة لخطوات عنفية، لم يتحقق                

  .بعد
وعدا ذلك، ال تمكن اإلشارة إلى تدخل وال إلى استراتيجية غربية واضحة وفعالـة لمواجهـة المـشاكل                  

ورغم ذلك تفـضل  . ية واالجتماعيةاألساسية في الشرق األوسط ـ الراديكالية ومشاكل التنمية االقتصاد 
الواليات المتحدة وأوروبا اإلعراب عن أملهما بمستقبل أفضل في الشرق األوسط، عبـر التحـاور مـع        

وفضال عن  . عناصر اإلسالم الراديكالي، الذين يرون في الغرب كفرة مذنبون في مآسي الشرق األوسط            
المية لتحقيق العمليـة الـسياسية بـين إسـرائيل          ذلك ، فإن الواليات المتحدة وأوروبا تدفعان ضريبة ك        

ويصعب التحرر من االنطباع أن االستراتيجية الغربية فـي الـشرق           . والفلسطينيين عبر خطوات فارغة   
األوسط هي مزيج من التخلي واألمل من وجهة نظر أولئك الطامحين لتقدم وتنمية الشرق األوسط، فـإن                 

ه، ال يمكن أن تكون أسوأ في كل ما يتعلق بحالة موازين القـوى              توقيت الهزة السياسية غير المسبوقة هذ     
  .في الحلبة الدولية
  شرق أوسط آخر

ولألسف، فإن التقديرات اإلسرائيلية بشأن المخاطر الكامنة في الهزة التي يعيشها الشرق األوسط والتـي               
ومقلـق علـى وجـه      . الغربيـة أثارت انتقادات دولية ثاقبة، تزداد تحققا، فيما خابت التقديرات المتفائلة           

. الخصوص نفوذ اإلسالم السياسي الراديكالي، البارز جدا ليس فقط فـي دول تجـري فيهـا انتخابـات                 
 - اجتمـاعي    -وبالحذر المطلوب يمكن التقرير أنه، ال تتوفر ظروف تسمح بتحول واستقرار سياسـي              

وعدا ذلك، فإنـه فـي      . المغرباقتصادي في دول جرت وتجري فيها انتخابات وتبادل سلطة، ربما عدا            
إذ ال يمكن اعتبار سالمة الوحدة اإلقليمية لعدد        : السنوات المقبلة قد تشهد خريطة الشرق األوسط تغييرات       

وفي معظـم الحـاالت، سـيكون لهـذه         . من الدول، بينها سوريا والعراق ولبنان واليمن، أمرا مضمونا        
  .التغييرات المحتملة آثار إقليمية ال بأس بها

ن العظمة المدنية وحركات الثورة التي قادها شبان شجعان يسعون لمستقبل أفـضل لـدولهم تـستحق                 إ
وواقع حقيقة أن الصراع العربي اإلسرائيلي كاد يتجلى في أحداث االحتجاج في الدول             . االحترام والتقدير 

 شهادة علـى تحـول   -العربية، عدا حادث شديد معزول واحد ـ اقتحام السفارة اإلسرائيلية في القاهرة  
لكن، بوصفهم أقلية   . طرأ في صفوف الشبان المثقفين من الطبقات الوسطى المنكشفة على الواقع العالمي           

عديمة الخبرة السياسية، أخفق شباب الثورة حتى اآلن في إنجاز التغيير الذي أملوا به ومن أجله خاطروا                 
 في العالم العربـي كـان وال يـزال الحركـات            والبديل السياسي الوحيد للسلطة االستبدادية    . بأرواحهم

اإلسالمية، التي تتميز بأنها حركات طاهرة الكف حريصة على رفاهية المواطنين وخصوصا الطبقـات              
  .الفقيرة الكبيرة في الدول العربية
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وهكذا، طوال أكثر من سنة بعد نشوب العصيان المدني في الشرق األوسط، ليس فقط أنه لم يتحقق تقدم                  
وفي هذين المجـالين طـرأ تراجـع    . مواجهة مع تحديين أساسيين إقليميين ـ التخلف والراديكالية في ال

والتحديان مرتبطان بعضهما ببعض ـ إذ ال يمكن القضاء على الراديكالية مـن دون تطـوير    . جوهري
ة وأوروبا  لكن، الواليات المتحد  . اقتصادي، اجتماعي وسياسي فالراديكالية هي األطروحة النقيض للتنمية       

 تضفيان  -ـ بإجرائهما حوارا مع األخوان المسلمين ومع الحركات اإلسالمية في أرجاء الشرق األوسط              
شرعية على هذه الحركات وتحاوالن إقناعها، وباألساس إقناع نفسيهما، بأن هذه الحركـات يمكنهـا أن                

ويصعب فهـم كيـف     .  للسكان تحقق إصالحات سلطوية وإقامة الديموقراطية والليبرالية وجلب الرفاهية       
يمكن أن نتوقع من حركات ثيولوجية، منضبطة وتراتبية، مقادة وفق معايير متشددة من الشريعة والتـي                

وفـضال عـن ذلـك،      . في حضنها عملت ونشأت شبكات اإلرهاب، تحقيق التنمية في العـالم العربـي            
بهـة األزمـة االقتـصادية      وبافتراض أن الحكومات الجديدة في الشرق األوسـط سـتتعذر عليهـا مجا            

االجتماعية، من المنطقي االفتراض أن األحزاب اإلسالمية في السلطة ستفعل كل ما في وسعها من أجل                
وينبغي التـذكر   . الحفاظ على حكمها وأن تقمع بيد من حديد وباستخدام وسائل قاسية كل معارضة شعبية             

زب إسالمي إلى حزب آخـر فـي الـشرق          أنه ال توجد سوابق النتقال حكم منظم في أعقاب انتخاب ح          
وفي الحوار مع الحركات    . األوسط وهناك شكوك كبيرة إذا كان هذا سيحدث فعال في المستقبل المنظور           

اإلسالمية في الشرق األوسط وإضفاء الشرعية على نشاطها، تدفع الدول الغربية المنطقة إلـى الـوراء                
  .وساط الشتات اإلسالمي في الغربوتسمح لهذه الحركات بتعميق سيطرتها أيضا على أ

وصراع القـوى بـين الحكـم       . ومصر التي تعتبر زعيمة العالم العربي، تعيش على شفا هاوية سياسية          
العسكري، األخوان المسلمين وشباب الثورة الليبراليين لم يحسم بعد، فيما االقتصاد المصري يعيش أزمة              

ي غير متوفرة حاليا، ليس باإلمكان إعاشـة سـكان          ومن دون مساعدة دولية كبيرة وعاجلة، وه      . عميقة
إن الحكومـة   . مصر الذين يتزايدون بمعدل مليون نشمة كل تسعة شهور ويمكن أن يمروا بحالة مجاعة             

لذلك يتوقع استمرار   . الجديدة التي ستقام بعد انتخابات الرئاسة المصرية، تواجه مهمة تكاد تكون مستحيلة           
 االجتماعية، التي تجعل من المتعذر أكثر نحاح محاوالت اإلصـالح ـ   أحداث االحتجاج واالضطرابات

وليس من المستبعد أن تقدم في هـذه الحالـة المؤسـسة            .  للوضع االقتصادي في مصر    -ولو المحدود   
 علـى انتهـاج حكـم    -العسكرية ـ سواء بالشراكة مع حكومة برئاسة األخوان المسلمين أم من دونها  

  .اوتوقراطي
واثناء كتابة هـذه    . بل اثنتين من جارات إسرائيل في الشمال، سوريا ولبنان يكتنفه الغموض          كما أن مستق  

السطور، يقوم النظام السوري برئاسة بشار األسد، بمساعدة نشطة من إيران وحزب اهللا، وعلى ما يبدو                
ر معظـم   وتـشي . أيضا بمساعدة روسية في الميدان السياسي، بكل ما يقدر عليه للبقاء في سـدة الحكـم               

ومع ذلك، فـإن غيـاب رد       . التقديرات المنشورة إلى أن نهاية نظام األسد قريبة وأن األمر مسألة وقت           
الفعل الدولي والعربي الجدي ضد الوسائل الوحشية التي ينتهجها النظام السوري منذ شهور طويلـة، ال                

على االستمرار في محاولـة     تشهد فقط على إفالس روسي، وإنما تشكل أيضا إسنادا للنظام وتزيد عزمه             
وعلى خلفية انعدام الوحدة في صفوف المعارضة السورية وقـدراتها          . قمع االنتفاضة بكل طريقة ممكنة    

ومـن دون تـدخل     . العسكرية المحدودة مقابل القوة العسكرية األكبر للنظام، يتوقع استمرار سفك الدماء          
السوري على ما يبـدو صـعبة وأطـول مـن           عسكري دولي، ال يبدو في األفق، ستكون هزيمة النظام          

ومنذ نشوب االضطرابات في سوريا، تمنح تركيا رعايتها وتقـدم مـساعدات ماديـة              . المعركة في ليبيا  
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لكن، . للمعارضة وبذلك تعمل على موضعة نفسها كعامل قوة هام في بلورة مستقبل سوريا ما بعد األسد               
  .ا موحدةال شيء يؤكد قدرة تركيا على المحافظة على سوري

أما لبنان الذي يؤمن كثير من السوريين بأنه مقاطعة سورية، فسوف يتأثر مباشرة من انعدام االسـتقرار                 
ومنظمة حزب اهللا تنقل األسلحة، التي سبق وتـم تخزينهـا فـي             . ومن تبدل الحكم المستقبلي في سوريا     

وإذا اسـتمرت   . هاية األسد تقترب  سوريا تخوفا من هجوم إسرائيلي، إلى لبنان، وبذلك يؤكد التقدير أن ن           
حرب االستنزاف الداخلية السورية واستبدل النظام، فقد يحاول حزب اهللا إظهار أن قوته لم تتأثر جـراء                 

وإظهار القوة من جانب حزب اهللا قد يكون داخليا لبنانيا، وربمـا خارجيـا فـي                . خسارة حليف مركزي  
  .مواجهة إسرائيل، أو على الجانبين على حد سواء

وتشهد التقلبات االستراتيجية التركية في العام األخير أكثر من أي شيء آخر علـى انعـدام االسـتقرار                  
ويـضع طموحهـا    . لم تنجح » صفر أزمات «كما أن محاولة تركيا تعزيز مكانتها عبر سياسة         . اإلقليمي

. ن أميركـا وإيـران    بـي : للهيمنة اإلقليمية تركيا أمام معضالت ليست قليلة تتجلى في اإلمساك بالفرعين          
وعلى ما يبدو فإن تركيا تتحرك من منطلق الرغبة في المحافظة على نجاحها االقتصادي الذي يمنحهـا                 
مكانة في مجموعة العشرين من ناحية، وقلق من آثار مستقبل سوريا والعراق، جارتيها فـي الجنـوب،                 

  .على مكانها من ناحية أخرى
ات الوثيقة لتركيا مع إيران على ما يبدو على سلسلة توافقـات            وقبل األزمة في سوريا ، ترسخت العالق      

. غير أن األحداث في سوريا تضع تركيا وإيران على جـانبي المتـراس            . ضمنية أو علنية بشأن العراق    
والتقارب المستجد بين تركيا والواليات المتحدة، ولكن ليس مع أوروبا، والذي تجلـى فـي اسـتعدادها                 

ية لمنظومة الدفاع ضد الصواريخ األميركية ولحلف الناتو، ترتبط على ما يبدو            الستضافة مكونات أميرك  
فتعزيز العالقـات االسـتراتيجية بـين       . أيضا بسلسلة تفاهمات بشأن مصالح تركيا وأميركا في العراق        

األمور على  «ورغم محاوالت إيران التظاهر بأن      . واشنطن وأنقرة يفترض أن يثير قلقا كبيرا في طهران        
  .في العالقات مع تركيا، فإنها تجد نفسها معزولة إقليميا» يرامما 

إن عزلة إيران اإلقليمية إلى جانب تشديد نظام العقوبات االقتصادية التي تعطي أكلها في تدهور الوضع                
االقتصادي واالجتماعي وفي عمليات التخريب الموضعية، لم تدفعها حتى اآلن لتغييـر مطامحهـا فـي                

ويجدر أن نتذكر أن المطامح االستراتيجية هذه ليست فقـط          . ح نووي وهيمنة إقليمية   الحصول على سال  
ولم تقنـع بعـد     . خاصة بنظام آيات اهللا وأن هناك جهات من المعارضة الداخلية في إيران تشاركه فيها             

جملة األعمال ضد إيران التي تقودها الواليات المتحدة وأوروبا قادة النظام بـالتخلي عـن مـشروعهم                 
وليس مستبعدا، على األقل في نظر اإليرانيين، أنه نشأ نـوع مـن تـوازن الرعـب          . النووي العسكري 

المتبادل مع الغرب، المتضرر كثيرا من األزمة االقتصادية العالمية، وأنه ليس صـائبا الوصـول إلـى                 
م تقتنـع بـصدق     وبكلمات أخرى، القيادة اإليرانية ل    . مواجهة شاملة مع إيران، خشية زيادة أسعار النفط       

. فعليـا » كل الخيارات موضوعة على الطاولة    «النيات واألقوال الصادرة عن قادة الواليات المتحدة بأن         
وعلى هذه الخلفية يمكن أن نفهم القرارات اإليرانية باستمرار تخصيب اليورانيوم والتهديد بالتشويش على              

  .المرور في مضيق هرمز
د تدفع إيران إلى زيادة نفوذها في العراق، وخصوصا فـي التجمعـات             ومن الجائز أن العزلة اإليرانية ق     

الشيعية في الجنوب الغني بالنفط، وقمع الخطر البادي من شمال العراق من التنظـيم الكـردي العامـل                  
كما أن إيران قد تعمق تغلغلها في دول الخليج القريبة عبر الطائفة الشيعية المحلية في البحـرين                 . ضدها



  

  

 
 

  

            39ص                                     2410:                العدد13/2/2012اإلثنين  :التاريخ

وتتزايد األنباء حول تظاهرات واضطرابات من جانب حركات شيعية فـي المملكـة             . لسعوديةوالمملكة ا 
، الذي تتركز فيه ليس فقط أغلب مخزونات الـنفط ومنـشآت            »اإلقليم الشرقي «السعودية، خصوصا في    

االستخراج والمصافي السعودية، وإنما أيضا األغلبية الساحقة من السكان الشيعة فـي المملكـة، وهـم                
  .كلون أغلبية السكان في هذه المنطقةيش

كما أن الجارة الشرقية إلسرائيل، األردن، سوف تتأثر مباشرة من التغييرات التي ستطرأ على العـراق                
وقرار المملكة السعودية وشركائها في مجلس التعاون الخليجي التراجـع عـن دعـوة األردن               . وسوريا

يعيش األردن على شفا أزمة طاقة، على خلفية التخريب         وعدا ذلك   . لالنضمام للنادي كانت صفعة مدوية    
وعلى هذه الخلفية يمكـن أن نفهـم       . المتكرر ألنبوب الغاز من سيناء، وهو حيوي لشبكة الطاقة األردنية         

التدخل المتجدد لألردن في العملية السياسية بين إسرائيل والفلسطينيين كخطوة ترسـيخ لمكانـة األردن               
وينبغي إلسرائيل أن تشجع هذا التـدخل  . ميركا وأوروبا أو مع السلطة الفلسطينيةاإلقليمية ـ سواء مع أ 
  .البناء من جانب األردن

ومن السابق ألوانه تقدير مدى نجاعة التدخل األردني الجديد في عمليـة المفاوضـات بـين إسـرائيل                  
ي نتيجة عدة عوامل إقليمية     وهذا التدخل لن يقود في السنة القريبة إلى تحقيق اختراق سياس          . والفلسطينيين

ومع ذلك، فإن التدخل األردني هام على خلفية صعود قوة حركة اإلخوان المسلمين في مـصر،                . ودولية
وبوسع األردن أن يمنح الجهات المعتدلة في السلطة الفلسطينية دعمـا سياسـيا،             . والذين يرعون حماس  
االت للجانبين بإدارة النزاع وتحقيق تفاهمـات       وعدا ذلك فإنه إذا لم تسمح االتص      . حتى لو كان متواضعا   

معينة، فمن الجائز أنه سيكون بالوسع تجنب تصعيد سياسي وأمني، لـيس مرغوبـا ال إلسـرائيل وال                  
وفي الواقع الشرق أوسطي، فإن التقـدم المتواضـع واسـتقرار          . للجهات المعتدلة في الشارع الفلسطيني    
  .ينية ليسا باألهداف القليلة القيمةالعالقات في الحلبة اإلسرائيلية الفلسط

  2012كانون الثاني 
  13/2/2012، السفير، بيروت

  
  تحديات ومهام قائد سالح الجو اإلسرائيلي الجديد .60

  عدنان أبو عامر. د
قائداً لسالح الجـو، ولعـل هـذا        " أمير إيشل "حسمت القيادة اإلسرائيلية خيارها، وأقرت تعيين الجنرال        

، وربما في مناطق أخرى، جراء الحـديث        )إسرائيل(ثيل في االهتمام الذي أثاره في       التعيين لم يسبق له م    
  .عن ضربة عسكرية إسرائيلية إليران يقوم فيها سالح الجو بالدور الرئيس، وربما الحاسم

تسلّم عملياً هذا الدور في منصبه السابق كرئيس شعبة التخطيط فـي الجـيش              " إيشيل"ويعتقد كثيرون أن    
، وقيل إن أحد تصريحاته النادرة قبل أسبوعين كان بين العوامل التي حسمت أمر تعيينه، فقد                "لياإلسرائي"

قال إنه قلق من امتالك إيران لسالح نووي، ألنه سيقيد هامش حرية عمل الجيش ضد حمـاس وحـزب                   
  .اهللا

رئـيس هيئـة    كان خيـار    " إيشل"ومع ذلك فإن بعض المعلقين العسكريين اإلسرائيليين يرون أن تعيين           
، بما يوحي باتفاق في الرأي بينهما حول المسألة اإليرانية، وأن هذا التعيين جـزء               "بيني غانتس "األركان  

من قدرة األخير على تركيب هيئة أركان منسجمة، وتخضع إلمرته كقائد أعلى، وينضم هذا التعيين إلى                
  .تعيين آخر لمنصب قائد الجبهة الوسطى فرضه ضمن هذا التوجه
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قائداً لسالح الجو، يأتي في ضوء وجود عـدد مـن المهـام             " إيشيل"د رأت محافل عسكرية أن تعيين       وق
  : بانتظاره، بينها

  .  المشروع النووي اإليراني، وكيفية وقفه، وإدارة سالح الجو في حال لم يتوقف-1
تغييرات جدية في    مليارات شيكل، ما يقتضي إجراء       7 الفجوة القائمة في ميزانية األمن، وتصل إلى         -2

  . مبنى القوة الجوية
، خاصة أن ترسانة حركة حماس تتزايد، ويرتفع مداها، والصواريخ الروسـية            "تهديدات الصواريخ  "-3

ـ          التفوق الجوي الصهيوني، وحرية التحليق     "المضادة للطيران التي زودت سوريا بها، ويمكن أن تمس ب
  ". فوق لبنان

، وطائرات التدريب من إيطاليـا      "35إف"الجدية، ومن ضمنها طائرات      صفقات الطائرات المستقبلية     -4
  . وكوريا الجنوبية

 الحرب اإللكترونية، ألن تصاعدها يتطلب استعدادات مناسبة ألوضاع يمكن شل قـدرات الطيـران               -5
  . فيها

دولـة صـغيرة، وأن     ) إسـرائيل (المتمثلـة بـأن     " المخاوف الكبـرى  "ما أسماها   " إيشيل"وقد نقل عن    
استراتيجيتها تتمثل دوماً بنقل الحسم إلى أرض العدو خالل فترة زمنية قصيرة، لكن في ظل التغييـرات                 

، فهو ينطـوي    "ربيعا"الكبيرة الحاصلة في المنطقة فإن أدواتها محدودة، ألن ما يحصل في المنطقة ليس              
احدة يقودها اإلخـوان    على مخاطر أكبر من الفرص، وأن الثورات بدأت تنتظم وبأيديولوجية إسالمية و           

المسلمون، وإذا لم تتم معالجة القضايا االقتصادية فإن تأثيرهم سينتقل لكل المنطقة بصورة أخرى، فـي                
  .األردن وسوريا والسلطة الفلسطينية

للمنصب الجديد يوجد له معنى هـام       " إيشيل"أن اختيار   " حنان غرينبرغ "فيما أوضح المراسل العسكري،     
، ما يعني أن التعيين هنا أكثر عمقـاً  "رأس حربة جديد"ركان، ألنه أنشأ في قمة الجيش      بالنسبة لرئيس األ  

بكثير، وفي الجيش بشكل عام ال يسمون الطيران سالحا، بل ذراعا جويا استراتيجيا، ومن هنـا تكمـن                  
  .األهمية الهائلة للرجل الذي سيقف خلف االختيار

معقد وغير متوقع، في ضوء أن حماس في غزة وحزب          ) ئيلإسرا(ألن الواقع األمني الجديد الذي تحياه       
بالـضبط النمـوذج    " إيشيل"إن شاء، لذلك فإن     ) تل أبيب (اهللا في لبنان يمكنهما أن يطلقا صاروخين نحو         

  .الذي يحتاج له رئيس األركان بجانبه
كـون ضـد    سيضطر إلعداد سالح الجو لكّل مهمة، فمن الممكـن أن ت          " إيشيل"كما لفت آخرون إلى أن      

نشاطات مسلحة في قطاع غزة، وضد دول معها حدود مشتركة، وربما في أماكن بعيدة، ضد دول لـيس          
ـ    في منطقة متغيرة، ومن الصعب تقدير التطورات، وقائد سالح الجـو           ) إسرائيل(معها حدود مشتركة، ف

  .عليه معرفة العمل في المديات القصيرة، كما الطويلة
، يقول ما لديه، وقادر علـى إدارة عمليـات وإجـراءات،            "رزين جدا "لمعروف بأنه   ا" إيشيل"ولذلك فإن   

ويأتي مع تجربة كبيرة، كرجل أركان وميدان في مختلف المهام، حيث كان رئيس قسم عمليات، ولـذلك                 
فهو يعرف ما ينتظره، وسيقوم باإلنجازات المطلوبة في إطار فترة التسلّم والتسليم للدخول إلى المنصب                

  .ورة جيدةبص
فإن تعيين قائد سالح الجو اإلسرائيلي الجديد يأتي في ظل مطالبات له بالعمل لـيس فقـط فيمـا                   ..أخيراً

، على خلفية دخول المزيد من      "الوجهة الدفاعية "، في حال تطلّب األمر، بل في        "الوجهة الهجومية "تسمى  
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التـي  " العصا السحرية "نة القادمة منظومة    ، وفي الس  "القبة الحديدية "منظومات الدفاع ضد الصواريخ مثل      
  ".الباتريوت والحيتس"ستنضم إلى 

كما أن التهديدات الجوية تتطور تكبر، وتوجد تحديات أكثر جوهرية، لكن التكنولوجيا والحلول لم تتوقفا               
ـ                   دمج بـين   أيضاً، ما يعني أن امتحان قائد سالح الجو اليوم أكبر من السابق، ألن عليه معرفة كيفيـة ال

  . المنظومات الدفاعية والهجومية
  13/2/2012، موقع فلسطين أون الين

  
  "ِإعالن الدوحة"بعد  .61

  معن البياري
ربما كانت رئاسةُ محمود عباس الحكومةَ الفلسطينيةَ المرتقبةَ غير دستورية وغير قانونية، وجيّد َأنّ مـن         

ر، لكن االنشغاَل بهذا النقاش قد يوحي بَأنّ َأحـوال الـسلطة            َأشاروا ِإلى هذا اَألم   ” ِإعالن الدوحة “انتقدوا  
الوطنية دستوريةٌ تماماً، وتنتظم مع نصوص القانون، بوجود حكومتين، يحسن التذكير بَأنّ ِإحداهما فـي               

الةٌ يرَأسها سالم فياض منذ َأزيد من َأربع سنوات، وثانيتُهما في غزة مق           ” حكومة تصريف َأعمال  “رام اهللا   
وقبل ذلك وبعده، يوهم ذلك النقاشُ بَأنّ الرئاسة والمجلس         . برئاسة ِإسماعيل هنية وتنسب لنفسها الشرعية     

التشريعي في السلطة، وكذا اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير ورئاستها، مؤسساتٌ قياديةٌ ترفُل بفـائضٍ               
      والقانونية ةالحقيقي ةوالتمثيلي ةونظنُّه صائباً قوُل عضو المكتب السياسيِّ لحركة       . والدستوريةمن الشرعي

حماس، عزّت الرشق، ِإنه حتى لو وجدت مخالفةٌ للقانون اَألساسيِّ للسلطة في رئاسة عباس الحكومـة،                
  .”فنحن متفقون على َأنّ المصالحةَ الوطنية، ومصلحةَ شعبِنا هي اَألساس، ومنها يستمدّ القانون“

الفلـسطيني، ومعـه القـوى                  اَألوجب ّالمـدني يتداعى المجتمـع من هذا الجدل، اَألكاديمي الفقهي، َأن 
في جدوٍل زمنيٍّ ملزمٍ لخطواته، وتقـصيرِه مـا         ” ِإعالن الدوحة “والتشكيالت السياسية، نحو تسريعِ ِإنفاذ      

 َأن تكفّا عن التمنُّن فـي       في قطاع غزة وقيادة السلطة في رام اهللا       ” حماس“وقبل ذلك وبعده، على     . أمكن
ِإطالق سحناء سياسيين لديهما، وبَأعداد ليست مؤكدة، وفي البال َأنّ لجنةً تنشطُ في متابعة هذا الملف لـم                  

وفي البال، َأيضاً، َأنّ جهداً طويالً، وشجاعاً، يليقُ َأن يحدثَ          . تُشْهِر بعد َأنّ تبييضاً لسجون الطرفين قد تم       
ذا اَألمر بشْأنِ محاسبة مقترفي االنتهاكات المريعة والشديدة الفظاعة التـي مورسـت علـى               بعد ِإتمام ه  

َأخطأتا بحقّ بعـضهما    ” فتح”و” حماس“ويؤسّس قول خالد مشعل ِإنّ      . سجناء من الجانبين في زنازينهما    
  .لنقاشٍ مدنيٍّ، الحقاً، بشْأن كل ما جرى في سنوات االنقسامِ من سوءات

، للمرة اَأللف على اَألقل، َأنّ االنقسام الرديء في الحالة الفلسطينية، والتقاتل            ”ِإعالن الدوحة “تَأكَّد في   ما ي 
” حماس“، وخطفَ األخيرة قطاع غزة المحاصر، ما كان هذا، وغيره، َألنّ            ”حماس”و” فتح“المخزي بين   

قد . ها تفاوض وتقدّم عبر السلطة تنازالت للعدو      تُقاوِم ِإسرائيل وتنهض بمشروعٍ وطنيٍّ مقاومٍ فيما غريمتُ       
نتَّفقُ َأو نختلفُ بشْأنِ هذا التشخيص المتعجل، لكنّ ورقةَ المصالحة المصرية، وقبلها اتفاق مكة، وبعدهما               

ئق ، ال تُبيّن َأيّ منها شيئاً من ذلك، بل على العكس، توضح هذه الوثـا              ”ِإعالن الدوحة “اتفاق القاهرة، ثم    
في اَألجهزة  ” حماس”و” فتح“َأنّ نقاط الخالف التي ساقت ِإلى االنقسام والتقسيم الحادثين تعلقت بحصص            

               صناعة القرار في الحكومة، َأساساً، ثم زادت هذه الخالفات بشْأن الحصصِ الممكنـة اتاَألمنية، وبكيفي
وظلت هذه القـضايا موضـوعات بحـث        . اتفي منظمة التحرير عند ِإعادة بنائها، وبشْأن لجنة االنتخاب        

وتفاوضٍ وَأخذ وعطاء مملين في مداوالت موسى َأبو مرزوق وعزام اَألحمد في اجتماعات عديـدة، وال                
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نتذكَّر َأنهما تداوال بشْأن عملية السالم والمفاوضات والعالقة مع ِإسرائيل، مع احتفاظ كل طرف بموقفـه                
يد التذكير بهذه المسلمة، هنا، في التفاؤل، الحذر ربما، بَأنّ نجـاح المـصالحة              ويف. المعلوم في المسَألتين  

                  ودؤوبٍ في اتجـاه تنظيـف ِإلى عمٍل نشط ن، غير َأنها تحتاججداً بين الحركتين الكبريي المشتهاة ممكن
 هينـة َأحـدثتها   الجو الفلسطيني من تداعيات االنقسامِ االجتماعية والمناطقية، ومن ندوبٍ وجروحٍ غيـر       

تنْذكر وما تنعاد،   ... عملياتُ القتل والثأر العديدة التي تخللت مواجهات االنقسام غير المنسية التفاصيل،            
  .بالتعبير اللبناني الشهير

  13/2/2012، الدستور، عمان
  

  سنعطل جزءا كبيرا من وسائل الطيران بسبب ضرورات الميزانية: سالح الجو .62
  عاموس هرئيل

سيعطل سالح الجو هذه السنة جزءا كبيرا من وسائل الطيران بسبب ضرورات الميزانية، والـى ذلـك                 
الـصولجان  »و» القبة الحديديـة  «سيتم تجميد انتاج نظم الفشال الصواريخ والقذائف الصاروخية ومنها          

كبيـر فـي   هذه أسس الخطة التي تصاغ في هذه االيام في الجيش االسرائيلي ازاء الفـرق ال            . »السحري
  . بين خطط الجيش والمال الذي سيتصرف به بالفعل2012ميزانية االمن لسنة 

 مليارات شيقل من ميزانية الدفاع لتلبي حاجـات         3في الشهر الماضي رجعت الحكومة عن نيتها اقتطاع         
وقد قبل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو موقـف وزارة الـدفاع           . اجتماعية كما أوصت لجنة تريختنبرغ    

لقائل انه ال مكان القتطاع واسع جدا بازاء الزعزعة في العالم العربي والخوف من ان يفضي ذلك الـى            ا
  . وتجاهل توصية اللجنة–ازدياد اعمال االرهاب على حدود اسرائيل 

في الـسنة الماضـية     . لكن الغاء االقتطاع المخطط له لم يحل مشكالت الميزانية عند الجيش االسرائيلي           
 وكان يفترض ان تبدأ هذا العام خطة خمسية جديـدة           –» تيفن «–لجيش المتعددة السنوات    انتهت خطة ا  

 بأنهـا   2012وقد تم تأجيل صوغ الخطة سنة بسبب االحتجاج االجتماعي وعرفت سنة            . »حلميش«هي  
  .سنة انتقالية من جهة ميزانية

كاالنـشاء  ( من اجل غايات شاذة      ، الى جانب اموال تم انفاقها     »تيفن«بيد أن الفروق التي بقيت من خطة        
واسـتقر رأي   .  مليارات شيقل  7أحدثت كما قال الجيش فرقا يبلغ       ) العاجل للجدار على الحدود المصرية    

 1.8الجيش على تقليصات بمقدار مليار ونصف مليار شيكل هذا العام، وأضافت الحكومة الى الميزانيـة                
  . مليار شيقل من ميزانية االمن المخطط لها3.7 يبلغ فأصبحت النتيجة النهائية فرقا. مليار شيقل اخرى

ازاء هذا الفرق استقر الرأي في الجيش االسرائيلي على سلسلة تقليصات أكثرها حدة هو تعطيل جـزء                 
كبير من مالك قوات سالح الجو لسنة وهي خطوة لم تُتخذ طوال بضعة عقود وتـضر ضـررا شـديدا                    

راء مفاجيء بصورة خاصة بـازاء التـصريحات االسـرائيلية          ان الحديث عن اج   . باستعداد سالح الجو  
ويصف ضـباط ذوو رتـب      . المكررة باحتمال هجوم عسكري على المنشآت الذرية في ايران هذه السنة          

جو قلق وعدم يقين يتعلق بخطط التسلح والتدريبات والنـشاط          » هآرتس«رفيعة في أحاديث مع صحيفة      
  .الجاري في الجيش االسرائيلي

وقف شبه مطلق للشراء من     : طوات االخرى التي يخطط لها الجيش االسرائيلي في أعقاب االزمة         بين الخ 
الفـشال القـذائف    » القبة الحديديـة  «وهكذا سيقف في هذه االثناء التسلح ببطاريات        . الصناعات االمنية 
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تضاف الى االثنتين اللتين حصل عليهما الجيش االسـرائيلي         (ماليين دوالر النتاج اربع بطاريات اخرى       
، فان االتفاق مع الواليات المتحدة يقضي بأن تنفق اسرائيل دوالرا مقابل كل دوالرين تنفقهمـا                )من قبل 

  .الواليات المتحدة لشراء البطاريات
 شراء البطارية الرابعة التي يتوقع ان تستوعب فـي الجـيش االسـرائيلي              مع عدم وجود ميزانية سيقف    

وسيضطر انتاج البطاريتين األخريين الى االنتظار ومثله تطوير نظم افشال لمدى أبعد من طـراز          . قريبا
  .2013 اخرى خطط له في 4وسيجمد ايضا شراء دبابات المركباه من الطراز . »الصولجان السحري«

 آخر بتقليص واسع في التدريبات، وقد ألغى الجيش االسـرائيلي اآلن تـدريبا للفـرق،                يتعلق قرار مهم  
وخمسة تدريبات لأللوية، وعشرات التدريبات للكتائب وستة تدريبات كان يفترض ان تجري في القيادات              

 فـي  وسيجرى التدريب المشترك مع الواليات المتحدة كما خطط له بعد ان كان يفترض ان يتم           . الميدانية
  .أيار لكنه ُأجل الى الخريف القريب

وسيكون معنى هذا ان تـضطر      . وفي نيسان، اذا لم يحدث تغيير، خطط لوقف االنفاق على ايام االحتياط           
  .وحدات نظامية الى القيام باعمال امنية جارية بدل كتائب االحتياط وستتضرر ايضا تدريباتها

ان الخطوات المخطط لها ستضر ضـررا شـديدا         » هآرتس«قال عنصر عسكري رفيع الرتبة لصحيفة       
الحكومـة عالمـة بخطـورة      «وقال ان   . بمستوى استعداد وحدات الجيش االسرائيلي وجاهزيتها للحرب      

هـذه خطـوات    . الوضع لكنها لم تستجب حتى اآلن الى مطالبنا ان تعمل على تضييق فروق الميزانيـة              
  .»ربصعبة سيكون معناها الفوري االضرار باالستعداد للح

  12/2/2012، هآرتس
 13/2/2012، الحياة الجديدة، رام اهللا
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