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  نتيجة عدم توفر الوقود   توقف محطة توليد الكهرباء عن تعلن في غزة"الطاقة"سلطة  .1

-2-14سلطة الطاقة الفلـسطينية، أعلنـت الثالثـاء         أن  ،  14/2/2012،  موقع فلسطين أون الين    ذكر
، عن توقف محطة توليد الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة عن العمل بشكل كامل، نتيجة عدم توفر                 2012

  . وقود الالزم لتشغيلهاال
:" وقال مدير مركز معلومات الطاقة المهندس أحمد أبو العمرين، في مؤتمر صحفي عقده بمدينة غزة

يؤسفنا أننا غير قادرين على تغطية احتياجات المستشفيات والمرافق التعليمية وشبكات ضخ المياه 
، داعياً إلى توريد الوقود بشكل "رباءوالصرف الصحي وكافة مناحي الحياة بالكميات الالزمة من الكه

دائم ومتواصل في الوقت الراهن لعودة محطة توليد الكهرباء إلى العمل إضافة إلى زيادة كمية الكهرباء 
وأوضح أبو العمرين أن كمية الكهرباء التي تدخل إلى قطاع غزة عن طريق الشركة . المغذية للقطاع

من احتياجات القطاع، محمالً مسئولية أزمة )  ساعات فقط 6 (%35اإلسرائيلية ال تفي سوى بما نسبته 
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ودعا كافة الجهات المختصة . الكهرباء لالحتالل الذي يفرض حصاراً على غزة منذ نحو ست سنوات
  . بالتدخل بكافة ثقلها لوقف معاقبة غزة

ضارية وطالب األشقاء المصريين وخاصة مجلس الشعب المنتخب بالوقوف عند مسئوليات مصر الح
  .والتاريخية لدعم صمود الشعب الفلسطيني وإمداداته باحتياجاته وخاصة الوقود بشكل دائم ومتواصل

وذكرت سلطة الطاقة أن مباحثات وفدها الرسمي مع المسئولين المصريين أسفر عن الحصول على 
االت مستمرة وعود متكررة منهم باستمرار تدفق الوقود، لكن دون تنفيذ ذلك، مشيرةً إلى أن االتص

  . لتحقيق تلك الوعود
وأكد أبو العمرين أن الحل الجذري والنهائي لهذه األزمة يكمن في ربط كهرباء غزة بمصر ضمن 
مشروع الربط اإلقليمي المقر من جامعة الدول العربية منذ أكثر من عامين، موضحاً أن المخططات 

ية اإلسالمي، مطالباً بضرورة البدء بالمشروع الفنية والهندسية جاهزة، والتمويل متوفر من بنك التنم
  . على الفور
، في  )14/2(مسيرة ليلية، خرجت مساء اليوم الثالثاء       ، أن   غزةمن  ،  14/2/2012 قدس برس،    وأضافت

مدينة غزة، احتجاجا على انقطاع التيار الكهربائي عن القطاع بعد توقف محطة توليد الكهرباء الوحيـدة                
وشارك مئات األطفال والـشبان      .طالبين السلطات المصرية بإدخال الوقود إلى غزة      بسبب نفاد الوقود، م   

، حيث أشـعل المـشاركون فيهـا        "لجنة فك الحصار  "الفلسطينيين في مدينة غزة بالمسيرة، التي نظمتها        
الشموع أمام برج الشوا والحصري في غزة، ورفعوا الفتات تطالب بإنقاذ غزة من الظالم بعـد توقـف                  

  . في المائة70وليد الكهرباء عن العمل ووصل عجز الكهرباء لقرابة محطة ت
إن المشاركين جاؤوا ليطالبوا جمهورية "من جانبه؛ قال رمضان الحايك، أمين سر لجنة فك الحصار، 

مصر العربية بتقديم يد العون لهم، وبإدخال الوقود لغزة لتشغيل محطة توليد الكهرباء، لكي يتمكنوا من 
  ".زلهم ليذاكروا دروسهم ويحلوا واجباتهم المدرسيةإنارة منا

ناشد » المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان«، أن من غزة، 15/2/2012، الحياة، لندنوأوردت 
بذل أقصى الجهود من أجل توفير «الحكومتين في رام اهللا وغزة وشركة توزيع الكهرباء في القطاع 

وحذر . »لكهرباء وضمان استمرار عملها من دون توقفالوقود الالزم إلعادة تشغيل محطة توليد ا
العواقب الوخيمة المترتبة على توقف المحطة عن العمل كلياً على كل «المركز في بيان أمس من 

 مليون فلسطيني من سكان القطاع، كإمدادات 1.6القطاعات الحيوية، بما فيها الخدمات األساسية لنحو 
ة، بما فيها المستشفيات والمراكز الطبية وعمل محطات الصرف مياه الشرب، وتعطل المرافق الصحي

  .»الصحي وقطاع التعليم
ضرورة البدء الفوري في صوغ الحلول اإلستراتيجية للخروج النهائي من األزمة المستمرة «وشدد على 

  .» سنوات6في قطاع الطاقة الكهربائية التي يعانيها قطاع غزة من نحو 
المسؤولة عن حل هذه األزمة ال ينبغي أن يتحمل نتائجها المواطنون، إخفاق األطراف «ورأى أن 

  .»ويتوجب بالتالي أن تلتزم هذه األطراف بتزويدهم بخدمات الكهرباء في كل الظروف واألحوال
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  ملتزمون بالمفاوضات التي تؤدي إلى حل الدولتين:  في مؤتمر مع نظيره الكرواتيعباس .2
 عباس، االلتزام بالمفاوضات التي تؤدي إلى حل الدولتين على أساس التزام  جدد الرئيس محمود:رام اهللا

إسرائيل باالتفاقات الموقعة، ووقف االستيطان حسب ما نصت عليه بيانات الرباعية ومرجعيات القانون 
  .1967الدولي وحل الدولتين على أساس حدود 

فيتش، بمقر الرئاسة في مدينة رام اهللا وقال في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الكرواتي ايفو جوسيبو
الثالثاء، إن التدهور الحالي في العملية السياسية بيننا وبين إسرائيل، سببه خرق الحكومة اإلسرائيلية 
لالتفاقات الموقعة معها وعدم التزامها بقرارات الشرعية الدولية وبيانات الرباعية وخطة خارطة 

ة على فرض وقائع على األرض من خالل االستيطان والجدار الطريق، وإصرار الحكومة اإلسرائيلي
  .واالستيالء على األراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة، بما فيها القدس

كان لقاؤنا مع فخامة الرئيس مثمرا، حيث استعرضنا مسيرة العملية السياسية منذ صدور بيان : وأضاف
 باللقاءات االستكشافية التي رعتها األردن، ووصوال  من سبتمبر الماضي، مرورا23اللجنة الرباعية في 

  .لما تم التوصل إليه من قرارات في مجلس وزراء الخارجية العرب منذ يومين
 أن ما تقوم به إسرائيل من ممارسات جعل من حل الدولتين أمرا غير ممكن، وهو غير عباسوأكد 

 على معظم األراضي الفلسطينية التي نُقلت مقبول لدينا، مشيرا إلى أن السلطة الوطنية فقدت سيطرتها
  .1993صالحياتها لها بموجب اتفاق أوسلو عام 

وفي هذا الصدد، فإننا لن نقبل باستمرار هذا الوضع وسنقوم قريبا باتخاذ اإلجراءات التي تم : وقال
  .االتفاق عليها مع الدول العربية

رسالة لها حول التطورات األخيرة في أقل من وأكد أنه سيتم االتصال بالحكومة اإلسرائيلية وإرسال 
  .أسبوع
أما بخصوص المصالحة الفلسطينية، فقد أطلعنا فخامة الرئيس على آخر المستجدات في هذا : وأضاف

الصدد، وهنا نؤكد أننا ماضون في المصالحة ومصرون على تحقيقها، وصوال لالنتخابات وإنهاء 
  . األرض الفلسطينية وتعزيزا للمسيرة الديمقراطيةاالنقسام إلى غير رجعه، حفاظا على وحدة

وشدد على أن اتفاق الدوحة وقّع للتطبيق، وال مجال للتراجع عنه، وأكد أننا نريد تشكيل حكومة توافقية 
أبلغنا الجامعة ': وأضاف. من الكفاءات مهمتها إعادة بناء غزة وإجراء االنتخابات، وهما أمران أساسيان

  .'عيل مؤتمر شرم الشيخ إلعمار غزةالعربية بضرورة تف
  . أننا ماضون في االنتخابات، ولجنة االنتخابات باشرت عملها منذ فترة طويلةعباسوبين 
اتفقنا على أهمية تطوير العالقات الثنائية بين فلسطين وكرواتيا في جميع المجاالت، بما في ذلك : وقال

. ال، بما يحقق أهداف ومصالح الشعبين والبلدينتكثيف تبادل الزيارات بين المسؤولين ورجال األعم
وبين أن كافة مجاالت التعاون باختالفها مهمة، وسنقوم بتبادل الوفود ورجال األعمال لمعرفة الطلبات 

  .واالحتياجات لتوطيد العالقات
ة نحن سعداء بأن كرواتيا ستنضم إلى االتحاد األوروبي، ونرحب بأن تكون عالقات كرواتيا جيد: وقال

مع إسرائيل، وال نريد للعالم أن يعاديها، وعندما تكون عالقات كرواتيا جيدة معنا ومع إسرائيل فهذا من 
  .شأنه أن يؤهلها لتقوم بدورها ومساعيها

  14/2/2012، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
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   التفاق عليها مع الدول العربية سنقوم قريبا باتخاذ اإلجراءات التي تم ا":المجلس الثوري" عباس أمام .3
 عقد المجلس الثوري لحركة فتح، مساء الثالثاء، اجتماعا بمقر الرئاسة في مدينة رام اهللا، :رام اهللا

  .'فتح'بحضور الرئيس محمود عباس وأعضاء اللجنة المركزية لحركة 
ءات االستكشافية ، أعضاء الثوري في صورة آخر مستجدات الوضع السياسي، ونتائج اللقاعباسووضع 

وجدد التأكيد  .التي عقدت بمبادرة أردنية، ونتائج اجتماعات لجنة المتابعة العربية التي عقدت في القاهرة
على الموقف الفلسطيني الداعي لالعتراف بحدود الدولة الفلسطينية المستقلة، ووقف االستيطان من أجل 

وأشار إلى أن القيادة  .1967رائيلي الذي بدأ عام البدء بمفاوضات جادة تقود إلى إنهاء االحتالل اإلس
سترسل رسالة للحكومة اإلسرائيلية، ولقادة العالم تتعلق بأسس ومرجعيات عملية السالم التي قامت عليها 

  .عملية التسوية في منطقة الشرق األوسط
االتفاق عليها مع الدول ألننا لن نقبل باستمرار هذا الوضع سنقوم قريبا باتخاذ اإلجراءات التي تم "وقال 
  ."العربية

وأكد أن التدهور الحالي في العملية السياسية سببه خروقات الحكومة اإلسرائيلية لالتفاقات الموقعة معها، 
 بقرارات الشرعية الدولية، وبيانات الرباعية، وخطة خارطة الطريق، وإصرارها على التزامهاوعدم 

ان والجدار واالستيالء على األراضي الفلسطينية المحتلة في فرض وقائع على األرض من خالل االستيط
  ."هذا ما لن نقبل به أبدا"الضفة الغربية بما فيها القدس، و

وشدد على أن تحقيق المصالحة هو مصلحة وطنية تتصدر أولويات القيادة الفلسطينية، مشيرا إلى تصميم 
كومة كفاءات وطنية تعمل على إعادة أعمار قطاع القيادة على تنفيذ كافة بنود المصالحة وأهمها تشكيل ح
  .غزة والتحضير لالنتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة

أعضاء الثوري في صورة ما جرى خالل لقاء الدوحة الذي جمعه برئيس المكتب عباس ووضع 
شكيل  خالد مشعل، وإعالن الدوحة الذي جرى فيه التفاهم على حل مشكلة ت"حماس"السياسي لحركة 
  .الحكومة الجديدة

 شباط الجاري، للمضي قدما في عملية 24وتطرق إلى االجتماع المقبل الذي سيعقد في القاهرة يوم 
المصالحة، وتوحيد شطري الوطن، وإنهاء االنقسام لمواجهة التحديات الكبيرة المقبلة التي تواجه القضية 

  .الفلسطينية
  14/2/2012، )فاو(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

  
  والعجز الحالي متعلق باالحتالل.. نحتاج لدعم مالي ال يقدمه غير العرب: فياض .4

اشتكى رئيس الوزراء الفلسطيني سالم فياض من قلة الدعم العربي للسلطة :  كفاح زبون- رام اهللا
 قدمتها المملكة  مليون200 مليون دوالر، منها 283الفلسطينية، قائال إنه لم يتجاوز في العام الماضي 

، "الشرق األوسط"وقال فياض في لقاء تشاوري مع الصحافيين في مكتبه في رام اهللا حضرته . السعودية
إن السلطة بحاجة إلى دعم االقتصاد المقاوم، وهذا ال يمكن أن يتحقق إال من خالل الدول العربية، 

) ج(لية، في القدس وفي مناطق نحتاج إلى دعم صمود الناس في وجه اإلجراءات اإلسرائي«مضيفا، 
  ."وهذا ال يمكن أن نطلبه من الواليات المتحدة بطبيعة الحال

ورغم أن فياض يتبنى سياسة مالية تعتمد على تقليل االعتماد على المساعدات الخارجية ومن ثم 
  .قيود االحتاللاالستغناء عنها، فإنه ال يرى إمكانية تحقيق ذلك، قبل قيام الدولة الفلسطينية والتخلص من 
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هناك قيود . العجز المالي الذي نعانيه اآلن هو عجز بنيوي متعلق باالحتالل وليس االقتصاد"وأوضح أن 
وظيفية مفروضة على حياتنا ونحن في مرحلة التحرر، لكن ما نريد أن نصل إليه، هو دولة قادرة على 

  ."التعامل مع احتياجات مواطنيها من مواردها الذاتية
 ،وأضاف. "بصراحة نريد أن نتجاوز الشكوى، ما ينبغي ليس متحققا، ونريد حلوال عملية"اض وقال في

على هذه الخلفية ارتأينا أنه ال بد من إجراءات إضافية، الموضوع ليس موضوع تعفف بقدر ما هو "
مفروض علينا، وبات هناك سؤال واضح وكبير، هل سنكون على قدر المسؤولية، ونسمي األمور 

  ."ئها الحقيقية، والقول ما هو المطلوب، أم البأسما
 30وكانت الحكومة قد توصلت إلى اتفاق مع القطاع الخاص، بخفض الحد األعلى المقترح للضريبة من 

  . في المائة مقابل تأجيل استفادة الشركات من مزايا قانون تشجيع االستثمار لمدة سنتين20في المائة إلى 
ارات واالتفاقات، تمكنا من الحفاظ على التأثير المالي الذي نريده من هذه بموجب هذه الحو"وقال فياض 
 مليون دوالر سنويا، غير أن 60ويتحدث فياض عن إيرادات ستصل مبدئيا إلى نحو . "اإلجراءات

وتعهد بااللتزام بأي توافق في هذا اإلطار، قائال إنه يستطيع فرض .  مليونا سنويا350المأمول هو 
  . دون مشاورة أحد لكنه يفضل االتفاق على ذلك مع كل الجهات ذات الصلةالقوانين من

  15/2/2012الشرق األوسط، لندن، 
  

  %)20 (إلىصادق على تخفيض النسبة العليا لضريبة الدخل حكومة فياض ت .5
 أمس، ،سالم فياض.  صادق مجلس الوزراء خالل اجتماعه في رام اهللا برئاسة رئيس الوزراء د:رام اهللا
، التزاما منه بالتفاهمات التي تم التوافق عليها في %)20( تخفيض النسبة العليا لضريبة الدخل إلى على

وتوجه المجلس في الوقت ذاته بالشكر للمجلس . سياق الحوار الوطني حول سبل معالجة األزمة المالية
لمالية لقانون تشجيع التنسيقي للقطاع الخاص، بعد موافقته على تأجيل االستفادة طوعا من الحوافز ا

كما جدد . االستثمار لسنتين، مع ضمان حقوق الشركات المستفيدة بموجب القانون بعد فترة التعليق
 اهتمام خاص إيالءالمجلس تأكيده على عدم خضوع المزارعين األفراد لضريبة الدخل، وعلى أهمية 

وصادق المجلس على النظام  .كنةللنهوض بالقطاع الزراعي، وتقديم كل أشكال الدعم والمساندة المم
الداخلي المتعلق بالشروط والمعايير الخاصة لتحسين الظروف السكنية لعائالت األسرى في سجون 

  .االحتالل
  15/2/2012الحياة الجديدة، رام اهللا، 

  
  زيارة كي مون لغزة عالمة ملموسة على وجوب رفع الحصار: منصورالسفير رياض  .6

ائم لفلسطين لدى األمم المتحدة السفير رياض منصور، إن اجتماعات األمين قال المراقب الد: نيويورك
العام لألمم المتحدة مع القيادة الفلسطينية كانت هامة ومثمرة للغاية، وتساهم بشكل كبير في دفع قضية 

  .السالم
ة من وأعرب عن تقديره لتأكيد األمين العام بأن المستوطنات غير قانونية، وعلى أن القدس هي قضي

وقال إن  .قضايا الوضع النهائي، وأن االحتالل يجب أن ينتهي إلتاحة المجال لدولة فلسطين المستقلة
الزيارة التي قام بها كي مون إلى قطاع غزة كانت عالمة ملموسة على وجوب رفع الحصار فورا 

، معربا عن للسماح بحرية حركة األشخاص والبضائع من وإلى القطاع إلنعاش االقتصاد الفلسطيني



  

  

 
 

  

            9ص                                     2412:                العدد15/2/2012األربعاء  :التاريخ

استعداد فلسطين الكامل لمواصلة التعاون مع األمين العام وفريقه، ومع وكاالت تقديم الخدمات في 
  ).األونروا(األرض الفلسطينية المحتلة، خصوصا في قطاع غزة، ومع وكالة 

  14/2/2012، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
  

   لم تنفذها"إسرائيل"ات خطوات بناء الثقة هي التزام: عشراوي .7
 خطوات بناء الثقة إن"حنان عشراوي  . قالت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د:رام اهللا

 الموقعة، وعلى المجتمع الدولي والرباعية الدولية االتفاقاتهي التزامات إسرائيل لم تنفذها بموجب 
 بالجامعة العربية ولقاءاته أنه األخير في خطابة الرئيس عباس أوضح"  وأضافت،مسائلتها على ذلك

 اإلسرائيلية ومتطلبات السالم، واستمرار إسرائيل في االنتهاكاتسيرسل رسائل للمجتمع الدولي تلخص 
  ".تعنتها يدفعنا نحو المنظمات الدولية

التقت خاللها  في مقر المنظمة ، اليوم، عقدتها عشراويةالدبلوماسيجاء ذلك خالل سلسلة من اللقاءات 
القنصل البريطاني العام فنسنت فين وممثل كندا لدى السلطة الوطنية كريستوفر جرينشليدز، وممثلة 

  .البرازيل ليجيا ماريا شيرر، وممثل جنوب افريقيا ملونجيسي وماكليما، وممثل الهند بشوديب داي
  14/2/2012القدس، القدس، 

  
  يعباس يزور غزة آخر الشهر الجار": الحياة" .8

 إن الرئيس محمود عباس سيزور قطاع غزة "الحياة"ذكرت مصادر فلسطينية لـ:  فتحي صباح-غزة 
  .آخر الشهر الجاري بصحبة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل

إطار اتفاق أكبر من إعالن الدوحة قد "وأضافت المصادر إن الرئيس عباس ينوي القدوم إلى القطاع في 
وكشفت أن رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين  ."إلى استئناف المفاوضات مع إسرائيليمهد الطريق 

 ما زالوا قيد األسر منذ ما قبل توقيع اتفاق 123 أسيراً فلسطينياً من أصل 40نتانياهو وافق على إطالق "
  ."93أوسلو عام 

ربعون، كجزء من رزمة نتانياهو وافق على إطالق ألف أسير فلسطيني، بينهم األ"وأشارت إلى أن 
تشارك (هناك اتصاالت أجريت وتجرى حالياً "ولفتت إلى أن  ."تسهيالت، تمهيداً الستئناف المفاوضات

  ."63للحصول على موافقة نتانياهو إلطالق بقية األسرى الـ ) فيها دول أوروبية
مؤكد أن يعود في حال وافق نتانياهو على إطالق األسرى وقدم تسهيالت فإن من ال"وأوضحت أنه 

  ."الرئيس عباس إلى المفاوضات
  15/2/2012الحياة، لندن، 

  
   الالجئين الفلسطينيينأوضاع يبحث مع مدير االونروا  في لبنانالسفير الفلسطيني .9

بحث السفير الفلسطيني اشرف دبور مع مدير وكالة االونروا في لبنان سلفاتوري لومباردو اوضاع 
السفير دبور وضع لومباردو في صورة احتياجات  .ن وسبل تحسينهاالالجئين الفلسطينيين في لبنا

الالجئين الفلسطينيين في المخيمات وضرورة رفع المعاناة عنهم عبر زيادة تقديمات االونروا في 
  .المجاالت كافة ال سيما التقديمات الصحية
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نهر البارد والمشاكل من جهته اطلع لومباردو السفير دبور على عمل االونروا وسير العمل في مخيم 
واتفق الجانبان على مواصلة  .التي تواجهها االونروا في هذا المجال ال سيما في موضوع التمويل

  .اللقاءات والتنسيق المستمر لما يخدم ابناء شعبنا في لبنان
  14/2/2012موقع الجئ نت، 

  
  "عالن الدوحةإ" تنفيذ باتجاه حماس حسم قادة بين النظر وجهات في التباين: البردويل .10

' القدس العربي'كشفت مصادر مطلعة جدا في حماس لـ: من وليد عوض' القدس العربي'رام اهللا ـ 
الثالثاء بأن الحركة انهت الخالف الذي نشب بين قادتها مؤخرا حول اتفاق الدوحة، وذلك بالتوافق على 

قانون االساسي الفلسطيني للسماح تنفيذه كما وقعه رئيس مكتبها السياسي خالد مشعل، مع اجراء تعديل لل
  .للرئيس الفلسطيني محمود عباس بالجمع بين رئاسة السلطة ومنصب رئيس الوزراء

انتهى 'الثالثاء ' القدس العربي'وقال الدكتور صالح البردويل احد قادة حماس البارزين في قطاع غزة لـ
، 'لسياسي وهو االخ خالد مشعلكل شيء، وقرار المؤسسة في حركة حماس وراء قرار رئيس مكتبها ا

مشيرا الى ان التباين في وجهات النظر التي ظهرت بين قادة الحركة مؤخرا وفي صفوف اعضاء 
  .المجلس التشريعي التابعين لها حسم باتجاه تنفيذ اتفاق الدوحة كما وقع من قبل مشعل

الف واالراء الداخلية في النهاية هناك قرار يلتزم به الجميع، فاالخت' 'القدس العربي'قال البردويل لـو
  .'ان حركة حماس ملتزمة بما تم التوافق عليه في الدوحة: يحسمها قرار، والقرار يقول

 قال بشكل واضح نحن ملتزمون -كتلة حماس البرلمانية في غزة والمجلس التشريعي 'واضاف البردويل 
نهاء اشكالية الناحية القانونية المتعلقة بجمع بتنفيذ االتفاق ومستعدون الجراء التعديل القانوني الالزم ال

  .' للرئاسة والحكومة معا- محمود عباس -الرئيس
حركة حماس عندما تقرر قرارا تلتزم به وال تتراجع 'وتابع البردويل النائب في المجلس التشريعي قائال 

ان رئيس المكتب ' بيالقدس العر'نقول للشعب الفلسطيني في الداخل والخارج من خالل '، مضيفا 'عنه
السياسي لحركة حماس اتخذ قرارا بشأن اتفاق الدوحة وهي ملتزمة بتنفيذ هذا القرار وفق االصالحات 

  .'القانونية التي يقوم بها المجلس التشريعي
حركة حماس اعلنت بشكل 'وطالب البردويل حركة فتح بتنفيذ اتفاق الدوحة الذي وقع مع حماس، وقال 

ما الذي يجعل فتح 'ه بانها ملتزمة بمواقف رئيس مكتبها السياسي خالد مشعل مضيفا واضح وال لبس في
  .'هل هذه حجة للتملص من تنفيذ االتفاق.. تلعب على هذا الوتر

ان موعد تشكيل حكومة الكفاءات الوطنية برئاسة عباس ' القدس العربي'ومن جهته اوضح البردويل لـ
 24المرتقب بالقاهرة في ' القيادة الموقتة'الفلسطينية في اجتماع وخروجها للنور ستتفق عليه الفصائل 

  . الشهر الجاري25و
  15/2/2012القدس العربي، لندن، 

 
  "إعالن الدوحة"فتح تطالب حماس بنبذ خالفاتها الداخلية وإعالن موقف موحد من  .11

حماس بحسم أمرها » تحف« طالبت حركة التحرير الوطني الفلسطيني - الحياة الجديدة - رفح -رام اهللا 
  .وإعالن موقف نهائي من إعالن الدوحة الذي وافق ووقع عليه رئيس مكتبها السياسي خالد مشعل
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وأضاف بيان للناطق اإلعالمي باسم الحركة أسامة القواسمي صدر عن مفوضية اإلعالم والثقافة امس 
عية القيادات الرافضة لالتفاق في أن فتح مثل كل الشعب الفلسطيني تنتظر موقفاً موحداً من حماس، دا«

  .»غزة إلى تغليب المصالح العليا لشعبنا على خالفات حماس الداخلية
وجدد القواسمي التأكيد أن إعالن الدوحة كان تتويجا التفاق القاهرة وبات فرصة تاريخية إلنهاء االنقسام 

الشعب ومستقبله أعظم من أي وتجسيد الوحدة الوطنية مشددا على أن فلسطين أكبر من الجميع ووحدة 
  .حسابات شخصية أو حزبية

  15/2/2012الحياة الجديدة، رام اهللا ، 
  

  األسرى تبادل صفقة إتفاق االحتالل ات سلطاتحماس تدعو مصر للتدخل لوقف انتهاك .12
، ومسئول ملف "حماس"أكد عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة اإلسالمية  :أحمد المصري-غزة

 صالح العاروري، أن حركته تبذل جهودا واسعة لوقف أي انتهاكات من سلطات االحتالل األسرى فيها
وقال في حديث  ".وفاء األحرار"اإلسرائيلي، بحق بعض األسرى المحررين ضمن صفقة التبادل األخيرة 

هرة، التقيت يوم االثنين الوسيط المصري في صفقة التبادل بالعاصمة المصرية القا": "فلسطين"خاص بـ
لبحث انتهاكات االحتالل لالتفاقية الموقعة، وعدم التزامه باستكمال بنودها المتصلة بإطالق األسيرات، 

واعتقلت قوات االحتالل األسير المحرر في ". وإنهاء قضية العزل، وتحسين الظروف المعيشية لألسرى
ي بالخليل جنوب الضفة الغربية، صفقة التبادل أيمن أبو داود بعد توجهه للتوقيع بمقر االرتباط العسكر

فيما طالبت النيابة العسكرية اإلسرائيلية الخميس الماضي، بإعادة الحكم السابق للمعتقل أيمن الشراونة 
وبين العاروري أن اتفاقية التبادل التي جرت برعاية الوسيط المصري، . من الخليل والذي أعيد اعتقاله

لق سراحه على قضايا سابقة، غير أنها لم تتحدث عن منع نصت بوضوح على عدم محاكمة أي أسير يط
   . اعتقال األسير المحرر، مشيرا إلى أن ذلك لم يحدث في أي اتفاقية دولية

طالبت حركة حماس المسؤولين المصريين بتحمل مسؤولياتهم تجاه االنتهاك اإلسرائيلي األخير باعتقال و
 راعيا أساسيا التفاق صفقة تبادل األسرى التي اثنين من األسرى المحررين بوصف الطرف المصري

جرت مؤخراً بين الحركة ودولة االحتالل، مشددة على ضرورة التزام الجانب المصري بضمان اإلفراج 
، 2012-2-14سامي أبو زهري في بيان صحفي الثالثاء . وأكد المتحدث باسم حركة حماس د  .عن

 المحررين وهما أيمن شروانة وأيمن أبو داود؛ هو انتهاك أن إعادة االحتالل اعتقال اثنين من األسرى
 وحذر أبو زهري االحتالل من االستمرار في هذه الخطوة الخطيرة وتدعوه  خطير التفاق تبادل األسرى

لإلفراج عن المعتقلين وإال فإنه سيتحمل المسؤولية الكاملة عن التبعات والتطورات المترتبة على هذا 
  .االنتهاك الخطير

   14/2/2012لسطين أون الين، ف
  

  "إعالن الدوحة"هنية يلتقي مشعل في الدوحة لبحث : الحياة .13
أن مشعل التقى رئيس الحكومة التي » الحياة«لـ » حماس«أكد مصدر في حركة :  فتحي صباح-غزة 

األخير تقودها الحركة في غزة إسماعيل هنية في العاصمة القطرية الدوحة ليل األحد االثنين بينما كان 
  .في طريقه من العاصمة اإليرانية طهران إلى عاصمة اإلمارات العربية المتحدة أبو ظبي
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لم ينِه الخالف داخل الحركة حول صالحية «، مضيفاً أن اللقاء »اللقاء استمر ساعات طويلة«وقال إن 
  .»مشعل اتخاذ قرارات من هذا القبيل، وتولي عباس رئاسة الحكومة

تبر أن اتخاذه القرار وتوقيعه إعالن الدوحة باسم الحركة جزء من صالحياته في اع«وأضاف أن مشعل 
اإلطار التكتيكي، فيما يراه عدد من قادة الحركة المعارضين أنه قرار استراتيجي وال يقع ضمن 

  .»صالحياته
 لكن .»عدداً آخر من قادة الحركة اعترض على تولي عباس شخصياً رئاسة الحكومة«وأشار إلى أن 

اإلعالن تم توقيعه باسم الحركة وال يمكن التراجع عنه بعد توقيعه، خصوصاً «المصدر استدرك قائالً إن 
  .»أن الحركة مصممة على المصالحة وستمضي في طريقها

وكشف أن . »الحركة موحدة وأن الخالفات ستحل داخل مؤسساتها القيادية«وشدد المصدر على أن 
ذي على عباس أن يدفعه مقابل توقيع اإلعالن وإسناد مهمة تشكيل البحث يدور اآلن عن الثمن ال«

  .»الحكومة له
الثمن سيكون في تنازالت يقدمها عباس «ماذا سيكون الثمن، قال المصدر إن » الحياة«ورداً على سؤال 

في منظمة التحرير وموقع حماس فيها، وإطالق المعتقلين من سجون السلطة الفلسطينية، والحريات 
  .»ة وغيرهاالعام
أال يزور مشعل غزة بالذات في الوقت الراهن بسبب استمرار » حماس«رجح مصدر في حركة و

الذي أسند للرئيس » إعالن الدوحة«الخالفات داخل الصف القيادي للحركة في أعقاب توقيع مشعل 
  .عباس مهمة تشكيل حكومة التوافق الوطني الجديدة

  15/2/2012الحياة، لندن، 
  

   حركة حماسثير التحوالت في العالم العربي علىأحول ت" فاينانشيال تايمز"تقرير لـ  .14
حول تاثير التحوالت في العالم العربي على حركة  الفاينانشيال تايمز صفحة كاملة لتحليلصحيفة تفرد 

  .يساعد على خروجها من العزلة" الربيع العربي"وكيف ان ) حماس(المقاومة االسالمية 
ى استقبال االردن لمن طردهم من قادة حماس من قبل، مثل خالد مشعل، وكذلك جوالت ويشير التحليل ال

  .اسماعيل هنية في عدد من العواصم للمرة االولى
ويشير تحليل الصحيفة الى ان التحوالت في الدول العربية اتت باالسالميين الى السلطة عبر االنتخابات، 

ان المناسب االن هو احتواء حماس لتبتعد عن التطرف لذا يرى قادة المنطقة ـ مثل ملك االردن ـ 
تلك ليست سهلة، اال انها تبدو اكثر ترجيحا مع فتور " التدجين"ومع ان عملية .وتدخل العملية السياسية

وحسسب الفاينانشيال تايمز، فهناك اشارات من اعضاء حماس على  .عالقات الحركة مع النظام السوري
  .ي اعادة النظر في الثوابت من الصراع مع اسرائيل وحتى عملية السالمان الحركة تشهد تحوال يعن

ويرى محللون ان التحول في نهج حماس يجعلها تبتعد كثيرا عن المحور االيراني المتشدد وتقترب من 
كما يشير التحليل الى ان القبول المتزايد لحماس في العالم العربي سيشكل  ".الحظيرة العربية"الدخول في 

كما ان حماس ايضا لديها الرغبة القامة عالقات مع  .ا على الغرب ليعيد النظر في عالقته بالحركةضغط
 .الغرب

  15/2/2012، )بي بي سي(هيئة اإلذاعة البريطانية 
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  توقعات بتجديد واليته باإلجماع..  ترتيب العالقات الثنائيةلبحث قريبا األردنبمشعل : الشرق القطرية .15
كشفت مصادر فلسطينية موثوقة عن أن الزيارة المقبلة التي سيقوم بها خالد  :شاكر الجوهري-عمان

إلى األردن، ستتم خالل شهر من اآلن، وسيصحبه فيها " حماس"مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة 
  . يناير الماضي29وفد رفيع من المكتب السياسي للحركة، كما في الزيارة السابقة التي بدأت في 

الزيارة المقبلة سينصب على ترتيب العالقة الثنائية، ومن بين ذلك إقامة عدد من أعضاء جدول أعمال 
المكتب السياسي للحركة في األردن، يرجح أن يكون من بينهم محمد نصر، الذي تقيم عائلته حاليا في 

  .عمان، سامي خاطر، عزت الرشق، وجميعهم أردنيون
د له لوالية أخيرة، فترتها أربع سنوات، نافية أن تكون قيادة وأكدت المصادر ذاتها أن مشعل سيتم التجدي

غزة تدفع باتجاه عدم التجديد لمشعل، كاشفة عن أنه يحظى بدعم كبير من قبل المستويات السياسية في 
غزة، خاصة من إسماعيل هنية، رئيس الحكومة المقالة إلى جانب دعم القوة التنفيذية، واألجهزة األمنية، 

الدكتور موسى أبو مزوق، نائب رئيس المكتب السياسي في الخارج، الذي تربطه عالقات إضافة إلى 
  .وثيقة بتنظيم الحركة في القطاع، وهو من أبرز المؤيدين لبقاء مشعل رئيسا للمكتب السياسي للحركة

نص أعاد ال" حماس"وتكشف المصادر عن أن تعديال أجري قبل قرابة العام على النظام الداخلي لحركة 
السابق، الذي يسمح لرئيس المكتب السياسي أن يشغل فقط واليتين، بعد أن كان تعديل سابق بعد الوالية 

  .الثانية لمشعل، فتح عدد مرات الوالية دون حدود
وتقول المصادر إن إعادة النص األصلي ترافق مع اتخاذ مجلس شورى الحركة قرارا يقضي باعتبار 

 . فترة والية واحدة، وعليه أصبح من حقه أن يترشح فقط لوالية أخيرةكامل الفترات السابقة لمشعل،
  15/2/2012الدوحة،  الشرق،

  
  "الدوحة إعالن"فتح تبحث عن مهرب من : "لإلعالم الفلسطيني المركز" .16

في الوقت الذي تستمر فيه حركة فتح بكيل اتهاماتها لحركة حماس أن انقسام رأيها حول اتفاق : رام اهللا
د يعطل تنفيذه، تخفي فتح في اطرها الداخلية خالفات عميقة حول تولي الرئيس محمود عباس الدوحة ق

  .رئاسة حكومة الوفاق اضافة الى توليه رئاسة السلطة ورئاسة المنظمة
طلب -قال مسؤول فتحاوي رفيع المستوى " المركز الفلسطيني لإلعالم"وفي تصريحات خاصة لمراسل 

كة فتح توافق مجبرة على شخص الرئيس ابو مازن رئيسا للحكومة كونه  إن حر-عدم الكشف عن اسمه
أن الكثيرين في الحركة غير راضين "الخيار الوحيد للحركة التي تعاني من حالة تشرذم وتشتت، مضيفا 

عن تولي ابو مازن لمنصب رئاسة الحكومة حيث يسيطر بذلك على كافة مقدرات وقرارات السلطة 
  ".اخل فتحويحيد اصوات كثيرة د

في الوقت ذاته أعلن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمود العالول إن محمود عباس هو حصان 
حركة فتح الرابح في االنتخابات القادمة، وأكد العالول خالل لقائه كادر حركة فتح، أن أحدا ال يجرؤ 

  .لعباس" ال"على قول 
الساس مصدر معارضة العديد في االطر الفتحاوية هذا هو با"وتعقيبا على ذلك قال المسؤول الفتحاوي 

لتولي ابو مازن زمام األمور في حكومة الوفاق كونه ترسيخ لسلطة الرجل الواحد، فيما تضم فتح 
  ".رجاالت كثيرة على خالف مع ابو مازن بعضها ظاهر للعيان واآلخر مخفي خلف الكواليس 
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اخفاءها، فإنها تحاول أن تستبق األحداث لتحمل رغم كل الخالفات الفتحاوية التي حرصت حركة فتح 
إن فتح مثل "مسؤولية أي تعثر التفاق الدوحة، حيث قال الناطق االعالمي لفتح أسامة القواسمة " حماس"

كل الشعب الفلسطيني تنتظر موقفاً موحداً من حماس، داعية القيادات الرافضة لإلتفاق في غزة إلى 
في اشارة واضحة اللقاء .  على حد مزاعمه،"ا على خالفات حماس الداخليةتغليب المصالح العليا لشعبن

المسؤولية مسبقا على حركة حماس األمر الذي رفضته الحركة على لسان القيادي الدكتور اسماعيل 
إن حركة حماس موحدة في مواقفها وملتزمة بإعالن الدوحة، معتبرا تأجيل انعقاد " :رضوان الذي قال

دي والتلكؤ في تشكيل حكومة التوافق والتشكيك في مواقف حركة حماس من االتفاق، تهربا اإلطار القيا
  ".من االتفاق وعدم الجدية في تنفيذه

وتعقيبا على ذلك قال المسؤول الفتحاوي ان فتح تبحث عن مخارج لالزمة الداخلية التي أوقعها بها اتفاق 
قساوة في ظل تناحر قيادات الحركة على تولي زمام الدوحة حيث أنه من الممكن أن يزيد هذه االزمة 

إن هناك مخاوف لدى فتح أن يكون ما فعلته حماس هو فخ لحركة فتح التي "أمورها، وأضاف أيضا 
  ".باتت تخشى من تنفيذ االتفاق خوفا على مصلحتها

يرة على أما النائب عن كتلة التغير واالصالح الشيخ فتحي القرعاوي فقد وصف تصريحات فتح األخ
انها تصريحات معيبة، ألن الكل يعلم أن سبب تعطيل المصالحة هو استمرار " :لسان ناطقها االعالمي

  ".االعتقال السياسي والفصل الوظيفي على خلفيات سياسية والذي تمارسه سلطة رام اهللا
عادة المفصولين وتسائل القرعاوي اذا كان بامكان محمود عباس انهاء االعتقاالت السياسية في الضفة وا

الى وظائفهم وانهاء كافة اثار االنقسام، وهو الذي يتحمل اآلن مسؤولية تطبيق االتفاق، وأضاف 
  ".حين يتم انهاء مظاهر االنقسام نحمل مسؤولية الفشل لمن يرفض بعد ذلك: "القرعاوي

لحة الموقع وال أما أجهزة أمن السلطة في الضفة التي لم تلتزم قيد انملة حتى االن باتفاق المصا
بتوصيات لجنة الحريات، اضافة الى تقديم الئحة مزورة للمعتقلين السياسيين الذين تدعي انه أفرج عنهم 

  .فهي األخرى تبحث عن مكان لها في المعادلة
فرغم التفاؤل الذي يشعر به المواطنون في الضفة بعد توقيع اتفاق الدوحة والذي لم تقر أعينهم برؤيته 

لواقع، يبث رجاالت األمن في الضفة مخاوفهم في المواطنين من خالل الشائعات أو القول على أرض ا
كما جاء على لسان أحد كبار ضباط أمن الضفة خالل حديثه مع " حكي فاضي وال عمره بصير مصالحة"

  .عدد من أهالي المعتقلين السياسيين
إن الفجوة "، والمنسق العام للجنة الحريات القيادي بحركة الجهاد اإلسالمي" خالد البطش"من جانبه قال 

، داعيا إلى االلتزام بتوصيات لجنته فيما "بين القرارات والتنفيذ بالضفة المحتلة تُعيق تطبيق المصالحة
  .يتعلق باإلفراج عن المعتقلين السياسيين بالضفة

المباالة فهي ماتزال بال: "أما النائب فتحي القرعاوي فقد وصف ممارسات االجهزة األمنية في الضفة
 ". تعتقل وتفصل وهذه امور متكررة وغير مبشرة

   14/2/2012المركز الفلسطيني لالعالم، 
  

  60 الـلليوماألسير خضر عدنان يواصل إضرابه عن الطعام  .17
يدخل القيادي في حركة الجهاد اإلسالمي األسير خضر عدنان اليوم، األربعاء، يومه : علي سمودي

  . ب عن الطعامالستين في اإلضرا
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وبعد أن رفضت سلطات االحتالل، االثنين الماضي، االستئناف الذي قدمه نادي األسير لإلفراج عنه، 
وفي أول لقاء معه محامية وزارة شؤون األسرى والمحررين المحامية حنان خطيب، يوم أمس الثالثاء، 

ض ومدان، ولن يردعه عن مواصلة قال إن قرار المحكمة العسكرية بتثبيت اعتقاله اإلداري جبان ومرفو
جاء تصريحه ذلك خالل لقائه مع  .إضرابه عن الطعام حتى تحقيق مطالبه وأهدافه التي لن يتنازل عنها

في مدينة صفد، مشيرة إلى أنه يتمتع بمعنويات عالية، ورغم هزال " زيف"المحامية خطيب في مستشفى 
م يفقد الوعي، وما زال قادرا على التحدث ولكن جسمه وعدم قدرته على النهوض من سريره إال أنه ل

  . كما أشارت إلى أنه ال يزال قادرا على وصف األشياء والتفاعل معها والتعبير عن رأيه. صوته ضعيف
  15/2/2012، 48عرب 

 
   ستصوت إلسقاط نظام األسد"إسرائيل: "زبيري .18

 أعـرب عـن تقـديره الكبيـر      رئيس الدولةزكشفت صحيفة معاريف اإلسرائيلية أمس أن شمعون بيري      
ـ               : زلمشروع االقتراح السعودي إلدانة سورية في الجمعية العامة وفرض التدخل األجنبي فيها وقال بيري

وذكـرت مـصادر إسـرائيلية أن وزارة    ).. إن إسرائيل ستصوت إلى جانب القرار إلسقاط نظام األسد      (
ن أجل تشديد الحملة في األمم المتحدة ضد        الخارجية اإلسرائيلية أعدت نفسها الستخدام كل نفوذ ممكن م        

. سورية مادامت الدول العربية هي التي تطالب بإسقاط النظام السوري وهو نفـس الطلـب اإلسـرائيلي            
وذكرت هذه المصادر أن أحداث يناير في مصر جعلت إسرائيل ودوالً عربية كثيرة تبذل جهوداً من أجل                 

ع العربي أصبح يوفر مواقف مشتركة بين إسـرائيل ومعظـم           وعدم التخلي عنه وأن الربي    ) مبارك(بقاء  
  ؟!الدول العربية وخصوصاً الخليجية

 15/2/2012الوطن، سوريا، 
 

  "إسرائيل"إيران وحزب اهللا يحاوالن العبث بمجرى الحياة في : باراك .19
 اللبنـاني   "حـزب اهللا  "وجه وزير الحرب اإلسرائيلي، إيهود باراك، اتهاماً إليران و        : )فلسطين(الناصرة  

  .بالوقوف وراء عملية الهجوم على سفارتي تل أبيب في الهند وجورجيا
وقال باراك، خالل مراسم افتتاح الجناح اإلسرائيلي في المعرض الجوي في سنغافورة، اليـوم الثالثـاء                

إن إيران ومنظمة حزب اهللا تصران على المساس بمجرى الحياة فـي إسـرائيل واسـتهداف                "،  )14/2(
  .، على حد تصريحاته"ها في جميع أنحاء المعمورةمواطني

وأكّد في تصريحات نقلتها عنه وسائل اإلعالم اإلسرائيلية على ضرورة استعداد الدولـة العبريـة لــ                 
  .والتحديات المستقبلية التي تهدد أمنها" مواجهة اإلرهاب"

  14/2/2012، قدس برس
 

  حماس وفتح  للمصالحة بينالحكومة اإلسرائيلية تؤكد لألمم المتحدة رفضها .20
جددت الحكومة اإلسرائيلية، تأكيدها على موقفها الرافض التفاق المصالحة المبـرم           : )فلسطين(الناصرة  

  .، في ظل رفض األخيرة االعتراف بالدولة العبرية"حماس"و" فتح"بين حركتي 
مم المتحدة بان كـي مـون       وأوضح نائب رئيس الوزراء، سيلفان شالوم، أنه قام بإطالع األمين العام لأل           

على موقف حكومته المعارض لقيام رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بتشكيل ائتالف مع حركـة               
  ".منظمة إرهابية"، التي تعتبرها تل أبيب "حماس"
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وقال شالوم، في تصريح صحفي عقده الليلة الماضية في نيويورك عقب لقائه األمين العام لألمم المتحدة،                
حكومة حماس إسماعيل هنية كان قبل يومين في زيارة لطهران وكان يجلس على المنصة ذاتهـا                رئيس  "

مع الرئيس اإليراني أحمدي نجاد، وقال مرة أخرى إننا لن نقر أبدا بوجود إسرائيل وأنهم سيفعلون كل ما            
  ".يمكن من أجل تدمير بلدنا

 14/2/2012، قدس برس
 

   وأمنها"إسرائيل" اإلرهاب تهدد دان مريدور يحذّر من موجة جديدة من .21
دعا وزير شؤون االستخبارات اإلسرائيلي، دان مريدور، حكومته إلى تبنّي سياسـة            : )فلسطين(الناصرة  

  .تهدد الدولة العبرية وأمنها، وفق تقديره" اإلرهاب"حازمة للتعامل مع موجة جديدة من 
ما من شك في أن إسرائيل تواجه       "،  )14/2(ثاء  وقال مريدور، في تصريحات إذاعية أدلى بها اليوم الثال        

موجة جديدة من اإلرهاب، بعد المحاوالت لالعتداء أمس على الممثليتين اإلسـرائيليتين فـي نيـودلهي                
  ".وتبليسي

إبداء الحزم والتصميم إلحباط أي محاولة مستقبلية الستهداف مـصالح إسـرائيلية            "وشدد على ضرورة    
تواصل التحقيق  "، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن االستخبارات اإلسرائيلية          "رجهاداخل الدولة العبرية أو خا    

بالتعاون مع السلطات الهندية والجورجية في ظروف حادث االنفجار الـذي اسـتهدف مقـر الـسفارة                 
  ".اإلسرائيلية في نيودلهي، ومحاولة تفجير قنبلة بالقرب من مقر الممثلية الدبلوماسية لتل أبيب في تبليسي

اللبناني في الحادثين، ال    " حزب اهللا "وفي السياق ذاته؛ نوه الوزير اإلسرائيلي إلى كونه ال يستبعد ضلوع            
سيما أن توقيت وقوعهما يأتي بالتزامن مع الذكرى السنوية الغتيال عماد مغنية، القائد العسكري للحزب               

 ".الموساد"من قبل جهاز االستخبارات اإلسرائيلي الخارجي 
 14/2/2012،  برسقدس

 
  نائب رئيس األركان اإلسرائيلي يحذر من تداعيات األوضاع المالية على الجيش .22

حذر نائب رئيس أركان الجيش اإلسرائيلي يائير نافيـه مـن خطـورة             :  حسن مواسي  -القدس المحتلة   
  .االوضع الذي يواجه الجيش اإلسرائيلي في ظل التحديات والتهديدات التي تعصف بإسرائيل حالي

أقوال نافية جاءت خالل جلسة صاخبة ومشحونة شهدتها لجنة الخارجية واألمن التابعة للكنيست، وذلـك               
  .على خلفية الصراع تقليص الميزانية العسكرية للجيش اإلسرائيلي

الن الجيش يدار حالياً بشكل ارتجالي ومـن دون خطـة           "وأكد نافيه على ضرورة زيادة ميزانية الجيش        
الضرر الذي قد يلحق بقوة الردع اإلسرائيلية جراء القـرار بوقـف            "ا في أزمة، مشيراً إلى      محددة إذ إنن  

أن المركافا ونمر تشكالن عامال أساسـيا  "، والفتاً إلى "إنتاج دبابة المركافا وكذلك ناقلة الجند الحديثة نمر      
  ".في قوة الحسم اإلسرائيلي الهادفة إلى تقصير أمد الحرب

، مفندا الزيادة النظرية في الميزانية      " لهذه الغاية  2013م يخصص شيكال واحدا لعام      أن الجيش ل  "وأوضح  
نظريا تبدو ميزانية هذا العام اكبر من الميزانية السابقة، لكن واقعيا هذا األمـر غيـر                : "العسكرية، وقال 

، داعيا إلى   "2 اضعاف نظيرتها من الفئة      4صحيح، وذلك الرتفاع األسعار، حيث يبلغ ثمن دبابة مركافا          
، وانه يسير بشكل ارتجالي،     2012زيادة الميزانية وخصوصا إن الجيش ال يمتلك أي خطط للعام الحالي            

  ".ما يضعه في أزمة كبيرة
  15/2/2012المستقبل، بيروت، 
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  النائب غنايم يطالب بإدارة ذاتية ثقافية وتعليمية .23

 عـضو   )ية مسجلة لدعم وترفيـه العائلـة      وهي جمع (أفنان الجليل في عرابة البطوف      "استضافت جمعية   
الكنيست عن الحركة اإلسالمية مسعود غنايم، في محاضرة حول أوضاع جهاز التربيـة والتعلـيم فـي                 

  .المجتمع العربي
وعدد النائب غنايم في محاضرته الكثير من القضايا والتحديات التي نواجهها كأقلية عربية فلسطينية فـي                

النقص في المباني والميزانيات، والفجوة القائمـة بـين التعلـيم العربـي             : "هامجال التربية والتعليم، من   
واليهودي بسبب سياسة التمييز واإلهمال، وبسبب رؤية الدولة لجهاز التربية والتعلـيم العربـي كـأداة                

  ".للسيطرة واالحتواء
ية يهودية المطالبـة    من حقنا كأقلية عربية فلسطينية تعيش ضمن أكثر       : "وقال النائب غنايم في محاضرته    

بإدارة ثقافية أو تربوية تعليمية ذاتية في مجال مناهج التعليم والكتب التدريسية، فمن غير المعقـول أن ال      
وكذلك من حقنا المشاركة فـي تحديـد أهـداف          . يكون لنا دور في تحديد ما يتعلمه أبناؤنا في المدارس         

دف األول هو تعميق القيم الصهيونية، وهـذا منـاقض          فحسب وزارة التربية اله   . التربية والتعليم العامة  
  ".لقيمنا ومناقض للرؤية الديمقراطية التي تضع في البداية التربية لالعتراف باآلخر واحترام التعددية

 14/2/2012، 48موقع عرب
 

  "سياسية وليست متطرفة"األنظمة العربية الجديدة : دبلوماسي إسرائيلي .24
فير اإلسرائيلي السابق في مصر، يتسحاق ليفانون، تفاؤله إزاء احتمال بناء           أبدى الس : )فلسطين(الناصرة  

الربيـع  "عالقات دبلوماسية بين تل أبيب واألنظمة الديمقراطية العربية الجديدة التـي أنتجتهـا ثـورات                
  ".العربي

لقنـاة اليـوم    نُشرت تفاصيلها على الموقع اإللكترونـي ل      " روسيا اليوم "وقال ليفانون، في مقابلة مع قناة       
ال خوف على إسرائيل من المد اإلسالمي في البلدان العربية، ألن هذا اإلسـالم لـيس              "،  )14/2(الثالثاء  

  .، على حد تصريحاته"متطرفاً كما كان في السابق
للحكومة اإلسـرائيلية، إلـى     " رسائل تهدئة "في مصر ببعث    " اإلخوان المسلمين "فيما نوه إلى قيام جماعة      

إيجابيـة وال  " نيتها احترام اتفاق السالم الموقع بين القاهرة وتل أبيب، معتبراً هذه اإلشارات             جانب إعالن 
 ".تدعو للقلق

 14/2/2012، قدس برس
 

   ترفع حالة التأهب في سفاراتها"إسرائيل: ""هآرتس" .25
منيـة   قالت مصادر في وزارة الخارجية اإلسرائيلية، أمس، إن األجهزة األ          :برهوم جرايسي  -الناصرة  

اإلسرائيلية رفعت حالة التأهب في سفارات وممثليات إسرائيل في العالم، في أعقاب انفجار سيارة تابعـة                
للسفارة في نيودلهي، إذ ربطت إسرائيل بين التفجير والذكرى السنوية الرابعة الغتيال القيادي في حزب               

وسارعت إسرائيل إلى اتهام إيـران       .يناهللا اللبناني عماد مغنية، وسلسلة اغتياالت علماء وخبراء إيراني        
  .وحزب اهللا بالوقوف وراء التفجير ومحاولة التفجير اآلخر

وعقد جهاز االستخبارات التابع لوزارة الخارجية اإلسرائيلية اجتماعا بحضور أجهزة االستخبارات العامة            
ل في العالم، كما صدرت     والخارجية والعسكرية، تقرر فيه رفع حالة التأهب في سفارات وممثليات إسرائي          
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أوامر لجميع العاملين في تلك السفارات بعدم استخدام سياراتهم وسيارات السفارة، إلـى حـين تفحـص                 
  .األجهزة األمنية تلك السيارات وخلوها من عبوات ومواد متفجرة

ت كانـت   ، إن التعليمات لم تصدر باتجاه سفارات محددة أو مهددة، وإنما التعليما           "هآرتس"وقالت صحيفة   
من أن هاتين العمليتين هما بداية لسلسلة عمليـات تـستهدف مؤسـسات             " تتخوف"عامة، وأن إسرائيل    
  .إسرائيلية في العالم

 15/2/2012الغد، عمان، 
  

   تفتتح قرية إسرائيلية في تركيا"إسرائيل": في إطار ترميم العالقات .26
ـ        بعد ثالثة شهور من الهزة األرضية التي ضربت تركيا، افتتح          القريـة  " يوم أمس االثنين ما أسـمي بـ

  .  مبنى متنقال قدمتها إسرائيل لناجين من الهزة األرضية130في تركيا، والتي تضمن " اإلسرائيلية
وقال نائب مـدير  . أن نائب حاكم المنطقة التي ضربتها الهزة قد أشاد بالمساعدة التي قدمتها إسرائيل         كما  

  .  طالب جامعي في المباني800جامعة محلية إنه سيتم إسكان نحو 
كما تجدر اإلشارة إلى أن إسرائيل تعمل جاهدة على ترميم عالقاتها مع تركيا، والتي تأزمت في أعقـاب                  

، وفي أعقاب مجزرة أسطول الحريـة فـي         2009-2008الحرب العدوانية على قطاع غزة في كانوني        
أصيب عشرات آخرون، وترفض إسـرائيل       قتلى أتراك و   9، والتي سقط فيها     2010مايو من العام     /أيار

  .االعتذار ودفع تعويضات لعائالت الضحايا
 14/2/2012، 48موقع عرب

  
  على الشرق األوسط" كارثية" عواقبها "إسرائيل"حادثا سفارتى : الجارديان .27

 البريطانية على حادث الهجوم على الدبلوماسيين اإلسـرائيليين       " الجارديان"علقت صحيفة   : القدس المحتلة 
فى الهند وجورجيا، وقالت إن تلك الحادثة يمكن أن تفجر حريقا، واألضرار المباشرة ربما ستكون أسوأ،                

  .إال أن تداعيات ذلك الهجوم على الشرق األوسط ربما تكون كارثية
ويشير إيان بالك، محرر شئون الشرق األوسط بالصحيفة إلى أن اتهام رئيس الوزرء اإلسرائيلى بنيامين               

  .هو إليران وحزب اهللا جاء سريعا للغاية، وبدون أى عالمة على الترددنيتانيا
وإيران بدورها أشارت بأصابع االتهام مرارا إلى إسرائيل، فى أعمال التخريب واالغتيال لمن يعملـون               

وعلى خلفية االضطرابات غير العادية فى جميع أنحاء الشرق األوسـط، تـضيف          . فى برنامجها النووى  
المواجهة بين إيران وإسرائيل هى العنصر األكثر خطورة فى ظل تكهنات بضربة وقائيـة              الصحيفة فإن   

إسرائيلية ضد المنشآت النووية اإليرانية، وهو ما قد يدفع بإيران إلى إغالق مضيق هرمز، والثأر مـن                 
ا األمر  وأى شىء يمكن أن يؤدى إلى هذ      . أهداف فى دول الخليج العربية وتعطيل إمدادات النفط العالمية        

  .يجب أن يؤخذ على محمل الجد
وتؤكد شركة معنية بالتحليالت االستخباراتية، هذه المخاوف، وتحدثت عن زيادة احتماالت توجيه ضربة             

  .فى سبتمبر الماضى% 60فى إبريل إلى % 50إسرائيلية ضد إيران من 
راء يعتقدون أن هنـاك احتمـاال       إال أن الضربة اإلسرائيلية إليران ليست السيناريو الوحيد الممكن، فالخب         

ويمكن أن يستخدم الحزب صواريخ فى ردع إسرائيل لكنهـا يمكـن أن    . آخر فى صدام يشمل حزب اهللا     
  .تستخدم أيضا لتحويل االنتباه عن األزمة الداخلية فى سوريا حليفة إيران وحزب اهللا
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بع سنوات على اغتيـال القيـادى       كما أن حزب اهللا لديه دوافع أيضا لالنتقام من إسرائيل، بعد مرور أر            
عماد مغنية فى دمشق، وهو الحادث الذى ُألقى بمسئوليته على الموساد اإلسرائيلى بينما لم تعترف بهـا                 

  .أبدا تل أبيب
  14/2/2012وكالة سما اإلخبارية، 

  
   حنين زعبيةالحقوقي الفلسطيني يطلب إسقاط دعوى ضد النائب" عدالة"مركز  .28

الحقوقي الفلسطيني ومقره مدينة حيفا أمس، بطلب الـى         " عدالة"تقدم مركز   : سي برهوم جراي  - الناصرة
المحكمة العليا اإلسرائيلية السقاط دعوى رفعتها عصابات المستوطنين ضد النائب حنين زعبي من كتلة              
التجمع الوطني الديمقراطي، على خلفية قرار المدعي العام عدم تقديم الئحة اتهام ضد زعبي في قـضية                 

  .شاركتها في أسطول الحريةم
أن ال اساس لهذا الطلب، ألن قرار المدعي العام جاء في أعقاب غياب أي تهمة فعلية                " عدالة"وأكد مركز   

  .ضد الشخصيات األربعة التي شاركت في أسطول الحرية
جيش االحـتالل اإلسـرائيلي والمستـشار القـضائي للحكومـة           " عدالة"وطالبت زعبي بواسطة مركز     

ئيلية باإلفراج عن المواد المصورة والتي تم مصادرتها من قبل الكوماندو، وتلك التـي صـورتها                اإلسرا
 .الوحدة نفسها، والتي من شأنها أن تكشف عن حقيقة ما قام به جيش االحتالل

  15/2/2012الغد، عمان، 
 

  الى جامعة " أريئيل"المصادقة على تحويل مركز أكاديمي في مستوطنة  .29
طوة أخرى لتكريس االستيطان اليهودي في الضفة الغربية المحتلة، أقدم وزير التعليم في             في خ : تل أبيب 

الحكومة اإلسرائيلية، جدعون ساعر، على تمرير قرار في لجنة المتابعة الخاصة بالموضوع في مجلـس          
 "أرئيـل "التعليم العالي اإلسرائيلي، يقضي بالتوصية ألن يتحول المركز التعليمي الجامعي في مستوطنة             

  .قرب مدينة نابلس ألنه يستجيب لكل الشروط الضرورية الالزمة لتحويله إلى جامعة
لعالي كان قد قرر عدم إقامة      اويأتي هذا القرار مقدمة إلعالن المركز جامعة، مع العلم بأن مجلس التعليم             

قالبا في مجلـس    ولكي يمرر الوزير ساعر هذا القرار االستيطاني أجرى ان        . جامعات أخرى في إسرائيل   
كان حتى اآلن عدد ممثلي     (التعليم العالي، فزاد عدد ممثلي الكليات ليصبح مساويا لعدد ممثلي الجامعات            

، وحرص على رفده بعدد من الشخصيات اليمينية المؤيدة لتكريس          )الجامعات ضعفي عدد ممثلي الكليات    
  .االستيطان اليهودي في المناطق الفلسطينية المحتلة

ذه العملية موجة احتجاج كبيرة بين األكاديميين اإلسرائيليين الذين يرفضون االحتالل، ووقـع             وأثارت ه 
ربـط األكاديميـا    « أكاديمي منهم على عريضة رفعت إلى الوزير المسؤول قالوا فيها إن             300أكثر من   

ة بجامعـات الـدول     اإلسرائيلية بآيديولوجية االحتالل والقمع تؤثر سلبا على عالقة األكاديميا اإلسرائيلي         
اسـتمرار  «وأضافت الرسـالة أن     . »الديمقراطية في العالم، األمر الذي يهدد أداء األكاديميا اإلسرائيلية        

وطالب الموقعون بوقف محاوالت    . االحتالل واالستيطان يساهم في تدمير البنية الديمقراطية في إسرائيل        
  .بكلية أرئيل كجامعةتوظيف األكاديميا في خدمة االحتالل وإلغاء االعتراف 

 15/2/2012الشرق األوسط، لندن، 
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   موظف لتقليص مصاريف البنك800 يقر باالستغناء عن "لئومي"بنك : "معاريف" .30
خطة لتقليص مصاريف البنك، تقضي باالستغناء عن عدد من المـوظفين،           " بنك لئومي "أقر مجلس إدارة    

   .2014 موظف حتى نهاية عام 800وإغالق بعض فروع البنك، حيث سيتم االستغناء عن 
 موظـف،   300اليوم االحد، فإنه سيتم االستغناء هذا العام عن         " معاريف"وبحسب ما نشر موقع صحيفة      
  %.10وتقليص مساحات الفروع بنسبة 

 مليون  450 إلى   400 ـوتشير التقديرات إلى أن هذه التقليصات سوف تؤدي لتقليص مصروفات البنك ب           
 موظف في فـروع البنـك       800الموقع أنه سيتم االستغناء ضمن هذه الخطة عن         وأضاف   .شيقل سنويا   

 موظف سيتم االستغناء عنهم مباشرة خالل هذا العام، والباقون مـن خـالل              300المختلفة، من ضمنها    
  .االستغناء عن الوظائف الجديدة التي كانت مقررة

 12/2/2012، 48موقع عرب
  

  "صفقة شاليط" إلعادة اعتقال المحررين ضمن  إسرائيلي تحذّر من مخطط في غزةوزارة األسرى .31
قيام االحتالل "حذرت وزارة شؤون األسرى والمحررين في الحكومة الفلسطينية بغزة من خطورة : غزة

وبشكل متدرج، ودون أثاره ضجة إعالمية بإعاده اعتقال األسرى المحررين ضمن صفقة تبادل 
ثان من الذين أطلق سراحهم ضمن الصفقة، داعية الحكومة ، وذلك بعد إعادة اعتقال محرر "األسرى

  ".وضع حد لهذا التجاوز الخطير"المصرية التي رعت االتفاق إلى التدخل العاجل من أجل 
  15/2/2012قدس برس، 

  
  السلطة تطالب بـتدخل دولي لإلفراج عـن األسير خضر عدنان: قراقع .32

مس، بتدخل دولي لإلفراج عن القيادي في حركة الجهاد طالبت السلطة الفلسطينية أ: رام اهللا ـ وكاالت
  . يوما في السجون اإلسرائيلية59اإلسالمي خضر عدنان المضرب عن الطعام منذ 

وأكد وزير األسرى عيسى قراقع، خالل مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس نادي األسير قدورة فارس 
، "ركة اإلرادة والكرامة األسير خضر عدنانمع: "عقد في مركز اإلعالم الحكومي برام اهللا، تحت عنوان

أن الجهات الرسمية الفلسطينية في صراع مع الزمن إلنقاذ حياة األسير خضر، ومن أجل ذلك أقرت 
وزارته ونادي األسير الفلسطيني سلسلة فعاليات شعبية لتكثيف الضغط الشعبي والسياسي واإلعالمي من 

يؤكد أنه قرار سياسي مدروس، "مة العسكرية اإلسرائيلية واعتبر قراقع أن قرار المحك .أجل حريته
صادر عن قاض عنصري، وهو قرار يستهدف حياة األسير خضر عدنان، واألسرى اإلداريين وكل 

  ".األسرى والحركة األسيرة برمتها، ويستهدف مطالبها الشرعية والمحقة والعادلة
، وأنه "جبان وغير قانوني وغير شرعي"وأضاف أن خضر عدنان رد على قرار المحكمة بأنه قرار 

  .سيواصل إضرابه حتى يحقق مطلبه بإلغاء القرار
  15/2/2012، األيام، رام اهللا

  
  مخطط إسرائيلي لتغيير معالم الحرم اإلبراهيمي في الخليل: دليانيدميتري  .33

كنيست قال عضو المجلس الثوري لحركة فتح ديمتري دلياني، إن نقاشات دارت في أروقة ال: القدس
اإلسرائيلية، صباح اليوم الثالثاء، فضحت مخططا تعده حكومة االحتالل لتغيير معالم الحرم اإلبراهيمي 
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في الخليل من خالل تعديالت هيكلية في المبنى لتسهيل دخول المستوطنين ذوي اإلعاقة الحركية إليه، 
  .باإلضافة إلى أعمال بنيوية في سطح الحرم

ي، أن المخطط يشكل انتهاكا خطيرا للموقع اإلسالمي وتحديا كبيرا للقوانين وأكد دلياني في بيان صحف
والمواثيق الدولية، مطالبا الجهات الدولية المعنية وخاصة اليونسكو بالتدخل لمنع هذا االعتداء وغيره من 

 أنحاء االعتداءات التي ترتكبها حكومة االحتالل بحق األماكن المقدسة اإلسالمية والمسيحية في مختلف
  .األرض الفلسطينية وخاصة في المسجد األقصى المبارك

  14/2/2012، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
  

  األقصى المسجد االحتالل يستخدم موادا كيماوية لتسريع الحفريات في : الشيخ كمال خطيب .34
طيب، أن المؤسسة اإلسرائيلية كشف نائب رئيس الحركة اإلسالمية في الداخل الفلسطيني الشيخ كمال الخ

اإلحتاللية تُسرِّع عمليات حفر شبكات األنفاق الممتدة أسفل القدس الشريف والمسجد األقصى، باستخدامها 
  .”مواد كيميائية“

ونبّه الخطيب في تصريحات صحفية لوسائل إعالم عريية إلى أن الهدف من استخدام المواد الكيميائية 
آكل المتسارع جداً للطبقة الصخرية التي تحمي المسجد األقصى المبارك، أو الت“هو تشكيل حالة من 

فإن الهدف من كل هذا هو ” وكما يرى الخطيب. ”للعمدان الصخرية التي تقوم عليها أساسات هذا المسجد
  ”.التخريب وزلزلة أساسات المسجد األقصى تمهيداً لهدمه لبناء الهيكل المزعوم محله

  14/2/2012،  للوقف والتراثموقع مؤسسة األقصى
  

  االحتالل يجدد االعتقال اإلداري ألسرى فلسطينيين بينهم قادة من حماس .35
) دون تهمة أو محاكمة(االعتقال اإلداري ) 13/2(جددت سلطات االحتالل اإلسرائيلي االثنين : نابلس

عدنان عصفور " حماس"لعدد من األسرى الفلسطينيين في سجونهاـ بينهم عضو القيادة السياسية لحركة 
، كما أصدرت حكما بالسجن اإلداري على قياديين من الحركة من )شمال الضفة الغربية(من مدينة نابلس 
  .محافظة طوباس

نسخة منه بأن ما " قدس برس"وأفادت مؤسسة التضامن الدولي لحقوق اإلنسان، في بيان لها اليوم تلقت 
ى أوامر بتحويل وتمديد سبعة أسرى فلسطينيين إلى يسمى القائد العسكري اإلسرائيلي، صادق عل

االعتقال اإلداري، حيث تم تمديد األستاذ عدنان عصفور لمدة ثالثة أشهر، ليصبح مجموع األشهر التي 
  .، وفق البيان"قبع فيها عصفور في اعتقاله األخير في االعتقال اإلداري أربعة وأربعين شهرا

  14/2/2012قدس برس، 
  

  االحتالل أقر بناء ثالثة آالف وحدة استيطانية خالل ثالثة أشهر: "س الدوليةمؤسسة القد" .36
) 14/2(نسخة عنه اليوم الثالثاء " قدس برس"قالت مؤسسة القدس الدولية في تقرير تلقت : بيروت

 إن االستيطان على األراضي الفلسطينية احتل ،"2011حالة القدس في الربع األخير من عام "بعنوان 
صدارة المشهد المقدسي، حيث أقر االحتالل ) 2011(شهور الثالثة األخيرة من العام الماضي خالل ال

  .خالل هذه الفترة بناء ما يزيد على ثالثة آالف وحدة استيطانية
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ولفتت المؤسسة النظر إلى ما كشفت عنه الصحافة العبرية عن مخطط لدى بلدية القدس االحتاللية لبناء 
 في المائة منها في شرقي 88ألف وحدة سكنية خالل العشرين سنة المقبلة، سيبنى  60ما يزيد على 

  .القدس، أي ما يعادل مجموع الوحدات السكنية التي يملكها المقدسيون مجتمعين
  14/2/2012قدس برس، 

  
  القدس تختلف عما كانت عليه قبل سنوات بسبب التهويد: الهيئة اإلسالمية المسيحية .37

رت هيئة مقدسية من توالي المخططات اإلسرائيلية التهويدية في مدينة القدس المحتلة، مؤكدةً حذ: القدس
تنفذ مخططًا كبيرا لتهويد المدينة المقدسة وتغيير معالمها العربية، وطمس "على أن السلطات اإلسرائيلية 

  ".تاريخها وحضارتها وصبغها بصبغة يهودية متطرفة
إن المخطط المنوي : "اإلسالمية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، حنا عيسىوقال األمين العام للهيئة 

تنفيذه في منطقة حي وادي حلوة في سلوان، المالصق للمسجد األقصى من جهة الجنوب، والتي يسميها 
يهدف إلى حفر المزيد من األنفاق أسفل البلدة القديمة وأسوار القدس، وهو ما " موقف جفعاتي"اليهود 
، مؤكداً على أن بلدية القدس االحتاللية تهدف إلى تحويل الحي " بنهاية حي سلوان وتهجير سكانهينذر

إلى حدائق توراتية، والتي من شأنها تهديد المعالم العربية والمقدسات اإلسالمية ) سلوان(العربي 
  ".والمسيحية بالهدم والتدمير

، إلى أن منطقة البلدة )14/2(اليوم الثالثاء نسخة عنه " قدس برس"وأشار عيسى في بيان صحفي تلقت 
باتت تقوم على "القديمة من المدينة المقدسة والتي تشمل أبرز المعالم والمقدسات اإلسالمية والمسيحية، 

شبكة من األنفاق التي جعلت من سطح األرض في هذه المنطقة هشه وضعيفة جداً ال تقوى على تحمل 
  ."المزيد من الحفر والتهويد

  14/2/2012قدس برس، 
  

  وأموالهم ...  بأيدي الفلسطينيين اإلسرائيليةبناء المستوطنات .38
في كل حديث سياسي أو مفاوضات، وفي كل التفاصيل على األرض، تبرز :  فادي أبو سعدى-رام اهللا 

قضية االستيطان والمستوطنات لتتصدر المشهد، لكون االستيطان أصبح الشرط الرئيس بالنسبة 
لكن المفارقة تتجسد في كون من يبني . نيين قبل العودة إلى أي مفاوضات مع إسرائيلللفلسطي

المستوطنات هم العمال الفلسطينيين، وعلى أرضهم، فضالً عن أنهم يدفعون األموال يومياً إلسرائيل 
  .مقابل السماح لهم بالدخول للعمل

 دراسة أعدت للحديث عن بدائل العمل في األرقام الحقيقية لمن يعملون في المستوطنات كثيرة، لكن آخر
 23 ألف فلسطيني يعملون في المستوطنات، كل منهم يدفع 25المستوطنات، ذكرت أن ما يقرب من 

للحصول على تصريح خاص من سلطات االحتالل كي يتمكن من الدخول )  دوالرات6ما يقارب (شيقالً 
حملة الشعبية لمقاطعة البضائع اإلسرائيلية، خالد ويتبين وفقاً لمنسق ال .إلى المستوطنة والعمل فيها

 125منصور، أن الكلفة اليومية التي يدفعها الفلسطينيون إلسرائيل مقابل بناء المستوطنات ال تقل عن 
  .ألف دوالر يومياً، من عمال المستوطنات وحدهم

بة استثمار في األرض عن تجر» األخبار«أما عن البدائل المتاحة أمام الفلسطينيين، فتحدث منصور لـ
 450وأوضح أن هذه التجربة أثبتت بنجاح أن . الزراعية الفلسطينية بقيمة مليوني دوالر جربت كبديل
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عامالً فلسطينياً عادوا للعمل في أرضهم، وهو أمر بالغ األهمية للتفكير فيه بجدية، ما دمنا نتحدث عن 
  .»قانون يحرم العمل في المستوطنات اإلسرائيلية«
لو توقف العمال عن العمل في المستوطنات، فإن االستيطان سيتوقف بطريقة أو بأخرى، وبالتالي ف

، وخصوصاً أن إسرائيل جربت كافة أنواع »شرط السلطة الفلسطينية الستئناف المفاوضات«سيتحقق 
المستوطنات كذلك فإن وقف العمالة الفلسطينية في . ولم تنجح» من اآلسيويين وغيرهم«العمالة الوافدة 

سيوقف الدعم لالحتالل بعشرات آالف الدوالرات يومياً، لكن المشكلة على ما يبدو تكمن في عدم تمكن 
  .»مالياً«السلطة الفلسطينية من تدبر أمر هؤالء العمال 

  15/2/2012، االخبار، بيروت
  

  اضراب عن الطعام امام مقرات الصليب االحمر تضامنا مع االسير خضر عدنان .39
أعلن نادي األسير الفلسطيني ووزارة شؤون األسرى بأن اليوم االربعاء هو يوماً وطنياً في  :هللارام ا

مواجهة سياسة االعتقال اإلداري وسيكون إضرابا عن الطعام في كافة األراضي الفلسطينية أمام مقرات 
ينيين الذين  صباحا حتى آذان المغرب، وذلك بناء على طلب من عمداء االسرى الفلسط9الصليب من 

إلى الشعب الفلسطيني وإلى جميع األسرى من كافة التنظيمات في السجون 'قالوا في رسالة لهم 
اإلسرائيلية فإننا نطالب بأن يكون يوم األربعاء القادم يوم إضراب عن الطعام تضامنا مع األسير الشيخ 

شاركة الفاعلة في النشاطات كما دعا عمداء األسرى جماهير الشعب الفلسطيني إلى الم .'انخضر عدن
فاألسير خضر عدنان يخوض .. والفعاليات التضامنية، على أن تكون هذه المشاركة بحجم الحدث

  . يوماً، رافضاً الخضوع للسجن والسجان59إضرابا بطولياً منذ 
  15/2/2012، القدس العربي، لندن

  
  غزة تحتشد تضامنا مع األسير عدنان خضر .40

ممثلو مؤسسات المجتمع المدني األمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب األحمر طالب :  حامد جاد-غزة 
بالتدخل العاجل والتحرك الفوري لوقف ما يرتكبه االحتالل االسرائيلي من انتهاكات بحق األسرى 

 على التوالي، مشددين على 59وخاصة األسير عدنان خضر الذي يواصل إضرابه عن الطعام لليوم 
ؤسسات المجتمع الدولي من أجل اإلفراج عن األسرى وضمان تمتعهم بحقوقهم التي ضرورة تدخل م

  .أكدت عليها مختلف المعاهدات واالتفاقيات الدولية
واعتبر أمجد الشوا مدير شبكة المنظمات األهلية خالل وقفة تضامنية نظمتها شبكة المنظمات األهلية 

ية للصليب األحمر بمشاركة ذوى االحتياجات الخاصة الفلسطينية أمس في غزة قبالة مقر اللجنة الدول
واألطفال والشباب والنساء والمزارعين واألطقم الطبية وممثلي مؤسسات المجتمع المدني، للتضامن مع 
االسير خضر عدنان وكافة األسرى والمعتقلين في سجون االحتالل أن االسير عدنان خضر ال يمثل 

ن وكل أحرار العالم، مطالبا منظمات المجتمع الدولي بتحمل نفسه فقط بل يمثل ضمير الفلسطيني
  .مسؤولياتهم تجاه قضية األسرى

وأكد الشوا على مطالبة الصليب األحمر واألمم المتحدة  بالتدخل بشكل فوري إلنقاذ حياة األسير خضر، 
 .سير عدنان خضروتحقيق مطالب األسرى العادلة، مستنكرا قرار محكمة االحتالل باالعتقال االداري لأل
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وأشار الشوا إلى أن هذه الوقفة استهدفت دعم المطالب العادلة لألسرى وفي مقدمتها العمل على اإلفراج 
  .عنهم وإلزام إسرائيل باحترام اتفاقيات حقوق اإلنسان بشأن األسرى

  15/2/2012، الغد، عمان
  

  وصول قافلة مساعدات أفريقية : غزة .41
ات إنسانية إلى قطاع غزة، أمس، عبر معبر رفح الواصل بين مصر وصلت قافلة مساعد :القاهرة

إن قافلة مساعدات إفريقية تضم ” الخليج”وقالت مصادر حدودية مصرية ل. وقطاع غزة بدولة فلسطين 
 مولداً كهربائياً وصلت إلى غزة لدعم قطاع اإلنارة بالقطاع، الذي يعاني أزمة انقطاع الكهرباء 19

وأوضحت المصادر أن . عليها قبل خمس سنوات ” اإلسرائيلي“فرض الحصار بصورة متكررة منذ 
تم إدخالها إلى القطاع بالتعاون بين الهالل األحمر ” هيئة اإلغاثة بجنوب إفريقيا“القافلة التي تسيرها 

  .المصري ونظيره الفلسطيني 
  15/2/2012، الخليج، الشارقة

  
  "عسقالن" غرف األسرى في سجن االحتالل يقتحم: وزارة األسرى في رام اهللا .42

) 14/2( قالت وزارة شؤون األسرى والمحررين، أن سجانون إسرائيليون اعتدوا اليوم الثالثاء : رام اهللا
، عن "قدس برس"ونقلت الوزارة في بيان لها تلقته  .عسقالن على األسرى الفلسطينيين داخل سجن

و " المتسادا"لة تفتيش، حيث اقتحمت وحدات قولهم  إنهم تعرضوا لحم" عسقالن"األسرى داخل سجن 
 في السجن، وقامت بتفتيش  الغرف بشكل دقيق، باإلضافة إلى تكسير المحتويات 4قسم " نحشون"

  .الشخصية لألسرى بحجة البحث عن أجهزة الجوال
يذكر أن هذه ليست المرة األولي التي تقتحم مصلحة السجون غرفة األسرى خالل هذا الشهر، حيث 

وقامت بفرض سلسلة من العقوبات بحق األسرى بمنعهم من زيارة " 5قسم "حمت في وقت سابق اقت
  .ذويهم لمدة ثالثة أشهر

وقد أعلن األسرى داخل سجن عسقالن في وقت سابق عن تصعيد خطواتهم االحتجاجية، وخوض 
التي فرضتها اإلضراب المفتوح عن الطعام، إن لم تستجب إدارة السجن لمطالبهم، ورفع العقوبات 

  .عليهم
  14/2/2012قدس برس، 

  
  تطال مرضى القطاع جراء نفاد الوقود" كارثة إنسانية"غزة تحذّر من في صحة وزارة ال .43

حذّرت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة من أن مخزونها من مادة السوالر الالزم لتشغيل : غزة
األولية، سينفد بالكامل في مدة تتراوح ما بين يوم المولدات الكهربائية في المستشفيات ومراكز الرعاية 

وأكد الدكتور أشرف القدرة الناطق باسم وزارة الصحة، في تصريح له نُشر على موقع  .إلى يومين فقط
الوزارة اإللكتروني، أن أزمة الكهرباء الخانقة والتي تشتد ساعة بعد ساعة؛ تؤثر على كافة الخدمات 

اطن يعيشون في قطاع غزة، الذي مازال االحتالل يفرض حصاره غير  مليون مو1.7الصحية لنحو 
  .2006القانوني عليه منذ العام 
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 في المائة من مرضى قطاع غزة مهددون بتفاقم وضعهم الصحي 80وأشار القدرة إلى أن أكثر من 
تيجي من جراء توقف محطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع، باإلضافة إلى تدهور المخزون االسترا

السوالر داخل المولدات الكهربائية الموجودة في المستشفيات ومراكز الرعاية األولية والذي وصل حتى 
كارثة صحية ستطال كافة المرضى "وحذّر المسؤول الفلسطيني من  . في المائة منه72اللحظة إلى نفاذ 

 برتوكوالتهم العالجية على المنومين في األقسام الحيوية في المستشفيات بشكل مباشر والتي تعتمد
  .استمرار التيار الكهربائي المرتبط باألجهزة الطبية

  15/2/2012قدس برس، 
  

   وثائقي عن القضية الفلسطينيةفيلم " أرضي" .44
للمخرج » أرضي«، بهذه العبارة يبدأ الفيلم الوثائقي »لم تغادرني القضية الفلسطينية قط«: جنان جمعاوي

  . فرنسية يهودية من أصل تونسي وأب مغربي مسلمنبيل عيوش، المولود ألم
فيه يقارب أبعاداً إنسانية للصراع الفلسطيني . هو أول فيلم وثائقي لعيوش» ماي الند«أو » أرضي«

فيه، يروي عدد من كبار السن الفلسطينيين حكاية تهجيرهم إلى المخيمات في لبنان بعد . اإلسرائيلي
إسرائيليون حكاية إقامتهم على األراضي نفسها التي اقتلع منها ، فيما يروي شباب 1948النكبة في 
  .الفلسطينيون

  15/2/2012، السفير، بيروت
  

   من المساس بالمسجد األقصى"إسرائيل"ذر تح لشؤون القدس  األردنيةللجنة الملكيةا .45
 "إسـرائيل "تفهم   أن وجوب   ،اهللا كنعان  أكد األمين العام للجنة الملكية لشؤون القدس عبد       : )بترا (-عمان  

 وخارجهـا ارض    األسوار بان القدس ومقدساتها وكل ما هو داخل         ،بصفتها السلطة القائمة على االحتالل    
  . ال يمكن التفريط بها البتةإسالميةعربية 
 وحائط  األقصى أمس حول مخططات سلطات االحتالل وضع اليد على          أصدره في بيان صحافي     وأضاف
 علـى فعـل   أقـدمت  مـا    إذا اإلسالمي تفلت من حمم البركان العربي       أن لإلسرائيانه ال يمكن     البراق،
  . المقدسةاألماكن يمس إجرامي
 وان المسلمين لن يـسمحوا      األمس تفهم بصراحة بان اليوم ليس       أن "إسرائيل" اللجنة تؤكد على     أنوقال  

 ان  إلـى  المختلفة، مـشيرا     بأشكالهابتأييد احتالل القدس واالستمرار بسياستها العدوانية التهويدية للقدس         
 لفرضها على العرب والمجتمع الدولي سيكون مصيرها الفـشل          "إسرائيل" الواقع التي تعمل     األمرسياسة  

  .المحتوم اجال ام عاجال
15/2/2012، الغد، عمان  

  
  ا وسوري"إسرائيل"تطالب بطرد سفيري "  األئمة نقابةتحضيرية": األردن .46

جنة التحضيرية لنقابة األئمة والعاملين في وزارة األوقـاف والـشؤون           طالبت الل :  زايد الدخيل  -عمان  
 وسورية مـن أردن الحـشد والربـاط، وقطـع     "إسرائيل"والمقدسات اإلسالمية، الحكومة بطرد سفيري  

  .العالقات مع هذين البلدين
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مـسجد  ودعت، في بيان أمس، الحكومة إلى توضيح موقفها من األعمال اإلنـشائية اإلسـرائيلية فـي ال                
  .األقصى المبارك، خاصة ما يتم تداوله من عزم اإلسرائيليين على البناء في ساحة البراق

وطالبت اللجنة أيضاً الحكومة، المسؤولة عن أوقاف المسجد األقصى المبارك والقدس الـشريف، بـدعم               
ض غزة العزة وقتل    األقصى وأهله المقدسين مادياً ومعنوياً، واستنكار جرائم اإلسرائيليين البشعة على أر          

ودعت اللجنة، الحكومة الى السعي الجـاد لإلفـراج عـن            .المدنيين، مطالبة برفع الحصار الظالم عنها     
  . المعتقلين في سجون االحتالل من أبناء الشعب الفلسطيني والمعتقلين األردنيين

15/2/2012، الغد، عمان  
  

  قرن الماضي أسس لسقوط لبنانانتشار السالح الفلسطيني في سبعينات ال: سعد الحريري .47
 سعد الحريري أمس، في الذكرى السابعة الغتيال الـرئيس           اللبنانية  السابق للحكومة  قال الرئيس : بيروت

السابق للحكومة اللبنانية رفيق الحريري والوزير باسل فليحان ورفاقهما، في تجمع ضخم أقيم في مجمع               
لسالح الفلسطيني فـي سـبعينات القـرن الماضـي،          انتشار ا « أن   ،» آذار 14قوى  «دعت إليه   » بيال«

خصوصاً في الجنوب والضاحية والعاصمة، أسس لسقوط لبنان والدولة في محنة كبرى، ووضع فئـات               
عديدة من اللبنانيين في مواجهة التنظيمات الفلسطينية وفوضى قيام الميليشيات، حولت الجمهورية اللبنانية             

  . ويالً من الحروب بين اإلخوة وأبناء الفريق الواحدإلى جحيم مسلح، وأطلقت مسلسالً ط
إسرائيل عدونا جميعاً، وخطر علينا جميعاً، نواجهه جميعاً، لنستبسل جميعاً دفاعاً عن الـوطن،              : وأضاف

أما أن يكون السالح، بذريعة مواجهة إسرائيل سـالحاً         . وننتصر جميعاً في كنف الدولة اللبنانية الواحدة      
إن وجهة نظرنا هي أن     . لقضاء على دولتنا، فهذه خدمة إلسرائيل وال ألحد سوى إسرائيل         لقتال أنفسنا وا  

  . الدولة، لتكون دولة، عليها أن تملك حصرية السالح التي هي بالنهاية حصرية السلطة
15/2/2012، الحياة، لندن  

  
  ولبنان يرفض استدراجه...  تريد مفاوضات مباشرة"إسرائيل": الملف الحدودي .48

يخوض لبنان مفاوضات على جبهتي حدوده البحرية، وخاصة ما يتعلق بمنطقته االقتصادية            :  رمال داود
الخالصة، وحدوده البرية مع فلسطين المحتلة من أجل تثبيت حقوقه من جهة واستعادة حقوق سليبة فـي                 

 بـدأنا   لقـد «: ويقول مصدر رسمي لبناني على صلة مباشرة بهذا الملف        . أرضه المحتلة من جهة ثانية    
عمال مهما جدا على صعيد الحدود البحرية وحققنا أوال، خرقا مهما على الجبهة القبرصية، وثانيا، تبلغنا                
موافقة االمم المتحدة على ارسال خبير في الحدود البحرية الى االجتماعات الثالثية في الناقورة وأبـدى                

للعب » اليونيفيل«جهوزية قيادة   ) سابق والحالي ال(قائد قوات الطوارئ الدولية العاملة في الجنوب اللبناني         
. األمـر  موافقة على البحث في هـذا        "إسرائيل"وهذا يعني ان    . دور محوري للتقريب في وجهات النظر     

ان موقف لبنان واضح ومعلن وهو انه ال شيء يلزمه التفاوض المباشر            «يؤكد المصدر الرسمي المعني     و
محتلة معروفة ومعترف بها دوليا ومن قبل اسـرائيل بالتحديـد،           مع اسرائيل، الن حدوده مع فلسطين ال      

 على اتفاقية الهدنة التي تحدد ان خط الهدنة يتبع حدود لبنان القائمـة              1949وذلك عندما وقّعت في العام      
مع فلسطين، وبالتالي هم يعترفون بحدودنا كما كل دول العالم، وال لزوم للجلوس معهم للحـديث حـول                  

  .ترسيم الحدود
15/2/2012، السفير، بيروت  
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  لقضية الفلسطينيةل لتحملها ما يجري في سوريا تصفية حسابات  : وزير خارجية لبنان .49

، عند   في لبنان  خالل حوار معه   "األهرام"للـ عدنان منصور وزير الخارجية      قال:  باسل يسري  -  بيروت
مـن يريـد إسـقاط        السؤال هو  :تخوف علي مسيحيي لبنان اذا سقط النظام في سوريا        وجود   سؤاله عن 

فنظرا لمـا تمثلـه     , المسألة لها أبعاد سياسية أعمق بكثير من ذلك       , النظام في سوريا؟ وهذا بيت القصيد     
, سوريا من موقع وأهمية وتاريخ نضال طويل وتحملها للقضية المركزيـة وهـي القـضية الفلـسطينية                

ـ          وممانعتها إسرائيل الحروب التي خاضتها ضد      ىباإلضافة ال   ى الدخول في الحلول التي كانت تـأتي عل
فكانت عالمة رفض للحلول التي     ,  حساب أرض سوريا المحتله    ىحساب الشعب الفلسطيني وقضيته وعل    

 في حال ما اذا تغير      -لذا كان البد من تصفية الحساب مع سوريا علهم بالنسبة لهؤالء          , تأتي من الخارج  
  .لحل الذي يريدونه يستطيعون أن يسيروا في المنطقة با-النظام

15/2/2012، األهرام، القاهرة  
  

  عبد اهللايدعو فرنسا لإلفراج الفوري عن جورج "حزب اهللا"نائب األمين العام لـ .50
ـ     الشيخ نعيم قاسم أن السلطات الرسمية الفرنسية تتحمل مـسؤولية          » حزب اهللا «أعلن نائب األمين العام ل

وكل االدعاءات بالفصل بين دور وصـالحيات       «عبد اهللا،    إبراهيماستمرار أسر المناضل اللبناني جورج      
القضاء والسلطات الرسمية السياسية مزاعم باطلة وغير مقنعة، وتخفي قرارا سياسيا ضد المناضل عبـد               
اهللا لمصلحة أميركا وإسرائيل، والمطلوب من السلطات الفرنسية أن تفرج عنه فورا مـن دون قيـد أو                  

ل هو عمل تعسفي غير مبرر، وأي هروب من المسؤولية بحجة فـصل             شرط، وأي استمرار في االعتقا    
  .»القضاء عن السياسة غير مقبول

15/2/2012، السفير، بيروت  
  

  األزهر يطلق حملة دولية لفك الحصار عن القدس والمقدسيين .51
لعام يستضيف األزهر الشريف اليوم األربعاء االجتماع الذي دعا إليه المؤتمر ا: إسالم محمد - القاهرة

 سعيد خالد .وقال د. لنصرة القدس إلطالق الحملة الدولية الكبرى لكسر الحصار عن القدس والمقدسيين
 إن االجتماع سيبحث آخر المستجدات التي تعيشها مدينة ، األمين العام لمؤتمر نصرة القدس،الحسن
 والبرامج العملية ،ر أهلها وسياسات االحتالل الصهيوني الرامية إلى تقطيع أوصال المدينة وتهجي،القدس

 إلى فك الحصار المفروض الكفيلة بدعم صمود أبناء القدس في مواجهة هذه السياسات العنصرية وصوالً
  .عليها الذي يحول دون تواصل الفلسطينيين وسائر األمة العربية واإلسالمية
تكرس إصرار  "قدسوثيقة ال"وأضاف الحسن أن االجتماع سيطلق وثيقة مرجعية شاملة يطلق عليها 

عرب فلسطين ومختلف طوائف المقدسيين على الصمود على أرضهم والدفاع عن هويتها وعن وجودهم 
/ حزيران لملتقى نصرة القدس الذي رعاه األزهر في الراسخ، وأشار إلى أن هذا االجتماع يأتي امتداداً

 لنصرة القدس يضم العديد من  وشهد مشاركة شعبية وتقرر في ختامة تنظيم أسبوع عالمي،2011يونيو 
  .الفعاليات واألنشطة التضامنية والثقافية بشكل متزامن على امتداد العالمين اإلسالمي والعربي
  15/2/2012الشرق، الدوحة، 
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   دور هام في الحفاظ على هويتهم48 لفلسطينيي الـ:  في رام اهللاسفير تونس .52
 إن الشعب التونسي يكن الحب والتقدير ، لطفي الملوليالفلسطينية قال سفير تونس لدى السلطة :رام اهللا

وأضاف الملولي  . في الحفاظ على هويتهم وثقافتهم48 على دور فلسطينيي الـللشعب الفلسطيني، مشدداً
وم ي في مركز مساواة في حيفا وبالتعاون مع وزارة الثقافة، ،48  من مبدعي الـلدى استقباله وفداً

 دعم بالده لنضال شعبنا لنيل حريته فة الفلسطينية في وجدان كل تونسي، مؤكداً، أن الثقا14/2 الثالثاء
وأعرب عن استعداد السفارة للسعي من أجل تعميق التعاون الثقافي والترحيب بالمبدعين  .واستقالله

  .الفلسطينيين في تونس لتقديم عطائهم اإلبداعي الراقي
  14/2/2012 ،)وفا(نية وكالة األنباء والمعلومات الفلسطي

  
  إيرانيتجرأ على شن هجوم على  الكيان الصهيوني ال:  اإليرانيوزير الدفاع .53

  الكيان الصهيوني ليس قادراًأن ،حمد وحيديأ العميد  اإليرانية القوات المسلحةوإسناد وزير الدفاع أكد
راسل وكالة  لم،وزير وحيديال قالو .إيرانيتجرأ على شن هجوم عسكري ضد  على تنفيذ تهديداته وال

الهجوم على سفارتي في إشارة إلى  ، على هامش ملتقى الجامعات ومراكز العلوم والتقنياتلألنباءمهر 
ن شعوب الدول المختلفة  أل، تنفذ حالياًاألعمال مثل هذه إن :الكيان الصهيوني في الهند وجورجيا

  . عدائية عديدة قام بها الكيان الصهيونيأعمالتضررت نتيجة 
نه في حالة قيام أ ، العميد رمضان شريف اإليرانيؤول العالقات العامة بالحرس الثوريكد مسوأ
لقى شريف كلمة في ملتقى وأ ، ستواجه برد فعل عنيففإنها إيران بحماقة وشن اعتداء على "إسرائيل"
ه ضد  على تنفيذ تهديدات]إسرائيل [ عدم قدرة العدوإلىشار فيها أ ،"البصيرة في الفضاء االفتراضي"

 ، عالية في مواجهة التهديداتوإمكانيات تتمتع بقدرات اإليرانية اإلسالميةن الجمهورية إ":  وقالإيران،
 في تلك الحالة ألنه إيران،يمتلكان الجرأة على شن اعتداء على   الوإسرائيل أمريكان فإولهذا السبب 

  ."ستلحق بهم عواقب وخيمة ال يمكن التكهن بها
  14/2/2012، طهران، لألنباءوكالة مهر 

  
   مليون دوالر سنويا300ً نحو "إسرائيل" إلى غزة وحجم تجارة تهريب بدو سيناء: "ارديانجال" .54

 وصفحة كاملة في الداخل عما يقوم به األولى على الصفحة  تقريراً البريطانيةارديانج الت جريدةنشر
  .ب وتهريب من تفجيرات ونهب وخطف وتعذياألخيرة اآلونةالبدو في سيناء في 

 التي اإلغارةوفي تقرير لمراسلة الصحيفة من نويبع في شبه جزيرة سيناء المصرية تستعرض عمليات 
 الغاز أنابيب جانب التفجيرات المتكررة لخط إلى في سيناء واألعماليقوم بها البدو على المصالح 

 راج نشاط التهريب األخيرة  شهرا13ً انه خالل إلىويشير التقرير  .واألردن "إسرائيل" إلىالطبيعي 
 والبضائع األسلحةويتم تهريب  . وقطاع غزة"إسرائيل"يناء، خاصة عبر الحدود مع سالذي يقوم به بدو 

ويقدر حجم تجارة التهريب تلك بنحو . "إسرائيل" إلى الراغبين في الهجرة واألفارقة غزة والمخدرات إلى
  . مليون دوالر سنويا300ً
 الراغبين في دخول األفارقة ويتحدث عن تجارة تهريب أبيبارديان فمن تل ج للاآلخر التقرير أما
 تعني بهؤالء المهاجرين إسرائيليةوينقل التقرير عن منظمة  . بشكل غير قانوني وطلب اللجوء"إسرائيل"

ن ويدفع الواحد م .غلبهم من السودان واريترياأ أن" اإلنسان من اجل حقوق أطباء"غير القانونيين اسمها 
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 يحتجزونهم ن البدو غالباًأ إال، "إسرائيل" الحدود مع إلى دوال لبدو سيناء ليوصلوه خلسة آالف 3هؤالء 
 جمعتها األفارقة من المهاجرين 900 من أكثروحسب شهادات  .في معسكرات ويطالبون بفدية من ذويهم

  .من البدو يقومون بتعذيبهم واغتصابهم خالل احتجازهإ فاإلسرائيليةمنظمة ال
 الذين لم يجد مهربوهم من البدو فائدة األفارقةتضم رفات كثير من " قبور جماعية"وهناك من يتحدث عن 

  .مادية من ورائهم
  15/2/2012، )بي بي سي(هيئة اإلذاعة البريطانية 

  
  "إسرائيل"ـ المساعدة لواشنطن تُخفّض: ميزانية وزارة الدفاع األمريكية .55

 االقتصادية العالمية بدأت إسرائيل تشعر بعواقب تقليصات اإلدارة األميركية          للمرة الثانية منذ بدء األزمة    
  .لميزانيتها الدفاعية

ويتزايد القلق في إسرائيل من هذه العواقب، على وجه الخصوص، جراء التقليصات في ميزانية الـدفاع                
دايـة إعـالن اإلدارة     وكانـت الب  . اإلسرائيلية من ناحية وتعاظم المخاطر االستراتيجية من ناحية أخرى        

 مليـار   3،1 والتي سـتبلغ     2013األميركية عن تخفيض بسيط في المساعدات العسكرية إلسرائيل للعام          
  .دوالر

وهذا هو العام الثاني الذي تخفض فيه اإلدارة األميركية ميزانية تطوير منظومات دفاع صاروخي، وهو               
وكانت اإلدارة األميركية قدمت إلسرائيل     . فيفما يؤثر على المساعدات المقدمة إلسرائيل، ولو بشكل ط        

 1،6 مليون دوالر قبل عامين، وقلصت هذا الدعم إلى          121ضمن مشروع تطوير الصواريخ دعماً بقيمة       
  . مليون دوالر99مليون دوالر في العام الماضي، وسيتقلص في العام المقبل إلى 

في آثارها على إسرائيل العـام الماضـي بـإقرار          ولكن التقليصات الواردة في الميزانية األميركية تم تال       
ولكـن إسـرائيل، التـي طالمـا        .  مليون دوالر  235الكونغرس دعماً إلسرائيل في هذا المشروع بقيمة        

استفادت من سخاء المساعدات األميركية، تشعر حالياً بقلق، ألن المساعدات تتقلص فيما الحاجات تتزايد،              
  .ي البعيد والقريب على حد سواءخصوصاً في مواجهة الخطر الصاروخ

 روبـرت   ]وزارة الدفاع  [وفي تلميح واضح عن أثر األزمة المالية أعلن المسؤول عن ميزانية البنتاغون           
من الجائز أن تضطر دول شرق أوسطية أن تزيد حصتها، أو أن علينا أن نقلـص نـشاطاتنا                  «هيل أن   

مدير االئتالف الجمهـوري اليهـودي مـات        أعلن  و. من دون ذكر إسرائيل   » لتحسين منظومات دفاعها  
اإلدارة حاولت الزعم أنها األفضل ألمن إسرائيل، فإن تقليص ميزانية حيويـة للـصواريخ              «بروكس أن   

وهو أيـضاً   . الدفاعية فيما ليس هناك خطر أكبر من خطر الصواريخ اإليرانية، أمر مفرط في خطورته             
  .»قرار متسرع ومقلق

. طيات اإلسرائيلية تتحدث عن استثمارات طائلة في مشاريع تطوير الصواريخ         تجدر اإلشارة إلى أن المع    
كانـت نـسبة مـشاركة      » القبة الحديديـة  «و» حيتس«ومعروف أنه في العديد من هذه المشاريع وبينها         
وهناك تقديرات بأن كلفة تطوير وصيانة منظومـات        . األميركيين في تمويل عمليات التطوير تبلغ الثلثين      

  ). مليار دوالر5،5حوالى ( مليار شيكل 20 الحالية في إسرائيل بلغت حوالى الصواريخ
 15/2/2012، السفير، بيروت
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  النشاط االستيطاني اإلسرائيلي عقبة أمام المفاوضات ويجب أن يتوقف: بان كي مون .56
لمستمر يـشكل   أكد األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون إن النشاط االستيطاني اإلسرائيلي ا            : نيويورك

 .عقبة رئيسية أمام المفاوضات، ويتعارض مع القانون الدولي وخارطـة الطريـق ويجـب أن يتوقـف                
وأضاف كي مون، خالل افتتاحه اجتماع لجنة األمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقـه               

والوضـع  "توطنين المتزايـد،  غير القابلة للتصرف، بمقر األمم المتحدة، أنه يشعر بالقلق إزاء عنف المس    
  ".الراهن غير قابل لالستمرار

وشدد على ضرورة بذل الجهود من أجل إحداث تغيير إيجابي، وعلى األطراف أن تبذل قصارى جهدها                
من أجل حل جميع قضايا الوضع النهائي وإنهاء الصراع، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة قابلـة للحيـاة،                 

 وأمن مع إسرائيل، تمشيا مع قرارات مجلس األمن، ومرجعيـة مدريـد             تعيش جنبا إلى جنب في سالم     
  .واإلتفاقات السابقة وخارطة الطريق ومبادرة السالم العربية

وقال األمين العام لألمم المتحدة إنه لن يدخر جهدا بمساعدة اإلسرائيليين والفلـسطينيين للتوصـل إلـى                 
  .تطلعات المشروعة للشعب الفلسطينيمستقبل أفضل، وأنه حان الوقت إلعمال الحقوق وال

وتطرق إلى زيارته األخيرة لألرض الفلسطينية وإسرائيل، مبينا أنه شـجع الطـرفين علـى إسـتئناف                 
  .مفاوضات الوضع النهائي وضرورة إتخاذ خطوات ملموسة إلستعادة الثقة

م المتحدة وأن سكان قطاع    إنه ال يزال يمثل أولوية لألم     "وأشار إلى الوضع اإلنساني في قطاع غزة، قائال         
، مجددا دعوته إلى إتخاذ خطوات فورية لرفع الحصار المفـروض           "غزة يستحقون ظروفاً معيشية أفضل    

  ).2009 (1860على القطاع تمشياً مع قرار مجلس األمن 
  14/2/2012، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

 
   وفلسطين"إسرائيل"ل التفاق نهائي بين المفاوضات هي الطريق الوحيد للتوص: كرواتيا .57

في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس محمـود         قال الرئيس الكرواتي ايفو جوسيبوفيتش،    :  وفا –رام اهللا   
، مؤكدا علـى    ]الدبلوماسي [عباس، بمقر الرئاسة في مدينة رام اهللا اليوم الثالثاء، إننا قررنا تبادل التمثيل            

  .ي أكثر كثافةأهمية أن يكون التشاور السياس
ندرك ونقر بمـوقفكم المتعلـق بالعالقـات        : وبين أنه تم االتفاق على التعاون االقتصادي والثقافي، وقال        

  .نؤيد المفاوضات وهي الطريق الوحيد للتوصل إلى اتفاق نهائي بين إسرائيل وفلسطين. بالمنطقة
  14/2/2012، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

 
  "تلقى تدريبا جيدا"في نيودلهي الدبلوماسية اإلسرائيلية منفذ االعتداء على : الهند .58

اعلن وزير الداخلية الهندي الثالثاء ان انفجار السيارة في نيـودلهي الـذي اسـفر    : نيودلهي ـ ا ف ب 
ض لكنه رف  ".تلقى تدريبا جيدا  "االثنين عن اصابة دبلوماسية اسرائيلية بجروح بالغة، اعتداء دبره شخص           

  .اتهام اي جهة رغم ان اسرائيل وجهت اصابع االتهام الى ايران
من الواضح ان الشخص الذي نفذ االعتداء تلقى تدريبا         "وقال الوزير بي شيدمبرم خالل مؤتمر صحافي        

علينا التقدم في التحقيق على     "واضاف   ".جيدا ولهذا السبب نعتقد ان الدبلوماسية االسرائيلية كانت الهدف        
  ".لكننا ال نتهم اي مجموعة او منظمة. الحادث اعتداءاساس ان 

  15/2/2012، القدس العربي، لندن
  



  

  

 
 

  

            31ص                                     2412:                العدد15/2/2012األربعاء  :التاريخ

   قررت ضرب إيران "إسرائيل"أن واشطن ال تعتقد : كييوزير الدفاع األمر .59
قال وزير الدفاع األميركي ليون بانيتا أمس، خالل شـهادته أمـام            : )، أ ف ب، رويترز، أ ب      »السفير«(

ألميركي للشؤون العسكرية، إن ايران تشكل مصدر قلـق كبيـراً، وإن للواليـات              لجنة مجلس الشيوخ ا   
وأضـاف  . المشتركة قضية مشتركة مع اسرائيل والمجتمع الدولي لضمان أال تطور ايران سالحا نوويا            

بانيتا أنه كما أشار سابقا الرئيس األميركي باراك أوباما، ال تعتقد اإلدارة أن اسرائيل قد اتخـذت قـرارا        
  .بضرب ايران

  15/2/2012، السفير، بيروت
  

  " مجاهدي خلق"على الئحة الدولة الداعمة لإلرهاب بسبب دعمها " إسرائيل"ممكن إدراج ": اتالنتك" .60
األميركية حول تمويـل وتـدريب وتـسليح االسـتخبارات          » أن بي سي  «أثار التقرير الذي بثته شبكة      

علم واشنطن موجة واسعة من ردود الفعل في األوسـاط          اإليرانية ب » مجاهدي خلق «اإلسرائيلية لمنظمة   
ـ      روبرت رايت أن   » ذا أتالنتيك «الكاتب في   وعد  ،  »منظمة إرهابية «الغربية التي استنكرت دعم أميركا ل

ما كُشف يجعل من الممكن إدراج إسرائيل على الئحة الدول الداعمة لإلرهاب، ويستند في ذلك إلى مـا                  
التعريف الـذي تقدمـه اإلدارة األميركيـة        «السابق بول بيالر الذي يقول إن       قاله مسؤول االستخبارات    

لإلرهاب يشمل العنف المتعمد لدوافع سياسية ضد أهداف غير قتالية عبر عمالء سريين أو جماعات شبه                
  .»قومية

  15/2/2012، السفير، بيروت
  

  "ضية الفلسطينيةالق"تبحث " لجنة األمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني" .61
بدوره، استعرض رئيس لجنة األمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني سفير السنغال عبد السالم              

، 2011 كانون الثاني    15ديالو، أحدث التطورات المتعلقة بقضية فلسطين منذ االجتماع األخير للجنة في            
أقيم في ريكيافيك في ذلـك التـاريخ، وإلـى          مشيرا إلى اعتراف أيسلندا رسمياً بدولة فلسطين في حفل          

 كـانون   17المحادثات بين المفاوضين اإلسرائيليين والفلسطينيين في عمان، وكذلك إعالن تايالند يـوم             
  . اعترافها رسمياً بدولة فلسطين2012

ني التـي  وقدم السفير ديالو تقريرا عن الحلقة الدراسية لألمم المتحدة بشأن تقديم المساعدة للشعب الفلسطي          
التكلفة االقتصادية الستمرار االحـتالل     " شباط الماضي، وكان موضوعها      7-6عقدت في القاهرة، يومي     

  ".اإلسرائيلي لألرض الفلسطينية والجهود المحلية واإلقليمية والدولية الرامية إلى التخفيف منها
حدة عن األسرى الفلسطينيين في     إن من األنشطة المخطط لها هذا العام عقد اجتماع دولي لألمم المت           "وقال  

  .2012 نيسان 4و3السجون اإلسرائيلية، وذلك يومي 
  14/2/2012، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

  
  اإلكوادور تجدد دعمها إلقامة الدولة الفلسطينية .62

المتحـدة  وقال ممثل اإلكوادور إن بالده تقدمت بطلب للحصول على العضوية الكاملة في لجنـة األمـم                 
من أجل دعم الشعب الفلسطيني بـسعيه  ، المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف  

إلقامة دولة ذات سيادة على قدم المساواة مع األعضاء اآلخرين في المجتمع الدولي، مـضيفا أن بـالده                  
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وإعتمـدت   ).اليونسكو(الثقافة  صوتت لصالح عضوية فلسطين في منظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم و          
، بما في ذلك الحاجة إلى رفع مـستوى         2012اللجنة برنامج عملها الذي حدد القضايا ذات األولوية لعام          

  .الوعي بشأن قضية فلسطين وتعزيز التأييد لحقوق الشعب الفلسطيني
  14/2/2012، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

  
   مليار دوالر77 أكثر من 2016  عامحتى" إسرائيل"نفقات التسلح في ": لفوركاست انترناشيونا" .63

األمريكية المتخصصة فـي بحـوث      » فوركاست انترناشيونال «أعلنت مؤسسة   : سمير فؤاد ونبيل زلف   
وتوقعات الدفاع والطيران واألسواق وااللكترونيات في تقرير أصدرته أنها تتوقع أن تبلغ نفقات األمـن               

، مشيرة إلى أن نفقات العراق علـى        2016 مليار دوالر حتى عام      385ل الخليج مجتمعة    والدفاع في دو  
  . مليار دوالر65تسليح قوات األمن العراقية للفترة نفسها ستبلغ 

 مليار دوالر في الـسنوات      77وقال التقرير إنه من المتوقع أن تبلغ نفقات التسليح في اسرائيل أكثر من              
  .رير أن الواليات المتحدة تتصدر قائمة موردي السالح إلى الشرق األوسطوبين التق. الخمس القادمة

  15/2/2012الوطن، الكويت، 
  

  مع تخفيض النفقات..  مليار دوالر 525,4: 2013البنتاغون يقدم ميزانيته للعام  .64
ه ، تجنبت في2013، أمس، مشروع ميزانية العام »البنتاغون«قدمت وزارة الدفاع األميركية : )أ ف ب(

االقتطاعات المؤلمة التي يطمح إليها الكونغرس، والمعلنة سابقاً، لكنها حققت في الوقت ذاته وفرة ناتجة 
  .بشكل أساسي عن انسحاب القوات األميركية من العراق وخفض عديد القوات في أفغانستان

  .ال الدفاعيلألموال المستثمرة في المج» استخداماً مضبوطاً«وأكدت الوزارة أن الميزانية تعكس 
 مليار دوالر حصل عليها في 530,6 في مقابل 2013 مليار دوالر للعام 525,4ويطالب البنتاغون بـ 

  .العام الحالي
وفي الواقع، يفترض أن تواصل ميزانية الدفاع ارتفاعها ببطء في السنوات الخمس المقبلة، إلى أن تصل 

  .2017 مليار دوالر في العام 530,6إلى 
 مليارات 10,4(قات الكبرى في الميزانية لألولويات اإلستراتيجية، مثل القوات الخاصة وخُصصت النف

، ) مليارات دوالر3,4(، والدفاع اإللكتروني ) مليارات دوالر3,8(، والطائرات من دون طيار )دوالر
حاملة ، باإلضافة إلى ) مليارات دوالر8(، والفضاء ) مليارات دوالر9,7(والدفاع المضاد للصواريخ 

، وغواصتين هجوميتين ) مليار دوالر2,2(، ومدمرتين ) مليون دوالر782(» جون كينيدي«الطائرات 
  ). مليار دوالر4,3(

وخفضت الوزارة من ميزانية العمليات الحربية المنفصلة عن الميزانية األساسية بحوالي الربع، أي من 
  . مليار دوالر88,5 مليار دوالر إلى 115,1

انية في الحسبان انتهاء الوجود العسكري في العراق، واالنخفاض المقرر للعمليات األميركية وتأخذ الميز
  . في أفغانستان

  15/2/2012، السفير، بيروت
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   يوماً من الجوع والمرض والموت البطيء60خضر عدنان  .65
  منصور عاطف ريان

 60 الطعام منذ ما يزيد عن       يواصل األسير خضر عدنان معركة األمعاء الخاوية واإلضراب المفتوح عن         
يوماً على التوالي داخل عتمة زنازين االحتالل الصهيوني وهذا الصبر والثبات والتحدي للشيخ خـضر               
عدنان لهو أسطورة فلسطينية يجب أن نؤرخها ونفتخر بها وهي نجاح المقاوم الفلسطيني باستخدام لحمة               

اب األسير خضر عدنان األطول فـي تـاريخ         في مواجهة حديد الجالد الصهيوني وسجانيه، ويعد إضر       
 وكوننا أسرى خضنا إضرابات مفتوحة عـن الطعـام فـي            1967الحركة األسيرة الفلسطينية منذ عام      

السجون اإلسرائيلية يوجه لنا المواطن الفلسطيني أسئلة باستمرار وأبرزها ما هو اإلضراب المفتوح عن              
 يوماً؟ وهل اإلضرابات تحقق مطالبها؟      60حمل الجوع   الطعام وهل خضر عدنان ال يأكل شيئاً وكيف يت        

وهل يمكن لخضر عدنان أن يكسر االعتقال اإلداري؟ هذه بعض األسئلة للمواطن الفلـسطيني وسـأرد                
  :عليها باختصار

  :اإلضراب المفتوح عن الطعام) 1
 بغيـة اسـتنكار     خالل مدة اإلضراب  ) باستثناء الماء (هو االمتناع الكامل عن تناول أي طعام أو شراب          

وعندما يبدأ األسرى في اإلضراب نقوم بإخراج كـل         . انتهاك السجانين لكرامتنا وحقوقنا داخل السجون     
شيء يؤكل من الغرف وإرساله إلى المخزن الخارجي للـسجن وال يبقـى فـي الغـرف إال الفرشـات                  

تمردين وتصادر من عندهم    ، حيث تقوم أيضاً إدارة السجن بمعاقبة األسرى فوراً وتعتبرهم م          "والبطاطين
  .إلخ...كل األدوات الكهربائية والمالبس والكتب 

 يوماً، وإن إيمانه باهللا عز وجـل وقناعتـه بعدالـة            60بالنسبة لخضر عدنان هو فعالً لم يأكل شيئاً منذ          
خطوته تمنحه القوة والقدرة على الثبات والموصلة رغم الحرب النفسية التي يستخدمها الـسجان ضـده،                

و اآلن موجود داخل زنزانة طولها متران وعرض متر ونصف فقط وهي تشبه القبر، لكـن سـاكنه                  وه
  .يتنفس داخله

  هل اإلضرابات تحقق مطالبها؟ ) 2
 خاض األسرى المئات من اإلضرابات االحتجاجية عـن الطعـام منهـا             2012 – 1967نعم، فمنذ عام    

 45 أيام إلى    10ستراتيجية المفتوحة والتي استمرت من      المحدود التكتيكي أليام قليلة ومنها اإلضرابات اإل      
  . يوماً

 في سجن الرملة وسجن كفار يونا حيث اسـتمر          18/2/1969فأول إضراب مفتوح عن الطعام كان في        
 اسـتمر حرائـر فلـسطين       28/4/1970 أيام وفي العام التالي في       8 يوماً وفي كفار يونا      11في الرملة   

 خـاض األسـرى فـي سـجن         11/12/1976ي سجن نيفي ترسقا وفي       أيام ف  9األسيرات في إضراب    
 يوماً بهدف تحسين شروط الحياة، لكن إدارة        45عسقالن اإلضراب األطول في الحركة األسيرة واستمر        

 24/2/1977السجن أخلت باتفاقها مع األسرى ولذلك بدأ األسرى باإلضـراب المفتـوح مجـدداً فـي                 
  . يوما20ً له واستمر استكماالً لإلضراب األول وامتداداً

، ففـي إضـراب     2000 وإضراب عـام     1992وقد نجحنا بشكل كبير في تحقيق إنجازات في إضراب          
 يوماً حققنا إنجاز إغالق قسم العزل في سجن الرملة، ووقف التفتيش العاري وزيادة              18 واستمر   1992

 30 والذي اسـتمر     2000 زيارات األهل وإدخال بالطات الطبخ وشراء المعلبات، أما في إضراب عام          
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يوماً حققنا إخراج كل المعزولين من كل زنازين العزل والحصول على قناة الجزيرة وتحـسين الطعـام                 
  .وإيقاف فرض زجاج الزيارات بين األهل واألسرى ووقف التفتيش العاري

  هل يمكن لخضر عدنان أن يحقق مطالبه؟) 3
بل أن يصل إلى كسر االعتقال اإلداري، هو نجـح فـي            من الناحية الفعلية هو حقق مطالبه من اليوم وق        

أمام اإلعالم الدولي والمؤسسات الحقوقية واإلنسانية وقد أظهر وبنجاح انتهاكات          ) إسرائيل(كشف عورة   
لحقوق األسرى الفلسطينيين واعتقالهم دون تهمة أو محاكمة بحجة الملف السري في االعتقال             ) إسرائيل(

 يوماً وهـذه    60في تاريخ الحركة األسيرة عندما واصل إضرابه ألكثر من          هو حقق أسطورة    . اإلداري
  .سابقة في النضال الفلسطيني ضد السجان الصهيوني والكيان اإلسرائيلي الغاصب

 آخرين من المعتقلـين     310أما من الناحية اإلفراج عنه، فال أظن أنه سيحقق هذا المطلب ال له وال لـ                
تملك أي رحمة أو إنسانية للحزن أو ذرف الدموع على معاناة خـضر عـدنان      ال  ) إسرائيل(إدارياً، ألن   

والدليل على ذلك أنه اآلن يموت األسير خضر عدنان ببطء ويتساقط شعره وضعف نظره ويذبل جـسده                 
لذلك ندعو المولى عـز     . دون تردد من المحاكم اإلسرائيلية بتثبيت االعتقال اإلداري عليه ألربعة أشهر            

  .ووالديه وأن يرزقهم البر والسلوان) معالي وبيسان(ت زوجته أم عبد الرحمن وطفلتيه وجل أن يثب
  14/2/2012، موقع فلسطين أون الين

  
   الصراُع على سوريا قابِلَةُ إعالنِ الدَّْوَحة .66

  هاني المصري
الماضي لم يكن   ال بد من االنطالق أن توقيع اتفاق المصالحة في أيار           " إعالن الدوحة "قبل أن نتطرق إلى     

ممكنًا لوال المتغيرات العربية واإلقليمية والدولية التي أزاحت جزءا هاما من العوامل الخارجية المعيقـة               
فبعد تنحي حسني مبارك الذي كان ملتزما بالشروط األميركية اإلسرائيلية وال يرغـب فـي               . للمصالحة

حليفة جماعة اإلخوان المـسلمين المـصرية التـي         " سحما"إنجاز المصالحة الفلسطينية خشية من تقوية       
تشكل التهديد الرئيسي لحكمه، وانشغال محور الممانعة فيما يجري في سوريا قلال كثيرا من تأثير هـذا                 

  .المحور السلبي على الجهود المبذولة إلنهاء االنقسام واستعادة الوحدة
نامج سياسي يجسد القواسم المشتركة ال يمكـن التقـدم      ، فدون االتفاق على بر    "إعالن الدوحة "على أهمية   

على طريق إنهاء االنقسام في ظل أن السلطة لم تعد سلطةً، كما قال الرئيس أبو مازن مجددا في اجتماع                   
  .لجنة المتابعة األخير في القاهرة

تغيـرات،  ضمن رؤيته بما يجري في المنطقـة واإلقلـيم مـن م           " إعالن الدوحة "يمكن أن نضع ونفهم     
مـن  : خصوصا ما تشهده مصر من أحداث، وفي ظل الصراع على سوريا المفتوح على احتماالت عدة              

بينها تطور األحداث إلى الحرب األهلية، واحتمال الفتنة الطائفية، والتقسيم، والوصول إلى حل وسط، أو               
  .سقوط النظام

يحدث من قبل، هو محاولة لحل التناقض بـين         اعتدال خالد مشعل، الذي ظهر في إعالن الدوحة كما لم           
حاجة اإلخوان المسلمين الذين فازوا في االنتخابات في أكثر من بلد عربي، ومرشحون للفوز في بلـدان                 
أخرى حتى يثبتوا أقدامهم بالحكم ويتجاوزوا المرحلة االنتقالية، إلى اعتراف أميركي وأوروبي ودولـي              

مع الواقع الجديد؛ حتى ال يؤدي استمرارها كحركة مقاومة         " حماس "بحقهم في الحكم، وهذا يتطلب تكيف     
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إلى مساعدة إسرائيل على قطع الطريق على هذا االعتراف، مستندة إلى ما تملكه من أوراق، من ضمنها                 
  .شن عدوان جديد على غزة يحرج الحكام العرب الجدد

المسلمين على أمـل أن يتمكنـوا مـن         نفسها ضحية لحكم اإلخوان     " حماس"المجازفة تظهر في أن تقدم      
مساعدتها الحقًا، بحيث تطول المرحلة االنتقالية ويغلب الحكام الجدد مصالحهم على مـصلحة حليفـتهم               

، ما يسبب الضرر للقضية الفلسطينية التي سيتم التعامل معها في هذه الحالة كنقطة فـي محـيط                  "حماس"
 عندما تم التعامل معها كنقطـة       1948بة فلسطين عام    المشروع اإلسالمي الكبير، مثلما تضررت بعد نك      

  .في بحر المشروع القومي العربي الكبير
بالصراع على سوريا، أن قطر زعيمة التحرك العربي والدولي ضـد           " إعالن الدوحة "وما يظهر عالقة    

طـف  النظام السوري هي التي رعته ودخلت على خط المصالحة متجاوزة بذلك مصر، التي تـستحق ق               
ثمار المصالحة ألنها راعية الحوار الفلسطيني منذ البداية وطوال السنوات الماضـية، إلـى أن وصـلت          

  .وتكللت جهودها بالنجاح في التوقيع على الورقة المصرية في الرابع من أيار الماضي
صا لجهـة   إال كجزء من حالة االنتظار لما يحدث فـي المنطقـة، خـصو            " إعالن الدوحة "ال يمكن فهم    

المساعي العربية والدولية الرامية إلى حسم الموقف في سوريا، ودفعها بعيـدا عـن محـور الممانعـة،          
  .بعيدا عن محور الممانعة وضمها إلى محور االعتدال" حماس"وتحديدا عن إيران، من خالل جذب 

رئاسة حكومة الوفـاق  " زنأبو ما"ما يؤكد ذلك أن اإلعالن تضمن موافقة خالد مشعل على تولي الرئيس            
  .الوطني خالفًا للورقة المصرية التي تنص على تشكيل حكومة من الكفاءات الوطنية المستقلة

، هذا إذا صمد اإلعالن بعد الخالفـات  "حماس"أن يكون أبو مازن رئيسا رسالة بالغة الداللة على اعتدال          
دوليا وإسرائيليا، ويعلن ليل نهار تمـسكه ببرنامجـه   مقبول عربيا و  " أبو مازن "العلنية حوله داخلها، ألن     

  .السياسي وطريق المفاوضات الثنائية، بما في ذلك تأكيد التزامه بشروط اللجنة الرباعية
أكثر، ليس أنه مخالف للقانون األساسـي،       " حماس"في  " إعالن الدوحة "من المفترض أن يؤرق معارضو      
 التي أصبحت   - إلضعاف وتغيير قيادة ياسر عرفات       2003 تعديله عام    وهو كذلك بالفعل ألنه أصبح بعد     

 نظاما مختلطًا رئاسيا برلمانيا، ولكن هذه المسألة يمكن حلها بسهولة بدعوة            -عقبه في وجه المفاوضات     
المجلس التشريعي لالنعقاد وتغيير بنود القانون األساسي، بحيث تسمح بالجمع ما بين منـصبي رئـيس                

 ورئاسة الحكومة، وألن المصلحة الوطنية العليا أعلى من القانون المهدور تماما في ظل االنقسام،               السلطة
والمنافس الرئيس لها على قيادة الشعب الفلسطيني هو من سـيرأس           " حماس"خصم  " فتح"وإنما أن رئيس    

ت على البرنامج   في جوهرها ليس  " حماس"حكومة الوفاق الوطني؛ فهذا يعطي رسالة واضحة أن خالفات          
السياسي، بل إنها سلّمت بضرورة إعطاء الضوء األخضر لبرنامج المنظمة السياسي، واستمرار زعامـة        

أن " حماس"في مرحلة صعود اإلسالم السياسي في المنطقة التي تمر بمرحلة انتقالية ال تريد              " أبو مازن "
، وتريد أن تستثمرها من أجـل       2006ي عام   تدفع ثمنها غاليا مثلما حدث بعد انتخابات المجلس التشريع        

كسر المقاطعة العربية والدولية لها، والحصول على الشرعية التي تؤهلها لقيادة الشعب الفلـسطيني فـي            
  .مرحلة قادمة

ليس في جوهره على البرنامج السياسي بالرغم من وجود خالفات حوله، وإنمـا             " حماس"فالخالف داخل   
ت واألولويات الخاصة المختلفة بين الداخل والخارج، وبين الـضفة وغـزة،            بسبب الظروف واالحتياجا  

  .والتنافس على موقع كل شخص قيادي وتجمع وتأثيره على القيادة والقرار
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، وتركّز أخيرا على    "إعالن الدوحة "حول  " حماس"تأسيسا على ذلك، نالحظ بوادر انحسار الخالف داخل         
عارضت برنامج المنظمة السياسي بعناد     " حماس"ى الجانب السياسي رغم أن      الجانب القانوني، وليس عل   

وهذا يعني أن الخالف حول كيفية وصولها إلى القيادة وأهمية احتفاظها بما            . شديد منذ تأسيسها حتى اآلن    
ـ  "خالد مشعل من قيادات غزية كونه انفرد بالتوقيع على          " شد أذن "لديها في غزة و    حوقبـل  " ةإعالن الد

إذا صمد ولم يسقط يدخل تطبيقـه فـي         " إعالن الدوحة "ما سبق يعني أن     . التشاور مع مؤسسات الحركة   
  ".عملية المصالحة"الدوامة التي يمكن أن نطلق عليها 

لم تكن نقطة تولي الرئيس منصب رئيس الحكومة هي النقطة الوحيدة المخالفة للورقة المصرية، وإنمـا                
  .خرىهناك عدة نقاط أ

فعدم تأكيد موعد إلجراء االنتخابات الرئاسية والتشريعية التي كان متفقًا على إجرائها في أيـار القـادم،                 
يعني أن هذه المسألة تركت مفتوحة، ويبدو أنها مرتبطة بالتطورات العربية واإلقليمية القادمة، خصوصا              

ضات التي يدرك الجميع أنهـا لـن تـشهد          بالنسبة لمصير الصراع على سوريا، وبآفاق استئناف المفاو       
اختراقًا، خصوصا في هذا العام، وضمان موافقة إسرائيل على إجرائها بعد أن أبلـغ إسـحاق مولخـو                  

  .إن الحكومة اإلسرائيلية لن توافق على إجراء انتخابات يمكن أن تهدد أمنها: صائب عريقات
التفاق السابق حول تزامن إجـراء انتخابـات المجلـس          استبدال ا " إعالن الدوحة "كما أن من الالفت في      

الوطني مع الرئاسية والتشريعية باالتفاق على إعادة تشكيل المجلس الوطني، في إشارة بالغة الداللة على               
  .االستعداد للتخلي عن مسألة االحتكام للشعب الفلسطيني قبل اختبار إمكانية إجرائها

ئيس الحكومة، إضافة إلى المناصب األخرى التي يتوالها عباس؛         خطورة الجمع بين منصبي الرئيس ور     
تتعلق باحتكار السلطات من شخص واحد في زمن الربيع العربي والتحوالت الديمقراطية وسط مؤشرات              
أن الرياح يمكن أال تسير وفق مشيئة الفلسطينيين، بحيث ال تعقد االنتخابات قريبا، وإنما في موعـد قـد                   

  .يطول
 تعقد االنتخابات سواء للرفض اإلسرائيلي إزاء رفض طرف فلسطيني أو تواطؤ من الطرفين على               إذا لم 

تأجيل االنتخابات، فهذا يعني أن حكومة الرئيس ستعمر طويلًا في ظل سلطة ليست سلطة، ما يـستدعي                 
  .بناء بديل متكامل
كن أن تنتهي إلى نوع من تبـادل   انحسرت كما الحظنا ويم   " إعالن الدوحة "حول  " حماس"الخالفات داخل   

ومـصلحتها الفئويـة    " حماس"األدوار تناسب الظروف الخاصة لمراكز القيادة المتعددة، ويحكمها حاجة          
  .بعدم التخلي عن سيطرتها على غزة إال بعد ضمان مشاركتها الكاملة في السلطة والمنظمة

قليمية والدولية، ولصعود اإلسالم السياسي،     كانعكاس للمتغيرات العربية واإل   " حماس"إن هناك حراكًا في     
ووصوله إلى الحكم في أكثر من بلد عربي، والضغوط عليها للتحول من تنظيم مقاوم عقائدي ال يـؤمن                  
بالتعددية إلى تنظيم تعددي قادر على التنظيم وإدارة الخالف داخله، وفي اإلطار الوطني العام، وتأهيلـه                

  .لمنطقة التي تشهد صعودا لالسالم السياسيللحكم أسوة بما يجري في ا
هل تتجـاوب  ": حماس"السؤال اآلن الذي يجب أن يطرح على إسرائيل وليس على الفلسطينيين، بما فيهم   

حكومة نتنياهو مع االعتدال الجماعي الفلسطيني وتقدم ما يمكن أن يؤدي إلـى اسـتئناف المفاوضـات                 
فـي جعبـة    " حماس"ألرجح، تعنتها وتطرفها وتضع اعتدال      ووصولها إلى حل، أم أنها ستواصل، على ا       

التنازالت الفلسطينية المليئة وتطالب بالمزيد بأن يوافق الفلسطينيون علـى اسـتئناف المفاوضـات دون               
شروط، أي وفقًا للشروط اإلسرائيلية، وعلى الدولة ذات الحدود المؤقتة، وعلى يهودية إسرائيل، ما يزيد               
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ورة إستراتيجية فلسطينية بديلة تعطي معنى حقيقيا للمصالحة، وتـؤدي إلـى إنهـاء              اإللحاح بضرورة بل  
االنقسام وليس إدارته، وقادرة على إحباط المشاريع اإلسرائيلية وشق الطريق أمـام تحقيـق األهـداف                

  الفلسطينية؟
  14/2/2012، )بدائل(المركز الفلسطيني لالعالم واألبحاث 

  
   العربي من التسويةالربيع العربي والموقف .67

  محمد جمعة
  , لعل أحد أبرز اإلستنتاجات من إستقراء دروس التاريخ السياسي للمنطقة العربية في القـرن العـشرين               

تتمثل في أن الثورات في العالم العربي ارتبطت دوما بتحوالت كبري مصاحبة في السياسات الخارجيـة                
ريخ وتطور النظام العربي في مختلف مراحله ال يمكـن          فضال عن أن تا   . العربية نحو القضية الفلسطينية   

كما أن تاريخ وتطور القضية الفلسطينية يـصعب معرفتـه أيـضا            , فهمه بمعزل عن القضية الفلسطينية    
ولهذا قيل إن العالقـة بـين النظـام العربـي والقـضية             . بمعزل عن فهم تاريخ وتطور النظام العربي      

  .تي يصعب فيها معرفة أيهما المتغير األصيل وأيهما المتغير التابعالفلسطينية قوية ومتبادلة للدرجة ال
وعليه فإن أكثر األسئلة إثارة للجدل في الوقت الراهن ترتبط بتأثير متغيرات البيئة اإلستراتيجية العربية               

لملف السالم في المنطقة والتسوية علي      , الجديدة علي المقاربة العربية بشكل عام والمصرية بشكل خاص        
وحدود التغيير المفترض في المقاربة العربية لهذا الملـف؟ السـيما وأن المعطيـات              , المسار الفلسطيني 

 المسار الفلسطيني تؤكد علي أن زمن المفاوضات وفقـا لآلليـة الثنائيـة              ىالخاصة بمسيرة التسوية عل   
  .ية السابقةوأصبح المطلوب اآلن تحرر الفلسطينيين من أسر المعادالت السياس, العقيمة انتهي

يمكن القول ان نوع التغير المحتمـل       , واستنادا إلي المفاهيم المتعلقة بديناميكيات التغيير     , وفي هذا اإلطار  
يرتبط بدرجة ونوعية التغيير الذي طرأ علي بنيـة نظـام الدولـة             ) استراتيجي تكتيكي إجرائي  ( حدوثه

فإنه من المتوقع أن نشهد تغيرات من نوع        , لفإذا ما نجحت الثورات في تفكيك النظام بالكام       . ومؤسساتها
وفي السياق ذاته فإن التغيير في السياسة والعالقات الخارجية عادة ال يحدث وفقا             . التحوالت االستراتيجية 

مثـل  , وإنما يأتي محصلة عملية مركبة وتراكمية من تفاعل عدد كبير من المتغيرات           , لنمط خطي بسيط  
واإلرادة السياسية  , وطبيعة النظام السياسي  , لضغط من أجل إحداث التغيير     ا ىحدود قدرة الرأي العام عل    

  .واعتبارات األمر الواقع, للفاعلين
والمفارقة أن المعطيات المباشرة للبيئة االستراتيجية العربية الجديدة لم تؤد إلي تثوير النظـام الرسـمي                

رات كتونس ومصر بل أسفرت عن نتيجـة        أو تركيز مركز الثقل فيه بين أيدي نظم ما بعد الثو          , العربي
عكسية تماما بزيادة الوزن النسبي لدول مجلس التعاون الخليجي التي نجت نظمها حتي اآلن من موجـة                 

  .الثورات
اسـتباقا  , هذه الفرصة فيما يبدو دفعت تلك االنظمة إلي المسارعة لتحقيق أقصي استفادة ممكنـة منهـا               

هي دول رئيسية في النظام العربي من ترتيب أوضاعها الداخلية بعد           وقبل أن تنت  , لتطورات جديدة محتملة  
وأن تسعي في ذات الوقت إلي إحكام سـيطرتها علـي المفاصـل             . والحقا سوريا , الثورات مثل مصر  

ومما يذكر في هذا السياق إعالن رئيس الوزراء        . الرئيسية للجامعة العربية ممثل النظام الرسمي العربي      
أن قطر هي   , في جلسة علنية حضرها وزراء الخارجية العرب      , قطري حمد بن جاسم   ووزير الخارجية ال  

كذلك بدا ملفتـا نجـاح      .  بدال من فلسطين   136من ستتسلم رئاسة مجلس الجامعة في دورته العادية رقم        
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الكويت في إستصدار قرار بتعيين ثالثة من دبلوماسييها في مناصب رفيعة بالجامعة العربية كان يشغلها               
  . ذلك دبلوماسيون مصريونقبل

يعزي جزئيا تواري   , إلي هذا التغير الطارئ علي األوزان النسبية للفاعلين داخل النظام الرسمي العربي           
. الصراع, وليس إدارة , ويهدف إلي حل  ,  أسس الشرعية الدولية   ىفكرة عقد مؤتمر دولي للسالم يستند إل      

عة العربية نبيل العربي قد طرحهـا إبـان توليـه وزارة            وهي الفكرة التي كان األمين العام الحالي للجام       
ولم يتم طرحها علي جدول أعمال الجامعة العربيـة         . الخارجية المصرية قبل أن ينتقل منها إلي الجامعة       

رغم استمرار لجنة متابعة مبادرة السالم العربية في عقـد لقاءاتهـا            , منذ توليه أمانتها في مايو الماضي     
في ذات الوقت الذي يصعب فيه رد هذا الجمـود إلـي مجـرد              , 2011 طوال العام  الدورية بشكل منتظم  

  . امتداد العالم العربيىإزدحام أجندة النظام العربي بالبنود الخاصة بتداعيات الثورات واالنتفاضات عل
ترتبط بطبيعة ما حـدث     .  صعيد الحالة المصرية فثمة إشكاليات كبري ال يمكن تجاوزها بسهولة          ىأما عل 

ويمكن اإلشارة إلي عـدد     . وكذلك بالتفاعل المستمر ما بين ديناميكات التغيير بداخلها       , ي مصر بالضبط  ف
  :منها علي النحو التالي

أن اإلفتراض النظري بأن الرأي العام المصري أصبح فاعال في تحديد مالمح السياسة الخارجية              :  أوال -
 أن خبرة تجارب تأثير الـشارع الـسياسي علـي           إذ. يحتاج إلي بعض التوضيح إلزالة اإللتباس بشأنه      

قدرة مظاهر االحتجاج المختلفة علي وضع وتأكيد       : أولهما, السياسات الخارجية توجب التفرقة بين أمرين     
قدرتها علي دفع صانع القرار علي اتخاذ قرار مـا          : وثانيها. الخطوط األساسية للسياسة الخارجية للدولة    

إذ تشير تجارب عديدة إلي إمكانية وقوع األولـي مـع تعـذر             . ته المتبعة أو تبني سياسة بديلة عن سياس     
التـي لـم    , والمثال الواضح علي هذا أحداث السفارة اإلسرائيلية بالقاهرة في أغسطس الماضـي           . الثانية
إال أنها دفعت   . عن تغير استراتيجي فيما يخص العالقات المصرية اإلسرائيلية       , علي شدتها وعنفها  , تسفر
وأقنعتها بضرورة االلتفـات فـي هـذا        . رة المصرية إلي إعادة ترتيب أوراق العالقة مع تل أبيب         اإلدا

الذي احتاج أن يري نتيجة ملموسة في صورة اعتذار رسمي من           , التوقيت إلي قوة الرأي العام المصري     
يد محتمل  بخطورة حدوث أي تصع   , وهو الحدث نفسه الذي أقنع اإلدارة المصرية تماما       . حكومة إسرائيل 

.  من ذات الشهر وما تالها من أحداث       18في أعقاب عملية إيالت التي وقعت في      , علي الجبهة الفلسطينية  
األمر الذي دفع المشير طنطاوي     , وما يمكن أن يؤدي إليه من ردة فعل شعبية تخرج عن نطاق السيطرة            
عملية عسكرية ضد قطـاع غـزة       إلي توجيه رسالة تحذير إلي حكومة نتانياهو مفادها إن قيام إسرائيل ب           

  .سيلحق ضررا جسيما بإتفاقيات السالم بين البلدين
يمكن إذن أن نستنتج أن الشارع السياسي قد يشكل الدافع األساسي نحو اهتمام صانع القـرار الـسياسي                  

 ,أو اتخاذ قرارات تكتيكية مثل إعادة النظر في ترتيبات معبر رفـح           , بشكل أكبر بالملف الفلسطيني مثال    
مثل قطع العالقـات المـصرية      , ولكنه يمثل عامال مساعدا وغير جوهري في اتخاذ قرارات استراتيجية         

  .اإلسرائيلية نتيجة تعنت إسرائيل في ملف التسوية
لديهم مقاربة  ) كاإلخوان المسلمين ( أن الظروف التي مكنت قوي من الصعود السياسي في مصر         :  ثانيا -

هي نفسها التي تضع مـن جانـب        , عن مقاربة النظام السابق   , سرائيليمختلفة لملف الصراع العربي اإل    
  :وأهمها, آخر قيودا علي السياسات الخارجية لن يكون تجاوزها سهال في األمد المنظور علي األقل

بمواقفهـامن الـصراع    ,  أن الحركات اإلسالمية التي استمدت جزءا كبيرا من شعبيتها في الماضـي            -أ
وخطاباتهـا  , ستحتاج اليوم إلي إعادة النظر في أولوياتها      , برفضها لشروط التسوية  و, العربي اإلسرائيلي 
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فمصادر الشرعية التـي كانـت تـستمد        . وربما التخلي عن البرنامج اإلسالمي العابر للحدود      , التعبوية
النهـوض بالوضـع    : تحولت اليوم لتتركز في مـصدرين همـا       , باألمس من توظيف القضية الفلسطينية    

مع االنفتاح السياسي والديمقراطي وتكريس مكتسبات الثورة علي هـذا          , ي للبالد وتحقيق التنمية   االقتصاد
ال يستعدي القوي   , فإن هذه الحركات وجدت نفسها مضطرة لتقديم خطاب أكثر اعتداال         , وبالتالي. الصعيد

. ناء اقتصاد ما بعد الثورة    أهمها ورقة الدعم االقتصادي الالزم لب     , الدولية التي ال تزال تملك أوراقا للقوة      
ومن ثم مدي تعاونها مـع      , ال سيما وأن مقاربة تلك القوي ورؤيتها لمسار التحول الديمقراطي في مصر           

  .ترتبط باعتبارات تأمين وضع إسرائيل في المنطقة, اإلسالميين
ا فيهـا   وأبقت علي مؤسساته بم   ,  يناير أطاحت برأس النظام وبعض كبار معاونيه فقط        25  أن ثورة  -ب

هذا في الوقت الذي تستمر فيـه أجهـزة الدولـة وهيكلهـا             , تلك المنوطة بصناعة السياسات الخارجية    
مع , البيروقراطي الضخم في العمل تقريبا بنفس األسلوب القديم الذي إعتادت علي العمل به لفترة طويلة              

لجديدة سواء كانت إسالمية    وهذا يعني أن العناصر ا    . بعض التغييرات الطفيفة التي طالت شخوص قيادية      
وإنما ستعمد إلي االندماج في مؤسسات عريقة في بيروقراطيتها وتعمل          , أو أخري لن تدخل لتمأل فراغا     

بمقاومـة  , والمتوقع أن تواجه رغبة تلك العناصر الجديـدة فـي التغييـر           . بطبيعتها في مقاومة التغيير   
  .ي استيعاب تلك العناصر وإعادة تنشئتها سياسيابل وربما تنجح تلك المؤسسات ف. بيروقراطية أشد قوة

تموج بعناصر يـدفع كـل منهـا فـي          , الخالصة إذن أن البيئة اإلستراتيجية العربية والمصرية الجديدة       
فبينما تدفع بعضها في اإلبقاء علي األوضاع علي حالها الذي تبدو           . اتجاهات تتناقض مع بعضها البعض    

فيما تعمل عناصر ثالثـة     ,  تحوالت استراتيجية علي الملف الفلسطيني     تدفع عناصر أخري إلي   , عليه اآلن 
  .علي إبقاء هذا التحول عند مستوي التغيير التكتيكي

  14/2/2012، األهرام، القاهرة
  

  !ماذا ننتظر؟ ... "المقاطعة"مستوطنة في  .68
  عريب الرنتاوي

خطبة “وعواصم القرار الدولي، بمثابة     تبدو الرسالة التي ستوجهها القيادة الفلسطينية إلى حكومة إسرائيل          
أللهم هـل   “، هكذا توحي التصريحات والشروحات الفلسطينية المحيطة بها، وإذا ما وردت عبارة             ”الوداع
  .في ختامها، فستكون استحقت هذه التسمية بجدارة” ..بلغت

رشح لوالية رئاسـية  ال أقصد ما يشاع تحديداً، عن نية الرئيس عباس عدم الت     ” خطبة وداع “وعندما أقول   
أقصد أنها خطبة فـي وداع نهـج        ...جديدة، وهي نية تدور بشأنها تكهنات وتأكيدات من مصادر عديدة         

سياسي، يصل اليوم إلى خواتيمه، بعد أن اصطدم بجدار التعنت واالستيطان والغطرسة اإلسرائيلية، الذي              
سطينية، بعد أن جـرب جميـع األطـراف    للقضية الفل” الحلول التفاوضية“لم يبق مجاالً ألي رهان على     

  .والوسطاء حظوظهم، ومع مختلف الحكومات اإلسرائيلية المتعاقبة، ولكن من دون جدوى
الرئيس الفلسطيني، تحدث أمام وزراء الخارجية العرب عن االستيطان المتفشي كالسرطان، في كل بقعة              

، تناول االستيطان الزاحف    ”المقاطعة“ قلب   فلسطينية، لم يستبعد أن يستيقظ ذات صباح ليجد مستوطنة في         
، ومـا   ”لمناطق الـسلطة  ” عودة االحتالل العسكري  “على القدس الشرقية بطولها وعرضها، وتحدث عن        

عودة اإلدارة المدنية   “قاله هنا بإيجاز، توسع حسين الشيخ وزير الشؤون المدنية في تفصيله، عندما تناول              
  . غير ما هو معروف للكافة، وبات يمثل واقع الحال الفلسطينيإلى” سلطة بال سلطة”و” االحتاللية
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هنا يجدر بنا التوقف أمام فكرة الرسائل التي ينبغي أن توجه لحكومة نتنياهو وغيرهـا مـن الالعبـين                   
والمشكلة في ظني ليست مشكلة رسائل إضافية تشرح وجهة النظر الفلسطينية، فهذا أمر عِمل              ...الدوليين

المشكلة تكمن في تعليق تنفيـذ محـاور االسـتراتيجية          ...كن أن يعمل في أي وقت قادم      في السابق، ويم  
الفلسطينية البديلة على نتائج هذه الرسائل وطبيعة الردود عليها، هنا سـندخل مـن جديـد فـي حالـة                    

ظاً لكل  ولقد دفعنا ثمناً باه   ” تقطيع الوقت ”و” المهل“خطرة وال مبرر لها، هنا سندخل في لعبة         ” انتظارية“
  .ما مِنح من مهل لسلطات االحتالل

كنا أشرنا في غير مقال سابق، إلى أن خطوات تنفيذ عناصر االستراتيجية الفلسطينية البديلة، ال يجب أن                 
الـردود علـى الرسـائل      “أو حتى   ” المفاوضات االستكشافية “أو بانتظار نتائج    ” المهل“تعلق على شرط    

لندع الرسائل تسير في طريقها، ولـنمض قـدماً فـي ترجمـة             ...”ألمرالمنوي إرسالها لكل من يعنيهم ا     
  .العناوين التوافقية لالستراتيجية البديلة

هـذه ضـرورة    ...بادئ ذي بدء، ال ينبغي الستحقاق المصالحة أن يتأثر ال بالرسائل وال بالردود عليها             
ونمـر  ...معها على األساس  ويجب أن يجري التعامل     ” األولوية العليا “وطنية قصوى، ترقى إلى مستوى      

بخيارات الهيكلة وإعادة بناء المنظمة وتعريف السلطة ووظائفها واجتراح معالم نظام سياسي فلـسطيني              
جديد، أو باألحرى، بعث مزيد من الدماء والحيوية في عروق الحركة الوطنية الفلسطينية، فنعيد بعثهـا                

ونمر بالمقاومـة   ...ستكمل وظائفها وأهدافها بعد   ونسترد اعتبارها بما هي عليه كحركة تحرر وطني لم ت         
الشعبية التي هي ركن ركين في أي استراتيجية بديلة، من دونها، لن يجد االحتالل ما يدفعه حتى للتفكير                  

، وال ننتهي بمطاردة إسـرائيل فـي        2000باإلنكفاء إلى وضعية ما قبل الثامن والعشرين من أيلول عام           
  .جلس األمن والجمعية العامة مروراً بجنيف والهاي وغيرهماشتى المحافل الدولية، من م

ـ           وعقد قرانه على   ” تطليق السالم ”إسرائيل تفاوض، وتزعم أنها حريصة على السالم، وتتهم أبو مازن ب
حماس وإيران، ومع ذلك تواصل يومياً سياساتها االستيطانية العدوانية، منتهكة كـل القـوانين              ” إرهاب“

 فهل من الصعب الفلسطينيين، أن يواصلوا بعث الرسائل كما يـشاؤون، شـريطة أن               والشرائع الدولية، 
تنفيذ بنود استراتيجيتهم، المنسجمة أتم االنسجام مـع نـص          : يواصلوا السير على مسار متزامن وموازٍ     

هل كثير على الفلسطينيين أن يفاوضوا من جهة وأن يطاردوا إسـرائيل فـي              ...وروح القانون الدولي؟  
هل كثير علـى الفلـسطينيين أن يـضمنوا         ...من جهة ثانية؟  ” الجنايات الدولية ”الشرعية الدولية و  محافل  

رسائلهم القادمة بطلب الذهاب إلى مؤتمر دولي جديد للسالم، تحت مظلـة الـشرعية الدوليـة وطلبـاً                  
  .لحمايتها؟

 يجب أن يصرف جزءاً من وقتـه        العالم المنشغل اآلن بتوفير الحماية للمدنيين من نظم الفساد واالستبداد،         
وألوف المعتقلين من مناضـلي الحريـة       ....واهتمامه لبحث الحماية للمدنيين الفلسطينيين تحت االحتالل      

واالستقالل، والمشردين على أرضهم وبيوتهم المعروضة للهدم واالستيطان، يستحقون التفاتة من المجتمع         
  .ي الحرية والديمقراطية في العالم العربيالدولي، ال تقل عن اهتمامه وتركيزه على معتقل

إذ نذهب للشرعية الدولية في نيويـورك وجنيـف         ” كهوف أفغانستان “أو  ” تورا بورا “نحن ال نذهب إلى     
نحن نذهب لألدوات التي وفرها القانون الدولي والقانون الدولي اإلنساني، للضعفاء والمـستلبة             ...والهاي

وق والحريات األساسية، ومثل هذا المسعى، ال يجب أن يكون مـشروطاً            حقوقهم، رداً للظلم وصوناً للحق    
  .هنا، أو بانتظار جواب على رسالة هناك” جولة استكشافية“بنتائج 
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يجب أن نعترف بذلك مـرة      ...يجب أن نعترف بأن هذه الطريق وصل نهايته، وأن اللعبة السابقة انتهت           
سائل والمفاوضات في استراتيجياتنا القادمة، فيجـب أن        للر” مطرح“واحدة وإلى األبد، وإذا كان ثمة من        

في برنامج الكفاح اليومي    ” الجزء األقل أهمية  “يكون في حجمه ومكانه الصحيحين، ومن على قاعدة أنها          
  .للحركة الوطنية واإلسالمية الفلسطينية

طيني الجديد، وثمـة    لهذا المسعى الفلس  ” شبكة أمان “وعلى العرب في ربيعهم، أن يدركوا الحاجة لتوفير         
فرص لتوفير مثل هذه الشبكة استناداً لمنجزات الشوارع العربية ومكتسباتها، لكن نقطة البدء فـي هـذا                 

لهذه القضية، ولكـن    ” البعد القومي “المسار، يجب أن تنطلق من رام اهللا والقدس وغزة، ويجب أن نعيد             
  .من بوابة الشوارع العربية المنتفضة والثائرة هذه المرة

من دون أن نقدم بحزم وثبات على طرق هذه األبواب، وقرع جدران هذا الخزان بقوة وثقة وعزم، فإننا                  
، وما أورده الرئيس    ”مطرح“سنظل ندور في دوائر االنتظار والرهان المغلقة، التي لن تصل بنا إلى أي              

، هو ما تعيشه الضفة     قد يصبح حقيقة، وما قاله حسين الشيخ      ” مستوطنة في المقاطعة  “عباس ساخراً عن    
الغربية، وليس ما قد تعيشه في المستقبل، فهل آن األوان، النطالقة جديدة في الوعي والتفكير والبرنامج                

  .والممارسة؟
  15/2/2012، الدستور، عمان

  
  الحدود تغيرت .69

  عوفر شيلح
تنظـيم بالـضبط     في النظرة االولى، وقبل أن يتضح أي         –العمليتان امس في الهند وفي جورجيا تبدوان        

ولكن االستنتاج منهما عن قدرة حزب اهللا الذي يكاد ال يكون هناك شك فـي أن                .  هاويتين جدا  –نفذهما  
 فمعظم رجال االمن يعتقدون بان محـاوالت القيـام          –رجاله يقفون خلفهما، سيكون ايضا تحد للمصير        

نه يجب محاكمة تلك العمليتـين فـي        يخيل أ . بأعمال ارهابية لن تتوقف، وكذا االعمال الهاوية بحد ذاتها        
  .سياق أوسع

 استغرق حزب اهللا شهر بالضبط للثأر على تصفية عباس موسوي، االمين العام السابق لحسن               1992في  
مبنى السفارة االسرائيلية في بـوينس أيـرس        : العملية كانت كبيرة، تظاهرية وكثيرة االصابات     . نصراهللا

بعد سنتين من ذلك    .  اسرائيليا وارجنتينيا  29 قادها انتحاري، وقتل     انهار بعبوة اخفيت في سيارة متفجرة     
  . شخصا في عملية مشابهة في مبنى الجالية اليهودية في االرجنتين85قتل 

، بعد أربع سنوات على وفاة عماد مغنية في اغتيال في دمشق؟            )االول(ماذا تغير منذئذ وحتى يوم أمس       
، أصبح االرهاب والحـرب     2001 ايلول   11السابقة، ال سيما منذ     في العشرين سنة    . حدود النزاع أساسا  

أذرع االستخبارات التي كانت تتحفظ على ما يخصها بتزمت ذات مـرة باتـت              . ضده موضوعا عالميا  
مصالح تنظيميـة   . تتعاون، وقدرات كانت ذات مرة من نصيب القليلين، فتحت االن امام العيون االجنبية            

  .الفهم بانه في هذا العالم ال أحد يحمي نفسه وحده وبنفسهوسياسية تخفض رأسها امام 
وبقدر ما نعرف، لم يـنجح      . حزب اهللا يحاول منذ أربع سنوات تنفيذ عملية كبيرة، تثأر من موت مغنية            

حتى االن الن أذرع االستخبارات من كل العالم تتعاون، مثلما بدا االمر ايضا في احبـاط العمليـة فـي                    
بدتا سطحيا كنتيجة لتنظيم محلي، تنظيما يمكـن ان ينفـذ   ) االول(عمليتا أمس . سابيعتايالند قبل بضعة أ 

  .واضح أن هذا ليس النهاية، ال بالنسبة لهم وال بالنسبة لنا. من تحت الرادار، ولكنه بقدرات محدودة
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 امـام   فحزب اهللا يقـف   . الحدود الجديدة تبدو أيضا في الكوابح التي يضعها معظم االطراف على أنفسهم           
. واقع حساس جدا في لبنان، ضعف شديد للصديق من دمشق، ضغط دولي هائل على السيد من ايـران                 

فـي  .  عيارا أشعل نارا أكبر بكثير مما خطط له        2006وقد سبق لنصراهللا أن أطلق ذات مرة في صيف          
ل هذه االيام، حين تكون ايران عرضة لهجوم دبلوماسي واسع وتـستعد لهجـوم مـادي، مـن المعقـو                  

ايران يمكنها ان تتنكر لعمليتي أمس، ومشكوك فيه        . االفتراض بان لجام حزب اهللا وثيق على نحو خاص        
  .نتائج اخرى كانت ستجعل هذه المهمة صعبة عليها. أن تعاقب عليهما

فعلى الطاولة أمور أكبر بكثير، ولنـا أيـضا توجـد           . اسرائيل هي االخرى ال يمكنها ان تحطم االواني       
الدفاع الذاتي، في وجه االرهاب مثلما في وجه التهديدات االخـرى           .  ينبغي أخذها بالحسبان   اطراف ثالثة 

فالحرب االستخبارية، الى جانب قوى اخرى مـن أرجـاء العـالم،            . لم يعد موضوعا بين النظام ونفسه     
  .هذا ال يعني ان أيا من الطرفين مسموح له تحطيم االواني. أنتجت حتى االن النجاحات أساسا

  14/2/2012، عاريفم
  15/2/2012، الحياة الجديدة، رام اهللا

  
  :كاريكاتير .70
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