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  "ن الدوحةإعال"ال خالف في حماس ومتفقون بشأن : مشعل وهنية .1

 في قطاع عقد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل ورئيس الحكومة الفلسطينية: الدوحة
 لبحث آخر المستجدات المتعلقة بالمصالحة، 15/2 إسماعيل هنية، لقاء بعد ظهر يوم األربعاء غزة

  .إلى قطاع غزةوالجولة األخير التي شملت عدة دول عربية وإسالمية، وذلك قبل توجه األخير 
أن ال "على نسخة منه " المركز الفلسطيني لإلعالم"وأكد مشعل وهنية، في تصريح مشترك، حصل 

  ".ماض نحو التطبيق"، مشددين على أن إعالن الدوحة "خالفات في الحركة حيال ملف المصالحة
 العبد هنية واستعرضنا معا الحمد اهللا في هذا اليوم التقيت أنا واألخ الحبيب أبو: "وقال مشعل، عقب اللقاء

جولته المباركة في المنطقة وزيارتنا لألردن وزيارتنا لقطر، واستعرضنا ما جرى فيها ومجمل 
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التطورات السياسية بشأن القضية الفلسطينية وفي المنطقة، وتبادلنا الرأي في كل ما يتعلق بموقف 
ضنا اتفاق الدوحة، ووضعت األخ أبو استعر: "وأضاف مشعل ".الحركة تجاه هذه األحداث والتطورات

العبد في صورة تفاصيل إعالن الدوحة، وتباحثنا بخصوص الخطوات العملية لتنفيذ هذا االتفاق، ونسأل 
نحن في حركة حماس، : "وتابع مؤكدا ".اهللا عز وجل أن يحقق كل ما فيه الخير لشعبنا وقضيتنا وأمتنا

ة وحريصون على طي صفحة االنقسام، وتعزيز الوحدة كما يعلم الجميع، ماضون في طريق المصالح
  ".الوطنية الفلسطينية وترتيب البيت الفلسطيني في إطار السلطة ومنظمة التحرير الفلسطينية

نحن في غاية السعادة للقاء األخ أبو الوليد، وذلك بعد جولتنا في : "من جانبه؛ قال هنية في تصريحه
وعبرنا كالنا عن ارتياحنا لنتائجها وتقديرنا العالي لالستقبال الشعبي المنطقة سواء األولى أو الثانية 

والرسمي الذي دّل على أن القضية الفلسطينية هي القضية المحورية لألمة، وأن الشعب الفلسطيني في 
كما . الداخل والخارج محل احترام هذه الشعوب، وأن المستقبل سوف يشهد الخير الكثير للقضية والشعب

  ". من األخ أبو الوليد لما جرى في زيارته لألردن الشقيق وزيارته للدوحةاستمعت
تحدثنا بشكل معمق حولها، واتفقنا على آليات تنفيذ هذا االتفاق : "وبخصوص تفاهمات الدوحة؛ قال هنية

إن شاء اهللا بما يحقق الهدف المنشود منها وهو تحقيق المصالحة، وإنهاء االنقسام وتكريس الشراكة 
وطنية وحتى يتفرغ شعبنا للملفات الكبيرة للقضية وهي القدس والضفة واالستيطان والجدار وقضايا ال

من الواضح أن : "وأضاف ".الالجئين، ونحن بحاجة ماسة لتفريغ الشعب لمواجهة هذه الملفات الكبرى
 المقدر والمحترم كل السياقات السياسية بما فيها هذا االتفاق، الذي أبرمه األخ أبو الوليد من موقعه

كرئيس للحركة وبرعاية دولة شقيقة هي قطر، وامتدادا لروح الحراك العربي الذي قامت به مصر، بما 
يدل أننا ماضون في االتجاه الصحيح، ومعنيون بتحقيق المصالحة وحريصون أن يرى شعبنا ثمارا 

  ".مكون أساسي فيهامباشرة وعملية لهذا المصالحة ولهذه التفاهمات واالتفاقات، وحماس 
 الجناح ،لألنباء عن مصدره لم تسمه قوله إن قيادة كتائب القسام" قدس برس"إلى ذلك نقلت وكالة 

 موحدة في موقفها مما تم التوافق عليه في الدوحة، حيث اتصل القياديان في الكتائب ،العسكري للحركة
  .بحسب ما كشفه المصدر" عالن الدوحةأحمد الجعبري ومحمد الضيف مع خالد مشعل، وأبديا تأييدهما إل

  15/2/2012، لإلعالمالمركز الفلسطيني 
  

  عباس لم يشرع بمشاورات تشكيل الحكومة : واصل أبو يوسف .2
 في  الفلسطينية، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، واصل أبو يوسف.دأكد : أشرف الهور -غزة 

يني محمود عباس لم يبدأ بعد مشاورات تشكيل الحكومة،  الرئيس الفلسطأن "القدس العربي"تصريحات لـ
، الفتاً إلى أن ما ترشحه "سيستنبط وجهة نظر الفصائل في أمر تشكيل الحكومة" الرئيس إنوقال 

الحق في اختيار "لكن أبو يوسف أكد على أن سيكون للرئيس أبو مازن  ."سيؤخذ بعين االعتبار"الفصائل 
وأوضح أن ملف الحكومة سيطرح خالل اجتماع لجنة منظمة  ."لمستقلةأعضاء حكومته من الشخصيات ا

 من الشهر الجاري، لكنه أكد أن هذا ال يعني أن اإلعالن عن تشكيلة 23التحرير في القاهرة يوم 
  .الحكومة سيعلن خالل هذا االجتماع

لجنة التنفيذية ومن المقرر أن تعقد لجنة منظمة التحرير برئاسة الرئيس عباس والتي تضم أعضاء ال
ورئيس المجلس الوطني، واألمناء العامين للفصائل بمشاركة كل من حركة حماس والجهاد اإلسالمي 
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وسيشهد  . الجاري، لمناقشة كل ملفات المصالحة بما فيها تشكيل الحكومة23اجتماعاً لها في القاهرة يوم 
  .عل رئيس المكتب السياسي لحماسلقاء القاهرة عقد لقاء ثنائي بين كل من الرئيس عباس وخالد مش

  16/2/2012القدس العربي، لندن، 
  

   فبراير/شباط  أواخر"منظمة التحرير" عقب اجتماع لجنة "التوافق" حكومة تشكيل": الشرق األوسط" .3
توقعت مصادر فلسطينية مطلعة أن يتم اإلعالن عن تشكيل حكومة التوافق :  صالح النعامي- غزة

ماع الذي سيعقده في القاهرة الجسم القيادي لمنظمة التحرير، برئاسة الرئيس الوطني في أعقاب االجت
محمود عباس ومشاركة األمناء العامين للفصائل الفلسطينية وأعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير 

وأشارت المصادر إلى أن قيادات في حركتي فتح وحماس . الحالي) شباط(الفلسطينية، أواخر فبراير 
تحاول ضمان مواقع لها في الحكومة » التكنوقراط«ة الفصائل الفلسطينية، ممن يمكن وصفها بـوبقي

، فإنها ستشكل بناء "حكومة خبراء"العتيدة، موضحة أنه على الرغم من أن الحكومة القادمة توصف بأنها 
بعض الوزراء في وتوقعت المصادر أن يحافظ  .على تنسيب الفصائل الفلسطينية، أو على األقل بموافقتها

حكومتي غزة ورام اهللا على مواقعهم في الحكومة القادمة، ال سيما سالم فياض رئيس حكومة رام اهللا، 
 محمد .كما توقعت المصادر أن يشغل د. الذي من المتوقع أن يواصل شغل منصب وزير المالية

  .مصطفى رئيس صندوق االستثمار الفلسطيني موقعا مهما في الحكومة القادمة
وفي المقابل، نفت المصادر بقوة أن يكون الرئيس عباس قد اقترح على مشعل ضم شخصيات محددة 

وأشارت . "االعتدال"محسوبة على حركة حماس للحكومة القادمة، سيما من الشخصيات التي توصم بـ
 منح المصادر إلى أنه لو أقدم عباس على مثل هذه الخطوة لتراجعت فرص إمكانية أن توافق حماس على

  .هذه الشخصيات مواقع في الوزارة
إلى ذلك، تجري أوساط قيادية في حركتي فتح وحماس اتصاالت مكثفة حول إمكانية تعديل القانون 
األساسي المتعلق بتشكيل الحكومة لكي يتسنى للرئيس عباس ترؤس حكومة التوافق الوطني، باإلضافة 

شارك ممثلون عن فصائل أخرى ممثلة في المجلس ومن المتوقع أن ي. إلى توليه منصب رئاسة السلطة
  .التشريعي في االتصاالت الهادفة لتعديل القانون

  16/2/2012الشرق األوسط، لندن، 
  

   شمال الوطن وجنوبه لن يمر إال عبر القدسبينالطريق الرابط : فياض .4
ة طريق وادي  مشروع إنارأمس سالم فياض عصر . افتتح رئيس الوزراء د: العيسةأسامة - بيت لحم

 في كلمته خالل حفل االفتتاح فياضوأشاد . النار بالطاقة الشمسية في بلدة العبيدية في محافظة بيت لحم
لهذا المشروع داللة مهمة على "بالجهود المبذولة النجاز المشروع، وأشار إلى أهميته ورياديته، وقال 

ل اإلسرائيلي ومشروعه االستيطاني، وفيه إبداع شعبنا وابتكاره وإصراره على االنجاز في وجه االحتال
أيضاً إصرار على المضي قدماً نحو الوصول بمشروعنا الوطني إلى نهايته الحتمية المتمثلة أساساً في 
إنهاء االحتالل وتمكين شعبنا من تقرير مصيره والعيش بحرية وكرامة في كنف دولته المستقلة على 

غربية وفي القلب منها في القدس الشريف العاصمة األبدية  في قطاع غزة والضفة ال1967حدود عام 
هذا طريق مهم وحيوي وهو يعود بالنفع على حوالي مليون مواطن من "وأضاف فياض  ."لهذه الدولة

مختلف المحافظات في رام اهللا والقدس وبيت لحم والخليل ويربط شمال الضفة الغربية بجنوبها، 
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جنوبه يمر عبر القدس، ولن يمر إال عبر القدس، ونحن مصممون والطريق الرابط بين شمال الوطن و
  ."على إعمار وطننا وستعود القدس الممر الرابط بين شمال الوطن وجنوبه

  16/2/2012الحياة الجديدة، رام اهللا، 
  

   المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياتهودع وي إنهاء أزمة كهرباء غزةالمصريةبحر يناشد القيادة  .5
أحمد بحر، القيادة المصرية ومجلس الشعب المصري، . يس المجلس التشريعي باإلنابة دناشد رئ: غزة

بالتدخل العاجل إلنقاذ قطاع غزة من الكارثة اإلنسانية التي تتهدده، بفعل انقطاع التيار الكهربائي نتيجة 
ركز الم" في بيان صحفي وصل ،ودعا بحر .توقف محطة التوليد الوحيدة في قطاع غزة عن العمل

، المصريين إلى تدارك المأساة اإلنسانية التي تخيم على 15/2نسخة منه، األربعاء " الفلسطيني لإلعالم
أهالي القطاع عبر اإلسراع في ربط كهرباء غزة بمصر، ضمن مشروع الربط اإلقليمي المقر من جامعة 

ألساسية الالزمة إلعادة الدول العربية منذ أكثر من عامين، مشدداً على ضرورة توفير المستلزمات ا
تشغيل محطة توليد الكهرباء من وقود وصيانة في إطار الجهد المرحلي ريثما يتم معالجة األمر بشكل 

  .جذري ونهائي
وحمل بحر االحتالل المسؤولية الكاملة عن إغراق غزة في الظالم وأزمة الكهرباء التي تعيشها والتبعات 

ار المضروب على القطاع منذ أكثر من خمس سنوات بهدف تركيع والمآسي المترتبة عليها، بفعل الحص
  .وكسر إرادة الشعب

كما دعا المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته التي يمليها عليه القانون الدولي والقانون الدولي اإلنساني 
قة واتفاقية جنيف الرابعة تجاه الشعب الفلسطيني المحاصر في قطاع غزة، الذي يعيش حالة غير مسبو

  .من المعاناة والموت البطيء بفعل سياسات وممارسات االحتالل
  15/2/2012المركز الفلسطيني لإلعالم، 

   
   جراء توقف محطة الكهرباءمن المرضى% 80 يتهّدد الخطر: وزارة الصحة بغزة .6

حذرت وزارة الصحة في الحكومة في قطاع غزة، أمس، من أن مخزونها من مادة  : رائد الفي-غزة 
الر الالزم لتشغيل المولدات الكهربائية في المستشفيات ومراكز الرعاية األولية، سينفد بالكامل في السو

أشرف القدرة، في تصريح .وأكد الناطق باسم وزارة الصحة د . مدة تراوح ما بين يوم إلى يومين فقط 
مات الصحية لنحو صحافي، أن أزمة الكهرباء الخانقة التي تشتد ساعة بعد ساعة، تؤثر في كل الخد

مليون وسبعمئة ألف مواطن يعيشون في قطاع غزة، الذي ما زال االحتالل يفرض حصاره غير القانوني 
 من مرضى القطاع مهددون بتفاقم وضعهم الصحي من %80وقال إن أكثر من   .2006عليه منذ عام 

مخزون االستراتيجي من جراء توقف محطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع، إضافة إلى تدهور ال
السوالر داخل المولدات الكهربائية الموجودة في المستشفيات ومراكز الرعاية األولية الذي وصل حتى 

  .منه% 72اللحظة إلى نفاد 
  16/2/2012الخليج، الشارقة، 
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  " التبادل" من مخطط إلعادة اعتقال المحررين ضمن تحذّروزارة األسرى : غزة .7
قيام االحتالل "ون األسرى والمحررين في الحكومة الفلسطينية بغزة من خطورة حذرت وزارة شؤ: غزة

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

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

  
  اعتقال نجل نائب أسير يدلل على عدم جدية فتح في المصالحة": التغيير واإلصالح"كتلة  .8

 في بيان تلقت ،التابعة لحركة حماس في المجلس التشريعي" التغيير واإلصالح"اعتبرت كتلة : رام اهللا
، أن اعتقال أجهزة أمن السلطة الفلسطينية بالضفة الغربية 15/2نسخة عنه األربعاء " قدس برس"

عدم جدية حركة فتح في المصالحة، ومدى "المحتلة، لنجل النائب محمد أبوجحيشة، دليل على ما اعتبرته 
  ".تناقض تصريحاتها اإلعالمية بالممارسات الميدانية على األرض

  15/2/2012قدس برس، 
  

  %50تخفيض الضرائب بنسبة :  بغزةالوزراءأمين عام مجلس  .9
محمد عسقول، عن تخفيض حكومته نسبة . أعلن األمين العام لمجلس الوزراء د :صفاء عاشور - غزة

 . على جميع السلع% 50رسوم استيراد بعض السلع الكمالية والتي تدخل عبر معبر كرم أبو سالم بنسبة 
، أن هذا 15/2حيفة فلسطين، على هامش زيارته للصحيفة األربعاء وأوضح في حوار مطول مع ص

القرار جاء للموازنة بين حاجات التجار المستوردين وبين المنتجين في القطاع، مشدداً أن الهدف من 
وبين أن البضائع التي يتم استيرادها . فرض هذه الضرائب هو تشجيع المنتج المحلي وليس جمع األموال

  . بية هي منتجات محلية تماماً، وال يتم فرض أي رسوم استيراد عليهامن الضفة الغر
  15/2/2012موقع فلسطين أون الين، 

  
   بحق قاتل الشيخ محمد الرفاتيباإلعدامالحكم : غزة .10

 المتهم بقتل الشهيد محمد عادل ،)ج.ز.ج(حكمت المحكمة العسكرية العليا في مدينة غزة، على المتهم 
  .مياً بالرصاص باإلعدام ر،الرفاتي

  15/2/2012موقع فلسطين أون الين، 
  

  يوسفتكلف عشرة ضباط من السلطة لحماية اليهود الوافدين الى قبر " إسرائيل": "جيروزاليم بوست" .11
بأن اإلدارة المدنية اإلسرائيلية في الضفة الغربية " الجيروزاليم بوست" علمت صحيفة :عكا أون الين

 الفلسطينية بتكليف عشرة ضباط من األجهزة األمنية التابعة للسلطة توصلت إلى تفاهمات مع السلطة
  .بمسؤولية الحماية الدائمة للمصلين اليهود الوافدين إلى قبر النبي يوسف في نابلسي بصفة رسمية

وحسب الصحيفة فإن السلطة رفضت خالل التفاهمات طلباً إسرائيلياً بعدم تسلح رجال الشرطة الفلسطينية 
 في قبر يوسف وسحب سالحهم وهو عبارة عن بنادق كالشينكوف، مشيرة إلى أن السلطة المرابطين
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فرضت إجراءات أمنية صارمة في المكان كمحاولة لمنع أية عمليات ضد اليهود الذي يتسللون بين الفينة 
  .واألخرى للصالة في القبر دون علم الجيش ودون تنسيق مسبق مع أجهزة السلطة

كان هذا حدثاً تاريخياً وهو دليل على تحسن التنسيق األمني، على : "ش اإلسرائيليوقال مصدر في الجي
الرغم من أزمة المفاوضات بين السلطة وإسرائيل إال أن إسرائيل سمحت للسلطة ببسط سيطرتها األمنية 

  ".على أجزاء إضافية من الضفة الغربية
  16/2/2012موقع عكا أون الين، 

  
   بكافة مراسالت الهيئات المحلية"السلطة الفلسطينية"سمى قرار باستخدام م: الضفة .12

بيان صحفي صادر عن وزارة الحكم المحلي في ، 15/2  قرر مجلس الوزراء، يوم األربعاء:البيرة
كافة الهيئات المحلية استخدام مسمى السلطة الوطنية الفلسطينية في 'أنه على  نسخة عنه،' وفا'وصلت 

وجاء هذا القرار إللزام الهيئات المحلية التي كانت تستخدم  .'صادرة عنهاجميع المراسالت والكتب ال
  .مسمى خاص بها على المعامالت الرسمية، لتستخدم مصطلح السلطة الوطنية الفلسطينية

  15/2/2012، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
  

   لقاء بين عباس وهنية في القاهرةعقدعزام األحمد ينفي  .13
مع  نفى عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام األحمد ورئيس وفدها للحوار:  محمد هواش-اهللا رام 

في الفصائل الفلسطينية، ان يكون الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيلتقي مع رئيس الوزراء الفلسطيني 
س المكتب عباس، سيلتقي رئي"وأكد ان  . اسماعيل هنية في القاهرة اواخر الشهر الجاريقطاع غزة

 23السياسي لحماس خالد مشعل، على هامش اجتماعات الفصائل الفلسطينية التي ستعقد في القاهرة في 
  ".أنها اجتماعات دورية ستتكرر باستمرار لتعزيز الجبهة الداخلية" ، مشيراً إلى"شباط الجاري
هرة أواخر الشهر الجاري بين لقاء سيعقد في القا" االميركي نقل الثلثاء عن االحمد أن" سوا"وكان راديو 

  ".عباس وهنية لبدء مشاورات تاليف  الحكومة الوطنية وتنفيذ اتفاق المصالحة
 16/2/2012النهار، بيروت، 

  
  تجنب لقاء األسد قبل مغادرة دمشقمشعل: نت.الجزيرة .14

 كشف مصدر مطلع للجزيرة نت أن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد: محمد النجار -عمان 
 ، وفضل مغادرة دمشق قبل اللقاء،مشعل تجنب لقاء كان قد تم تحديده مع الرئيس السوري بشار األسد

 إن مدير ، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه،وقال المصدر .الذي اعتبرته حماس بأنه لن يكون مفيدا
 وأبلغه بأن ،يرةالمخابرات السورية علي مملوك التقى مشعل الشهر الماضي بعد وصوله إليها للمرة األخ

 ،موعدا تم تنسيقه له مع األسد، إال أن مشعل عاد لمملوك قبل اللقاء بثالثة أيام واعتذر له عن اللقاء
ويؤكد المصدر ذاته بأن آخر قياديين من حماس وهما عماد العلمي  .وأبلغه أنه سيغادر دمشق قبله

 من عمان نهاية يزور سوريا قادماًوعزت الرشق غادرا دمشق بعد مشعل، حيث كان الرشق آخر قيادي 
  .شباط الجاري/الشهر الماضي قبل أن يغادرها مطلع فبراير

  16/2/2012الجزيزة نت، الدوحة، 
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   متمسكة باتفاق الدوحة"المعنية بصناعة القرار" حماسقيادات : عباس زكي .15
 من األربعاءقلل عضو اللجنة المركزية لحركة فتح الفلسطينية عباس زكي :  ا ف ب-الجزائر 

داخل حماس من تشكيل حكومة التوافق الوطني برئاسة محمود عباس، مؤكدة ان القيادات ' االعتراضات'
المعنية 'ونفى القيادي في فتح ان يكون في قيادات حماس  .متمسكة بهذا القرار' المعنية في الحركة'

طيني محمود عباس بين منصبي اعتراض على اتفاق الدوحة او على جمع الرئيس الفلس' بصناعة القرار
هناك 'وقال زكي لوكالة فرنس برس بمناسبة زيارته للجزائر  . رئاسة الحكومة والسلطة الفلسطينية

بعض االعتراضات من حماس لكنها ليست ذات وجاهة الن التيار المركزي في حماس وكل التصريحات 
  .'من كبار المسؤولين المعنيين بصناعة القرار مع اتفاق الدوحة

  16/2/2012القدس العربي، لندن، 
  

   يعلنون اإلضراب عن الطعام تضامناً مع األسير خضر عدنانالجهادقيادات من حركة  .16
دخلت شخصيات اعتبارية وقيادات فصائلية فلسطينية األربعاء في إضرابٍ مفتوحٍ عن :  د ب أ-رام اهللا 

هر الثاني على التوالي معركةً في الطعام تضامناً مع الشيخ األسير خضر عدنان الذي يخوض للش
االخبارية الفلسطينية المستقلة أن ' معا'وذكرت وكالة  .'االحتالل وقوانينه الباطلة'مواجهة سياسات 

عشرات الشخصيات والقيادات الفصائلية انضمت إلى اإلضراب الذي بدأه عشرات الشبان مؤخراً في 
ومن أبرز هذه الشخصيات  .لية للصيب األحمر في غزةخيمة االعتصام المنصوبة قبالة مقر اللجنة الدو

قيادات رفيعة بحركة الجهاد اإلسالمي، التي ينتمي إليها الشيخ خضر عدنان، نافذ عزام وأحمد المدلل و 
ابراهيم النجار وداود شهاب وخضر حبيب باإلضافة لعشرات الكوادر من غالبية الفصائل والقوى 

قراره خوض اإلضراب يأتي إسناداً 'وأكد القيادي أحمد المدلل أن  .والمؤسسات المجتمعية المختلفة
  .'لمعركة الكرامة التي يسطرها الشيخ عدنان بصموده وإبائه ورباطة جأشه وإيمانه بعدالة قضيته

  16/2/2012القدس العربي، لندن، 
 

   قبرص له إلى زيارةبأولنتنياهو يقوم  .17
وحـسب  . ائيلي بنيامين نتنياهو بأول زيارة لـه لقبـرص        يقوم رئيس الوزراء اإلسر   : ب.ف. أ -نيقوسيا  

مصادر إسرائيلية، فإن هذه الزيارة ستكون مؤشرا على تحسن في العالقات بين الدولة العبرية والجزيرة               
المتوسطية، مرتبط باكتشاف احتياطات كبيرة من الغاز الطبيعي قبالة سواحل البلدين الجارين اللذين تشهد              

وخالل زيارته التي تستمر ليوم واحد، سيبحث نتنياهو التعاون في مجالي الطاقـة             . توراالعالقات بينهما ف  
نريـد تعاونـا    «: »سايبرس مايـل  «وقال السفير اإلسرائيلي مايكل هراري لصحيفة       . واألمن اإلقليميين 

 .»إنها زيارة رمزية تعطي دفعا لمصالح مشتركة قائمة.. إضافيا
  16/2/2012الشرق األوسط، لندن، 

 
  العالمو على استقرار المنطقة إيران وحزب اهللا يشكالن خطراً: باراك .18

في اجتماعهـا أمـس بـصفة       وتل أبيب   في  قررت الحكومة اإلسرائيلية    :  نظير مجلي  - لندن،  تل أبيب 
خطـوت وقائيـة لـصد      «، الرد على عمليات التفجير بسلسلة       »اللجنة الوزارية لشؤون األمن الوطني    «

وقال وزير الدفاع اإلسرائيلي إيهود باراك، الموجود حاليا فـي سـنغافورة            . »يرانيةالهجمة اإلرهابية اإل  
محاولة االعتداء في بانكوك تثبت مرة أخـرى  «وقضى بضع ساعات في بانكوك يوم األحد الماضي، إن  
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. »أن إيران وعمالءها يواصلون التصرف بطرق إرهابية، واالعتداءات األخيرة هي الدليل علـى ذلـك              
إيران وحزب اهللا هما من المصادر المطلقة لإلرهاب وهما يشكالن خطرا على اسـتقرار              «أن  وأضاف  

  . »المنطقة وخطرا على استقرار العالم
  16/2/2012الشرق األوسط، لندن، 

 
   لموقف يدعو إلى إسقاط األسد"إسرائيل" نتنياهو يرفض طلب ليبرمان حول تبني ":هآرتس" .19

الخميس ان رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنيـاهو رفـض           )هآرتس(ذكرت صحيفة   ): يو بي اي  (
دور ليبرمان حول تبني إسرائيل لموقف معلن حيال األحـداث الدمويـة فـي              جطلب وزير الخارجية أفي   

ونقلت الصحيفة عن مصدر رفيـع المـستوى فـي وزارة            .سورية والدعوة إلسقاط الرئيس بشار األسد     
في األسابيع األخيرة بلور المستوى المهني في الوزارة توصـيات بـشأن            الخارجية اإلسرائيلية قوله إنه     

وأضاف المصدر أن الدبلوماسـيين اإلسـرائيليين    .سياسة جديدة تتبعها إسرائيل حيال الوضع في سورية       
يوجد واجب أخالقي لدى إسرائيل بشجب المجزرة في سورية والدعوة إلى إسقاط األسد من              "يعتقدون أن   

قالت الصحيفة إن ليبرمان تبنى توصيات كبار الدبلوماسيين في وزارته وطرح الموضوع            و ".أجل وقفها 
وأضافت أن نتنيـاهو ووزيـر الـدفاع     .خالل اجتماعات مع نتنياهو وفي هيئات حكومية رفيع المستوى  

 باراك ووزراء آخرين تحفظوا من اقتراح وزارة الخارجية وأن نتنياهو يرى األمور بشكل معاكس               إيهود
لمسؤولين في الخارجية، وأن من شأن إعالن إسرائيل عن موقف متـشدد فـي الموضـوع أن يغـذي                   ل

  .نظريات مؤامرة أخرى وتُمكن األسد من اإلدعاء بأن إسرائيل تقف خلف التمرد ضده
  16/2/2012القدس العربي، لندن، 

  
  أحبطنا مؤامرة الغتيال باراك أثناء زيارته لسنغافورة: "إسرائيل" .20

أحبطت عملية استهدفت وزير الدفاع إيهود باراك في        “الت مصادر إسرائيلية رفيعة إن إسرائيل       ق: القدس
أبلغـت الـسلطات فـي سـنغافورة        ) الموساد(المخابرات اإلسرائيلية الخارجية    “، مضيفة أن    ”سنغافورة

” حـزب اهللا  ”عن خلية مشتركة مـن إيـران و       قبل وصول باراك،    بمعلومات في غاية األهمية والسرية      
خططت الغتيال وزير دفاع إسرائيل، الذي زار سنغافورة مطلع األسبوع الجاري واشترك في معـرض               

، حيث تعرض إسرائيل تقنياتها وصناعاتها المتطورة في مجـال الطيـران الحربـي              ”الصناعات الجوية 
ر باراك،  وذكرت المصادر أن الخلية كانت تلقت معلومات كثيرة ودقيقة عن جدول أعمال الوزي             .والمدني

  .ونظمت خاليا من المراقبين، وعزمت على اغتياله في الفندق الذي نزل فيه
  16/2/2012الجريدة، الكويت، 

 
   يتهرب"أبو مازن" للمفاوضات المباشرة دون شروط لكن مستعدة "إسرائيل": ليبرمان .21

 خـالل   ،دور ليبرمـان  صرح وزير الخارجية اإلسرائيلي أفيغ    :  أوفير براك  - اإلذاعة اإلسرائيلية الثانية  
 بأن إسرائيل لن تقبل أي إمالءات، وخصوصاً فيما يتعلق بتجميد البنـاء             ،جلسة لكتلة حزب إسرائيل بيتنا    
أبو مازن لـم يطلـب مـن    رئيس السلطة الفلسطينية وحسب كالمه، فإن  .االستيطاني في الضفة الغربية  

   على أن هذا الطلب عبارة عن محاولة للتهرب         الحكومات اإلسرائيلية السابقة تجميد البناء، وأكد ليبرمان      
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من المحادثات المباشرة، وأضاف الوزير ليبرمان بأن إسرائيل مستعدة في أي وقت للبدء في مفاوضـات               
  .دون شروط

 14/2/2012مركز دراسات الشرق األوسط، 
 

   على اغتيال عماد مغنيةاًردجاءت   في الهند وجورجياالتفجيرات: ليبرمان .22
كشف وزير الخارجية اإلسرائيلي أفيغدور ليبرمان خالل مقابلة مـع إذاعـة            : اإلسرائيلية الثانية اإلذاعة  

صوت إسرائيل بأن منظومة الحماية في سفارات إسرائيل في الدول المجاورة إليران تختلف عما يحصل               
ى السنوية الغتيـال    في السفارات في كندا أو الواليات المتحدة مثالً، وأشار الوزير ليبرمان إلى أن الذكر             
محاوالت " المخربون"عماد مغنية يصادف يوم أول من أمس، وألن السفارات تكون مغلقة يوم األحد، نفذ               

كما أشار ليبرمان أيضاً إلى أن إسرائيل نجحت بمنع التفجير في جورجيا ألنهـا               .التفجير في اليوم التالي   
تفجيرات ضد سـفارات إسـرائيل فـي العـالم،          كانت مستعدة لذلك بسبب تجربة إسرائيل المريرة مع ال        

القيام بتفجيرات فيها منـذ زمـن، وصـرح         " المخربون"وأضاف بأن الهند هي إحدى الدول التي يحاول         
ليبرمان بأن إسرائيل أرسلت مندوبين إلى نيودلهي للمشاركة في التحقيق الذي يقوم به الهنود، وأعـرب                

  .عن ثقته بأن التحقيق سيكشف الفاعلين
  14/2/2012ركز دراسات الشرق األوسط، م

 
   التأهب لمواجهة التحديات"إسرائيل" سباق تسلح يحتم على أوجإيران في :  غانتس .23

 نقلت وسائل إعالم إسرائيلية عن رئيس أركان الجيش اإلسـرائيلي، بينـي             : وكاالت ، طهران –رام اهللا   
ن إسـرائيل مـستعدة لمواجهـة كافـة         غانتس، امس، قوله إن إيران في أوج سباق تسلّح، وشدد على أ           

، "مهاجمة أهداف إسرائيلية وغربية في العالم     " يحاول   "نظام آية اهللا في إيران    "  إن وقال غانتس ،  التحديات
في إشارة إلى عمليات التفجير في اليومين األخيرين التي استهدفت سفارات إسرائيل في كل مـن الهنـد                  

  .وتايالند وجورجيا
 16/2/2012 اهللا، الحياة الجديدة، رام

 
   من فوضى في الشرق األوسط في حال سقوط األسديحذرسابق اللموساد  ارئيس .24

حذر الرئيس السابق للموساد اإلسرائيلي إيفرايم هاليفي من حدوث فوضـى فـي             :  يو بي آي   -طوكيو  
عسكري الشرق األوسط إذا ما سقط نظام الرئيس السوري بشار األسد، وقال إن إسرائيل قد تقوم بتحرك                 

، NHKودان هاليفي في حوار أجرته هيئة اإلذاعـة والتلفزيـون اليابانيـة             . للحفاظ على أمنها بالمنطقة   
وأعرب هـاليفي عـن قلقـه مـن أن تـؤدي       أعمال القمع الذي يمارسه النظام السوري ضد المدنيين،    

ها غض النظر عن    وقال إن إسرائيل ال يمكن     . في سورية إلى وقوع أسلحة في يد حزب اهللا         االضطرابات
  .المخاطر الناجمة عن حدوث خلل في التوازن العسكري في الشرق األوسط

 16/2/2012القدس العربي، لندن، 
 

  بأزمة كهرباءها  يهدد"إسرائيل"في   الطبيعيالغاز نقص :عوزي لنداو .25
 أطلقت وزارة البنى التحتية في إسرائيل حملـة دعائيـة أمـس دعـت فيهـا               :  أسعد تلحمي  –الناصرة  

اإلسرائيليين إلى التوفير في استهالك الكهرباء حيال النقص المتواصل في الغاز الطبيعي، وحذرتهم مـن               
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ويـنجم  . احتمال حصول انقطاعات للتيار الكهربائي خالل الصيف المقبل، خصوصاً في ساعات الذروة           
عـد أن تعرضـت     النقص في الغاز الطبيعي أساساً عن وقف مصر تصدير الغاز الطبيعي إلى إسرائيل ب             

وقال وزير البنى التحتية عـوزي        .خطوط التصدير في سيناء إلى عمليات تفجير عدة في العام الماضي          
إسرائيل تقف على عتبة خطر جدي مـن انقطاعـات فـي التيـار              «لنداو في مؤتمر صحافي أمس إن       

  .»%3-2وقد تمر أيام لن يزيد فيها احتياطي عن ... الكهربائي الصيف المقبل
 16/2/2012اة، لندن، الحي

 
  وزير القضاء اإلسرائيلي يسعى إلطالق إرهابيين يهود متورطين بقتل عرب .26

كشفت وسائل إعالم إسرائيلية عن شريط تسجيلي يظهر فيه وزير القـضاء            :  برهوم جرايسي  -الناصرة  
أجـل  اإلسرائيلي يعقوب نئمان، وهو يعطي نصائح لعصابات استيطانية، حول ما هو مطلوب عمله من               

اطالق سراح عدد من إرهابيون اليهود المتورطين بقتل عرب، ومعهـم أيـضا ارهـابيين ينتظـرون                  
التي ) أرحموهم" (حنانو"ويدور الحديث حول العصابة اإلرهابية       .محاكمتهم على جرائم إرهابية ارتكبوها    

ط سـجون    ارهابيا يهوديا يمضون أوقاتا مختلفة في الـسجون بـشرو          12تعمل من اجل اطالق سراح      
مفتوحة، يمضون فيها خمسة ليال أسبوعية، بينما يمضون النهار خارج السجن في معاهد دينية وأمـاكن                

كذلك يجري الحديث عن ثالثة ارهابيين مـن مـستوطنة           .عمل، فيما يمضون نهاية األسبوع في بيوتهم      
القدس، وشاءت األقـدار  الذين أدانتهم المحكمة بتفخيخ عربة ووضعها أمام مدرسة فتيات في       " بات عاين "

 عاما، وحصلوا على تخفيض ثلث المدة،       15أن يتعطل االنفجار، وضبط العربة، وقد حكم عليهم بالسجن          
  .ربع سنواتمن أومن المفترض إطالق سراحهم بعد أقل 

 16/2/2012الغد، عّمان، 
  

  حدة للتحرك المتحدة يهاجم النظام السوري ويدعو األمم المتاألممالسفير اإلسرائيلي لدى  .27
 مساء  "رون بروس أور  "هاجم السفير اإلسرائيلي لدى األمم المتحدة       :  القناة الثانية  -التلفزيون اإلسرائيلي 

أمس االثنين األعمال الدموية المريعة في سوريا، وخالل خطابه الذي ألقاه أمام الجمعية العمومية التابعة               
 تستطيع الوقوف بعد اآلن جانباً ومـشاهدة المذبحـة          إن األمم المتحدة ال   : "لألمم المتحدة قال بروس أور    

إن مناظر النساء واألطفال الخـائفين      ... الوحشية التي يرتكبها األسد ونظامه يومياً في سوريا دون مباالة         
على المجتمع الدولي أن يعمـل فـوراً        ... واألبرياء في شوارع حمص يجب أن تثير تفكير كل واحد منا          

  ".طفال والمدنيين األبرياءلوقف القتل الممنهج لأل
 14/2/2012مركز دراسات الشرق األوسط، 

 
   دبلوماسيا12ً إلى 180 تخفض بعثتها من  في مصرالسفارة اإلسرائيلية .28

 شخصية بينهم السفير    12 خفضت السفارة اإلسرائيلية عدد شخصياتها الدبلوماسية بالقاهرة إلى          :وكاالت
، منهم أسر   9/9/2011 فردا قبل    180بعد أن كان أعضاء السفارة       للعالقات   السياسيونائبه، والمستشار   

فى نفس اإلطار تم إيقاف عملية البحث عن مقر جديد للسفارة اإلسرائيلية بعد اتفاقهم على               . الدبلوماسيين
  .  مساكن شيراتون بالقرب من مطار القاهرةفي والثاني المعادى فيشراء مقرين األول 

 15/2/2012موقع فلسطين أون الين، 
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  "أسطول الحرية" عن أحداث لتركيا االعتذار تجّدد رفضها "إسرائيل" .29
أكّدت الحكومة اإلسرائيلية، رفضها مجددا لمطلب نظيرتها التركية االعتـذار عـن قتـل تـسعة                : أنقرة

 مـايو   /لكسر الحصار عن قطاع غـزة، فـي أيـار         " أسطول الحرية "مواطنين أتراك شاركوا في رحلة      
 نائب رئيس الوزراء اإلسرائيلي، سيلفان شالوم، في تصريحات لوكالة األنباء التركية شـبه            وقال .2010

سبق وأن قلناها أكثر من مرة، نحن نريد عالقات جيدة مع تركيا، ولـو أصـرت                "،  "األناضول"الرسمية  
إلى أن تركيـا    ، مشيراً   "تركيا على طلبها االعتذار عن مقتل رعاياها، فلن نتقدم قيد أنملة في هذا الصدد             

  .هي من قامت بتغيير سياستها ومواقفها تجاه اإلسرائيليين
وفي السياق ذاته، شدد نائب بنيامين نتنياهو على أهمية تجاوز األزمة الدبلوماسية بين تل أبيب وأنقـرة                 

 .وفتح صفحة جديدة في مستقبل العالقات بين الجانبين
 15/2/2012، قدس برس

 
  مراقبة النشاط الفلسطينيل نشاطهما التجسسي في تونس ثّفانيك" CIA" الـو" الموساد" .30

 بالتعاون مع وكالة االستخبارات المركزيـة األمريكيـة       " الموساد"كشفت محافل أمنية صهيونية أن جهاز       

"CIA "              كثّف نشاطاته بعدة مدن تونسية عبر تجديد شبكة جواسيسه هناك، موضحةً بأن عمالء الجهازين
  : وهي: افيركزون على جملة أهد

  .  بناء شبكات تخريب وتحريض-1
  .  مراقبة ما يجري في الجزائر وليبيا-2
  .  مراقبة ما تبقى من نشاط فلسطيني في تونس-3
  ". السلفية" متابعة الحركات اإلسالمية -4
  ". إسرائيل" متابعة نشاط المعارضة التونسية، خاصة المناوئة للسالم مع -5
  . فة اليهودية في تونس والجزائر وليبيا الحفاظ على مصالح الطائ-6

  " تونس العاصمة "تنتشر بعدد من المدن التونسية، حيث يهتم فرع         " الموساد"وأوضحت المحافل أن شبكات     
برصد األهداف في ليبيا، بينمـا      " جزيرة جربة "برصد األهداف في الجزائر، فيما يهتم فرع        " الموساد"في  

  .ايا المحلية التونسيةبرصد القض" سوسة"يهتم فرع مدينة 
  موقع نيوز ون اإلخباري

 14/2/2012، الصحفية مركز دراسات وتحليل المعلومات 
  

   العربية الثوراتبعدلمراقبة وسائل اإلعالم العربية  )MI(نشئ وحدة ت "إسرائيل" ":هآرتس" .31
اإلسـرائيلية  العبرية أن سالح المخابرات العسكرية      ' هآرتس'ذكرت صحيفة   :  زهير أندراوس  -الناصرة  

أنشأ بالتعاون مع مصادر خارجية، وحدة أطلقت عليهـا اسـم وحـدة              ، التابع للجيش اإلسرائيلي   ،)أمان(
)MI(            ـ الفيس (، تختص في مراقبة جميع وسائل اإلعالم العربية، ومواقع التواصل االجتماعي المختلفة ك

ـ         ) تويتر(و) بوك ه الوسـائل مـن رسـائل معاديـة         لرصد ما يبثه نشاء هذه المواقع االجتماعية وما تبث
 سـاعة   24 هذه الوحدة على جمع المواد اإلخبارية والتصريحات السياسية على مدار            ستعملو .إلسرائيل

في اليوم، وتشمل متابعتها جميع المواقع الفلسطينية، والـصفحات الشخـصية لمـسؤولين فلـسطينيين               
  .ومصريين وعرب على مواقع التواصل االجتماعية المختلفة
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شارت الصحيفة العبرية إلى أن الحكومة اإلسرائيلية كانت تحصل علـى المعلومـات والتـصريحات               وأ
المعادية إلسرائيل عن طريق منظمتين، هما منظمة الشرق األوسط للبحوث اإلعالمية ومقرها العاصـمة              

 يغآل كارمون،   األمريكية واشنطن والتي يترأسها العقيد السابق فى جهاز المخابرات العسكرية اإلسرائيلية          
ومركز اإلعالم اإلسرائيلي الفلسطيني بمدينة نيويورك التابع لعدد من المتطرفين اليمينين اإلسـرائيليين،             

  .ويترأسها إيتمار ماركويس
 16/2/2012، القدس العربي، لندن

 
   اإلسرائيليتزايد المخاوف الصهيونية من تبعات التقليصات األمنية على قوة الجيش .32

على خلفية الصراع الدائر بـين      " مشحونة ومتوترة "خارجية واألمن التابعة للكنيست جلسة      عقدت لجنة ال  
وزارتي الحرب والمالية حول تقليص الميزانية العسكرية، حيث حذّر نائب رئيس األركان، يائير نافيـه،               

  :بعض من نتائج التقليصات وفيما يلي .من خطورة الوضع القائم
 ضابط خالل األشهر المقبلـة، ضـمن خطتـه لتخفـيض            700اء خدمة   إعالن الجيش الصهيوني إنه    •

  . ميزانيته
يدرس سالح الجو إمكانية تقليص عدد الطلعات الجوية لطياري االحتياط، ما قد يؤدي لتدني مـستوى                 •

التأهيل، واإلضرار بالصيانة الجارية في سالح الجو، باإلضافة إلى أن الصيانة الجارية فـي الطيـران                
من الممكن أن تتأثر بالتقليصات، حيث يهتم الطيران الحربي في الوقت الـراهن فـي وصـاية                 الحربي  

جارية لألسلحة الموجودة على الطائرات الحربية وتبديل وشراء شـحنات قطـع للـصناعة مـن أجـل       
كما صادق رئيس األركان على إلغاء قطعة هامة من طائرة سالح الجو، تأجيـل عمليـات                . اإلصالحات
  .، وقسم كبير أيضاً من الرحالت لكل طيار2013محرك لعام تصليح ال

قررت قيادة المنطقة الوسطى في الجيش وقف تمويل نقاط حراسة المستوطنات، إثر التقليصات المالية،               •
رغم أن نقاط الحراسة هذه، تعتبر الخط األول في مواجهة أي عملية تسلل تجاه المـستوطنات، وعـدم                  

 نقطة حراسة لحمايتها    150من الحماية من عمليات معادية، بعد إنشائه ألكثر من          تمويلها يعني حرمانها    
، ويقوم الجيش بتدريب المستوطنين العاملين فيها على استخدام األسلحة النارية وإطـالق             2000منذ عام   

  . مليون شيكل سنويا6ًالنار، وعمليات التمشيط والمراقبة، ويمولها بـ
 منـاورات علـى     5سلسلة مناورات، من بينها مناورة على مستوى الفرقة،         قرر رئيس األركان إلغاء      •

  .  مناورات لقادة كتائب8 مناورة على مستوى الكتيبة و35مستوى اللواء، 
  ".عصا الساحر"و" القبة الحديدية"سيتم تجميد إنتاج العديد من المنظومات المضادة للصواريخ وبينها  •
  . من خارج الجيش الصهيوني، وتحديد الراتب األدنىحظر تام على استدعاء مدربين  •
  .ستُستبدل مركبات قادة السرايا مرة كل سبع سنوات بدال من مرة كل ست سنوات •
سيتراجع عدد الرحالت للضباط إلى الخارج لنحو النصف، ستُقلص ثلث البعثات إلى بولندا، ستنخفض               •

  .نات باستثناء اإلصالحات الملحةقيمة النقل المستأجر، ستتوقف كافة أعمال التحسي
  . تقليص أيام الترفيه واالستجمام لعناصر الخدمة النظامية •

  موقع الجيش الصهيوني
  14/2/2012، مركز دراسات وتحليل المعلومات الصحفية
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   انتفاضة فلسطينية ثالثة في ذكرى يوم األرض المقبلانفجار تتحسب من "إسرائيل" .33
ت مصادر أمنية في إسرائيل، أمس، أن هناك تحسبا من انفجـار انتفاضـة              ذكر:  نظير مجلي  - تل أبيب 

 مارس المقبل، وذلك حسب زعم هذه المـصادر         / آذار 30في  » يوم األرض «فلسطينية ثالثة في ذكرى     
ومن التفاصيل التـي بثتهـا    . »في إطار خطة سرية تجري بلورتها في قيادة منظمة التحرير الفلسطينية          «

أجهزة األمن اإلسرائيلية تعتمد في تقديراتها بشكل أساسي على قرار فصائل منظمـة             اإلذاعة، يتضح أن    
وهـي  . التحرير في لبنان تنظيم مظاهرات ومسيرات شعبية تتجه نحو الحدود مع إسرائيل في ذاك اليوم              

 تتوقع أن يتم التجاوب معها في الشارع الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، وتتطور إلى صدامات               
متواصلة يوما بعد يوم، وتخشى من أن يتدفق خاللها المتظاهرون باتجـاه المـستوطنات أو الحـواجز                 

كما أنها تتحسب من اندالع مظاهرات      . العسكرية االحتاللية المنتشرة في جميع أنحاء المناطق الفلسطينية       
  ).48فلسطينيو (مشابهة داخل إسرائيل أيضا 

جزءا من خطة شاملة لنظام بشار األسـد فـي          «ون مسيرات لبنان    وقالت المصادر إنها تخشى من أن تك      
سوريا وحزب اهللا اللبناني بهدف صرف األنظار عن المذابح التي يرتكبها هذا النظـام داخـل سـوريا                  

لم تستبعد أن تكون الجهود المتقدمة في المصالحة الفلـسطينية ولقـاءات            كما  . »وتحظى بتأييد حزب اهللا   
ئيس المكتب السياسي لحماس، خالد مشعل، هي المحفز النتفاضـة فلـسطينية            الرئيس محمود عباس ور   

  .ثالثة، تشارك فيها جميع الفصائل الفلسطينية وتكون تعبيرا جديدا عن وحدة الصف
 16/2/2012الشرق األوسط، لندن، 

 
   موظف2000يهدد بفصل " الميركافا"وقف إنتاج  .34

  معطيات وصفت بالصعبة، حيث أشار إلى أن حـوالي         كشف اتحاد الصناعيين اإلسرائيليين عن    : وكاالت

 موظف يعملون ضمن مشروع إنتاج وتطوير دبابات الميركافـا فـي وزارة جـيش االحـتالل                 2000
العبريـة أن ميزانيـة     " معاريف"وذكرت صحيفة   . اإلسرائيلي مهددون بالفصل في حال أوقف المشروع      

ـ  لى النصف، ومنذ ذلك الحين لم تـستأنف الطلبيـات،    مليار شيكل قلصت إ1.1إدارة الدبابة التي تقدر ب
 مصنعاً فـي    200، نحو   "يارون لفنات "وستحرم المعطيات التي سيعرضها رئيس إدارة المشروع العميد         

من النوم، وبعض المصانع قد بدأت في ديسمبر الماضي بفصل وتقليص ساعات العمل             ) إسرائيل(أنحاء  
  .بالفعل

من % 40ة من المتوقع أن تمتصها منطقة الشمال التي تتضمن حوالي           وبحسب الصحيفة، فإن جل الضرب    
العبريـة عـن    " معاريف"آخرين هم من الجنوب والباقي من الوسط، ونقلت صحيفة          % 30المفصولين و 

وقف إنتاج دبابات الميركافا هذا العام يعني       :" مسئول رفيع المستوى في المنظومة األمنية اإلسرائيلية قوله       
  ".ام القادم لن تكون هناك إمكانية لتركيب الدباباتبدءاً من الع

 15/2/2012موقع فلسطين أون الين، 
 

  منظمة إسرائيلية تطالب باإلفراج عن األسير خضر عدنان أو محاكمته .35
باإلفراج  )بتسيلم(طالب مركز المعلومات اإلسرائيلي لحقوق اإلنسان في الضفة الغربية المحتلة           : الناصرة

طيني خضر عدنان، المعتقل بشكل إداري، والمضرب عن الطعام منذ شهرين، أو تقديمه          عن األسير الفلس  
ُأبلغـت  " أطباء لحقوق اإلنسان في إسرائيل    "وقال مركز بتسيلم إن منظمة       .إلى المحاكمة للبت في وضعه    

  .بأن حالة خضر عدنان الطبية تشكل خطرا على حياته
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 يمكن اعتقال األشخاص عبر االعتقـال اإلداري فقـط فـي            طبقًا للقانون الدولي،  "وذكرت المنظمة أنه    
، مؤكدة أن   "الحاالت الشاذة، كوسيلة أخيرة تهدف إلى منع الخطر الذي ال يمكن إحباطه بوسائل أقل مسا              

الـوزير المـسؤول عـن      " بتسيلم"وطالبت  ". استعمال إسرائيل لالعتقال اإلداري يتناقض مع هذه القيود       "
لـضمان سـالمة   "ب رئيس الحكومة اإلسرائيلية، دان مريدور، ببذل كل جهـد           شؤون االستخبارات ونائ  

 ".وصحة خضر عدنان لتجنب مأساة له ولعائلته نحن في غنى عنها
  15/2/2012، قدس برس

  
  قاتل محمود أبو سنة" مزراحي" للشرطي المدةتخفيض ثلث ": إسرائيل" .36

 مكوثهم في السجن ثلثي مـدة المحكوميـة،         المسؤولة عن إطالق سراح السجناء بعد     " الثلث"قررت لجنة   
تقليص فترة سجن الشرطي شاحر مزراحي، ومنحه إعفائه من ثلث مدة السجن المتبقية، إذ كان قد حكـم           

 سنوات بتهمة قتل الشاب محمود أبو سنة من سكان مدينة باقة الغربية، في أحد مواقـف                 3عليه بالسجن   
  .بعد خمسة أشهر  من اليوم" شاحر"راح سيطلق س حيث .2006السيارات في برديس حنا 

  15/2/2012، 48موقع عرب
   

    فلسطينية وتقتل ثمانية على حاجز عسكري في الضفة طالب تصدم حافلة يةإسرائيلشاحنة  .37
 أطفال مصرعهم على األقل صباح اليوم الخميس، في حادث مأساوي بالقرب من مفرق جبع أثناء 8لقي 
وذكر بيان للشرطة  . منهم بالخطيرة8 آخرين وصفت جروح 20لهم في حافلة نقل طالب، فيما أصيب نق

مما ' جبع'الفلسطينية أن حافلة لنقل الطالب أصدمت بشاحنة إسرائيلية لصهريج للوقود بالقرب من مفرق 
سي والحاجز العسكري وأغلقت شرطة وجنود االحتالل الشارع الرئي .أدى إلى انقالبها واشتعال النار فيها

  .مكان وقوع الحادث
 16/2/2012، 48موقع عرب

  
  2011 في السجون اإلسرائيلية في اًي عدد الفلسطينيين المعتقلين إدارفيارتفاع حاد : بتسيلم .38

، أن هناك ارتفاعاً حاداً في عدد الفلسطينيين "بتسيلم"أكد مركز المعلومات اإلسرائيلي لحقوق اإلنسان 
وأوضح المركز في ). 2011(يا في سجون االحتالل اإلسرائيلي، خالل العام الماضي المعتقلين إدار

 فلسطينيا محتجزا في االعتقال 219 كان هناك 2011يناير / تقرير صادر عنه، أنه في كانون ثاني
 معتقلًا، طبقا للمعطيات التي حصلت 307 وصل العدد إلى 2011ديسمبر / اإلداري، وفي كانون أول

من المعتقلين اإلداريين % 29وقال إن حوالي .  المنظمة من إدارة السجون اإلسرائيلية، بينهم طفلعليها
آخرين بين سنة إلى سنتين، مضيفاً أنه تم % 24كانوا في االعتقال بين نصف سنة إلى سنة، وحوالي 

  احتجاز  معتقال بين سنتين إلى أربع سنوات ونصف السنة بصورة متواصلة، فيما جرى 17احتجاز 
 الذي 2008 هو العام األول منذ العام 2011وأشار إلى أن العام . معتقل واحد أكثر من خمس سنوات

 معتقال إداريا 813 كان هناك 2008طرأت فيه زيادة على عدد المعتقلين اإلداريين، ففي كانون الثاني 
  . 204 انخفض العدد إلى 2010بينما في 

  1/2/2012، )بتسيلم(وق اإلنسان مركز المعلومات اإلسرائيلي لحق
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   إنسانية أزمة الكهرباء قبل وقوع كوارثوقفغزة تناشد مصر  .39
كافة الجهات المتسببة في أزمة الكهرباء بقطاع غزة " اللجنة العليا لفك الحصار عن غزة"طالبت : غزة

صام شاركت فيه وحذرت اللجنة، خالل اعت .بالتدخل العاجل لوقف هذه األزمة قبل وقوع كوارث إنسانية
، من انفجار شعبي ضد من 15/2النقابات المهنية الفلسطينية أمام مقر األمم المتحدة بمدينة غزة األربعاء 

وحمل رئيس اللجنة العليا لفك الحصار محمود أبو دف االحتالل  .يشاركون في محاصرة سكان القطاع
أن السلطة الفلسطينية تتحمل المسئولية المسئولية الكاملة عن الحصار وأزمة الكهرباء، مشددا على 

وناشد العرب  .الكاملة عن حياة أكثر من مليون وسبعمائة ألف مواطن فلسطيني من الغرق في الظالم
وخاصة مصر بضرورة التدخل لوقف هذه األزمة، داعيا البرلمان المصري المنتخب بممارسة صالحياته 

  .بالكهرباءوالتدخل على كافة المستويات إلمداد القطاع 
  15/2/2012، المركز الفلسطيني لإلعالم

  
  وسننال الحرية" غينيتس"ال نتسابق على : عدنانخضر األسير  .40

 يوما، في رسالة نقلها نادي األسير، 60قال األسير خضر عدنان الذي يخوض إضرابا عن الطعام منذ 
ي العقول اإلسرائيليين، إنما إن االسرى الفلسطينيين ال يتسابقون على لقب في غينيتس كما يظن مختل

، أن اإلضرابات الممتدة 15/2وأضاف في رسالته التي بعثها األربعاء . يدافعون عن حريتهم وكرامتهم
في ربوع الوطن وخارجه وخروج المصلين وطلبة الجامعات والمدارس يرعب االحتالل، مشيرا إلى أن 

يخسرون وأسرانا يربحون عزتهم ) االحتالل (دخول اإلضراب حيزه العربي والدولي إنما يدل على أنهم
  .وكرامتهم وسينالون حريتهم رغم أنف االحتالل

  15/2/2012، موقع فلسطين أون الين
  

  سير خضر عدنان و تأكل عضالتهتؤكد انتشار السموم في جسد األ " اإلنسانلحقوقأطباء "مؤسسة  .41
الذي يتابع وضع األسير " قوق اإلنسانأطباء لح"أفاد طبيب مؤسسة :  وكاالت–  المستقبل-رام اهللا 

المضرب عن الطعام في سجن عوفر خضر عدنان، بأن حالته الصحية يتهددها الموت المحقق جراء 
استمراره باإلضراب المفتوح عن الطعام لليوم الستين على التوالي، األمر الذي يتسبب في تآكل عضالت 

 يوماً إضراباً عن الطعام بسبب ظروف 60ن منذ وينفذ عدنا الجسم بما فيها عضالت القلب والمعدة
وجاء في تقرير الطبيب، امس، انه بعد اجراء الفحص للمرة الخامسة  .سجنه المذلة من دون أحكام

للمعتقل عدنان ومعاينته طبيا، فقد تبين أن جسمه بات ينتج السموم التي تنتشر في سائر الجسد، ما 
  .فاجئة في ظل الضعف الشديد لجهاز المناعةيضاعف من احتمال تعرضه لسكتة قلبية م

باستمرار الصمت الدولي حيال قضية عدنان " مؤسسة الضمير لرعاية األسير وحقوق اإلنسان"ونددت 
يعد بمثابة موت للضمير اإلنساني وفشل ال نظير له لمنظومة "العادلة وحياته وقالت ان الصمت هذا 
  ".حقوق اإلنسان ومؤسساتها الدولية وآلياتها

  16/2/2012، المستقبل، بيروت
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   عنهباإلفراج اإلسرائيلية يطالب فيه  العدل يتقدم بالتماس للمحكمةعدنان خضر ألسيرمحامي ا .42
صرح جواد بولص محامي المعتقل القيادي في حركة الجهاد االسالمي خضر :  وليد عوض-رام اهللا 

 التماسا لمحكمة العدل اإلسرائيلية العليا  يوما، االربعاء انه قدم60عدنان المضرب عن الطعام منذ 
  ."خطورة وضعه الصحي ونحن بانتظار الرد"ـل، و.يطالب فيه باالفراج الفور عنه النقاذ حياته

  16/2/2012، القدس العربي، لندن
  

  تضامنا من خضر عدنان" عوفرالسجن " في تظاهرة أمام الفلسطينيينإصابة عشرات  .43
 األمين العام للمبادرة  هويب فلسطينيان بجروح، أحدهما برلمانيأص:  وكاالت،نظير طه -القدس 

الوطنية النائب مصطفى البرغوثي ، والعشرات بحاالت اختناق بالغاز المسيل للدموع، عندما اعتدت 
للتضامن مع األسير ) غربي رام اهللا(القوات اإلسرائيلية أمس على تظاهرة تضامنية أمام معتقل عوفر 

  . يوماً، وسط تحذيرات من تعرضه لسكتة قلبية61ب عن الطعام منذ خضر عدنان المضر
  16/2/2012، البيان، دبي

  
  قصى في المسجد األ"البراقحائط " قرب المزعومنموذج للهيكل  .44

امس عن ) الحفاظ على تراث حائط المبكى والهيكل(كشفت جمعية ما يسمى بـ:  جمال جمال-فلسطين 
 سنة سينصب 140تم تصميمه من قبل عالم آثار بريطاني قبل نيتها وضع مجسم للهيكل المزعوم 

بالقرب من حائط البراق الى الجنوب الغربي من المسجد األقصى المبارك حيث يكشف المجسم كيفية 
واكدت ان نموذج الهيكل المزعوم سيعود الى القدس . تقسيم المسجد بين اليهود والمسلمين على حد قولها

  . تنفيذ اوسع مشروع لتقسيم المسجد األقصى المبارك بين المسلمين واليهودالمحتلة قريباً على امل
هؤالء المتطرفون : "الدستور" وقال لـ، عدنان الحسيني من خطورة هذا األمر.وحذر محافظ القدس م

ومن يساندهم في المجتمع والحكومة والبلدية اإلسرائيلية يدفعون باتجاه الحرب الدينية واشعال نار 
واكد الحسيني ان المسجد األقصى المبارك اكبر من الخضوع للمساومات . في القدسالصراع 

 2000والمفاوضات داعياً الحكومة اإلسرائيلية الى اخذ العبرة والعظة من احداث االنتفاضة الثانية عام 
عندما اقتحم ارئيل شارون مع المئات من الجندود المسجد األقصى المبارك لتشتعل نار االراضي 

وشدد الحسني على ان المس بالمسجد األقصى المبارك سيشعل . لفلسطينية واجزاء من المنطقة العربيةا
  .العالمين العربي واإلسالمي قبل االراضي الفلسطينية المحتلة

    16/2/2012، الدستور، عّمان        
  

  لفلسطينية لجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير ا إلى في لبنانفلسطينيينرسالة من ناشطين  .45
  رسالة مفتوحة الى لجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية وكافة الفصائل والقوى الفلسطينية

نحن، مجموعة من الناشطين الفلسطينيين من الجئي لبنان، التقينا للعمل على موضوع التمثيل الفلسطيني 
و قد نشطنا خالل .  العودة والتحريركأولوية من أولويات إصالح المؤسسات الفلسطينية السياسية من أجل

الستة أشهر المنصرمة لتنظيم حملة تطالب بإصالح الواقع التمثيلي الفلسطيني بدءا من إنتخاب مجلس 
إعادة تشكيل المجلس الوطني "وبعد اطالعنا على إعالن الدوحة الذي ينص بأنه سيتم  .وطني فلسطيني
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، كما وردت أخبار متضاربة في بعض من "ئاسية والتشريعيةالفلسطيني بشكل متزامن مع االنتخابات الر
  .الصحف عن إحتمال عدم تنظيم إنتخابات للمجلس الوطني في الشتات

وحرصا منّا على أهمية إشراك الشتات في العملية السياسية الديمقراطية، وتجنبا إلقصاء فئة كبيرة من 
   التحرير الفلسطينيةالالجئين من المشاركة المباشرة والفاعلة في منظمة

نطالب األطراف المعنية الشفافية والوضوح حول القرار المتخّذ بشأن تنظيم إنتخابات المجلس الوطني في 
وفي حال صحت المعلومات حول عدم إجراء اإلنتخابات، وبناء على الوعود بتنظيم اإلنتخابات  .الشتات

 ونظرا للخطورة المترتبة على هكذا اجراء يهمنا في وثيقة الوفاق الوطني التي تبنتها كافة الفصائل،
  :التأكيد على ما يلي

 ان عدم إشراك جميع الالجئين في العملية اإلنتخابية هو انتهاك صارخ لحقنا في إختيار قادتنا وتقرير -
  مصيرنا، ولحقنا في المشاركة في عملية صياغة القرارات السياسية التي تقرر مصائرنا

ئين هو انتهاك لميثاق منظمة التحرير وتهميش أسوأ و أشد قسوة من االنقسام الذي  ان إقصاء الالج-
  .عانينا منه على مدار السنوات الماضية

 ان استثناءنا كالجئين وكشتات فلسطيني، خاصة الغير منتمي حزبيا منّا، من العملية الديمقراطية هو -
  .تحرير فلسطين والعودة إليهاتجزئة للوطن وعائق أمام مشاركتنا في النضال من أجل 

 ان الجهة الشرعية المخولة تمثيلنا وإتخاذ قرارات تتعلق بمصيرنا هي فقط تلك التي نمنحها تفويضنا -
  عبر االنتخابات الديمقراطية المباشرة

  :بناء على ما سبق نطالب بالتالي
لشتات لتكون المدخل  تنظيم إنتخابات مباشرة للمجلس الوطني الفلسطيني في أراضي الوطن وا-

  .الصحيح إلصالح منظمة التحرير
 اتباع الشفافية فيما يخص المعلومات المتعلّقة بالجهة المخولة بصياغة القانون اإلنتخابي باإلضافة الى -

  .تعميم القانون والسماح للجهات المهتمة اإلطّالع عليه وتقديم إقتراحاتها
لية اإلنتخابية بإتخاذ مجراها بشكل سليم وشفاف متطابق مع  تحديد موعد لإلنتخابات بشكل يسمح للعم-

  .األعراف االنتخابية الدولية
  15/2/2012، موقع الجئ نت

  
   بطالبنازال يشرفنا لقاء بيري:  األخضرالخطالفلسطينيون داخل  .46

ي  حذَّر االتحاد القطري للجان أولياء أمور الطالب الفلسطينيين في األراض: كامل إبراهيم-القدس 
 محاضرة آلالف الطلبة ز من السماح بإلقاء رئيس الكيان شمعون بيري48الفلسطينية المحتلة عام 

طالبنا في هذه «وأكد االتحاد رفضه الستغالل  .الفلسطينيين خالل زيارته المزمعة للناصرة االثنين المقبل
يحظر «، مؤكدا أنه »، وهو أمر مرفوض ألسباب تربوية أوال ومن ثم سياسية»التعايشية«المسرحية 

على رئيس البلدية والمدارس زج الطالب في أية فعالية دون موافقة أولياء أمورهم، مهما كانت هذه 
على األهالي ومديري المدارس عدم «: وقال .»الفعالية رمزية أو سياسية أو اجتماعية أو ترفيهية

وتساءل بيان  .»اليوم الدراسي كالمعتاد واالستمرار في يزالتجاوب مع هذه الفعالية ومقاطعة زيارة بير
ما هي القيم التي سينقلها لطالبنا، النفاق والمناورة والخداع، أم اللعلعة باسم السالم وإعالن «االتحاد 
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الحروب وتنفيذ المجازر بحق أبناء شعبنا الفلسطيني والشعب اللبناني الشقيق، أم سيلقي محاضرة عن 
  .»وهو صاحب المشروع النووي اإلسرائيلينزع السالح النووي في المنطقة 

  16/2/2012، الرأي، عّمان
  

   أجواء االنتفاضة األولىتستعيد  الغربيةالضفة .47
تشهد مدن وقرى الضفة الغربية حالة تشبه إلى حد كبير األجواء التي سادت : عوض الرجوب - الخليل

 وخبت جذوتها 1987ت أواخر عام التي اندلع) انتفاضة الحجارة(خالل االنتفاضة الفلسطينية األولى 
ويرى نشطاء المقاومة الشعبية أن األجواء اليوم تساعد أكثر من أي  .1993بتوقيع اتفاق أوسلو عام 

وقت مضى على اندالع انتفاضة شعبية جديدة سالحها الحجارة، خاصة مع تزايد االستيطان وعنف 
  .لسياسيةاالحتالل وتردي الوضع االقتصادي وانسداد أفق التسوية ا

ووفق مؤسسات عاملة في قضايا األسرى، فإن أعداد المعتقلين على خلفية المشاركة في المقاومة الشعبية 
ضد االحتالل وإلقاء الحجارة على الجنود والمستوطنين آخذة في التزايد، في حين يأتي الرد اإلسرائيلي 

 ملف االستيطان شمال الضفة الغربية ويقول مسؤول .قاسيا باستخدام الكالب البوليسية وتكسير العظام
غسان دغلس إن رقعة المقاومة الشعبية تنمو وتتسع، موضحا أن من أهم عوامل إذكاء جذوتها 

وأوضح أن  .اإلجراءات االحتاللية وفشل المفاوضات وإغالق الطرق واستمرار بناء الجدار واالستيطان
على المناطق التي تصلها وسائل اإلعالم، مشيرا المسيرات الشعبية في الضفة واسعة وكثيرة وال تقتصر 

بيد أنه أشار مستدركا إلى أن  .إلى أن إلقاء الحجارة يتكرر يوميا في عدة مناطق في الضفة الغربية
االنتفاضة األولى كانت أكثر اتساعا من الناحية الشعبية والجغرافية، إذ شاركت فيها مختلف فئات 

   . التي بدأت بمسيرات في مناطق محددة ثم أخذت تتوسعالشعب، بخالف الفعاليات الحالية
  15/2/2012، موقع الجزيرة نت، الدوحة

  
  "الربيع العربي" الرسمي والفصائلي تعامل بحذر شديد إزاء اندالع ثورات الفلسطينيالموقف : باحثون .48

حذر شديد إزاء يقول مراقبون إن الموقف الفلسطيني الرسمي والفصائلي تعامل ب:  عماد الدريملي-غزة 
وما خلفته من نتائج حتى اآلن بعد مضي عام عليها، لكن ذلك لم يجنبهم ' الربيع العربي'اندالع ثورات 

وامتنع الفلسطينيون عن إبداء أية مواقف عند بدء الثورات  .تأثيرات أحداثها إيجابا وسلبا على حد سواء
ام الماضي، والتي أدت الحقا إلى اإلطاحة من الع) يناير(الشعبية في تونس مطلع شهر كانون الثاني 

بنظام الرئيس زين العابدين بن علي، وحافظوا على الموقف نفسه عندما امتدت الثورات إلى مصر وأدت 
كما تكرر هذا الموقف الفلسطيني عند بدء الثورات في دول أخرى  .لإلطاحة بنظام الرئيس حسني مبارك

  .خاصة سورية واليمن والبحرين
ستاذ العلوم السياسية في جامعة بيرزيت في رام اهللا بالضفة الغربية أحمد رفيق عوض، إن ويقول أ

الموقف الفلسطيني من الثورات العربية المفاجئة اتسم بالحذر الشديد والتريث ولم يسارع إلى اتخاذ 
ياسة ويقول مدير مركز بدائل لألبحاث والدراسات في رام اهللا هاني المصري، إن س .مواقف سريعة

الحذر واالنتظار لحين اتضاح الصورة بدأت تتغير لدى الفلسطينيين إزاء الدول التي بدأت برسم مشهد 
ويرى المصري أن النظام السياسي الفلسطيني يراعى بشدة مرحلة  .سياسي جديد بفعل الثورات الشعبية

اقف واإلستراتيجيات خاصة ما ونتائجها ويعمل حاليا على مغادرة المربع القديم في المو' الربيع العربي'
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كما  .يتعلق باستمرار المفاوضات مع إسرائيل من دون تحقيق نتائج والبدء بالبحث عن توازنات جديدة
أن المصري يعتبر أن بدء االنطالق نحو تحقيق المصالحة الفلسطينية الداخلية يعد أبرز مظاهر التأثر 

ديد ما يزال يسيطر على مسار تحققها بشكل عملي الفلسطيني بالثورات العربية، وإن كان البطء الش
وما ' الربيع العربي'ويربط مراقبون بين البطء الذي يتسم فيه مسار تحقيق المصالحة وثورات  .وكامل

  .خلفته من نتائج خاصة بعد أن تركت أثرا على خارطة موازين القوى الفلسطينية داخليا
  16/2/2012، القدس العربي، لندن

  
   صيدا لمسيرة العودةفي  اللبنانية والفلسطينية واألحزابالقوى  بيناجتماع  .49

القوى واألحزاب اللبنانية والفلسطينية الوطنية واالسالمية، ، أن 15/2/2012، موقع الجئ نتذكرى 
وممثلو مؤسسات المجتمع المدني عقدت اجتماعاً في مقر التنظيم الشعبي الناصري في صيدا تحضيراً 

على   الفلسطينية تأكيدا-االرض ولتنظيم مسيرة العودة الى الحدود الدولية اللبنانية الحياء ذكرى يوم 
التي سقط خاللها .. التمسك بحق العودة ورفض التوطين وهي المسيرة الثانية بعد مسيرة نكبة فلسطين

 وأكد .عدد من الشهداء والجرحى بعد مواجهة مع جنود االحتالل اإلسرائيلي قبالة مارون الراس
على حق العودة ورفضا  المجتمعون على أهمية المشاركة الواسعة من كافة القطاعات في المسيرة تاكيدا

  .الي شكل من اشكال التوطين والتهجير
، في صيدا والجنوب  "  الفلسطيني –اللقاء السياسي اللبناني     "، أن 16/2/2012،  النهار، بيروت وجاء في     

ـ  " التنظيم الشعبي الناصري  "ئيس  ثر اجتماعه الدوري أمس برئاسة ر     إ ندد الهجمة الـشرسة   "أسامة سعد ب
 األمـة التي تستهدف سوريا نتيجة مواقفها القومية في التصدي للمشاريع المشبوهة التـي تحـاك ضـد                 

  ".العربية، وكذلك نتيجة لدعمها الفعال للمقاومة في العراق وفلسطين ولبنان
  

  س مستوطن يقتحمون قبر يوسف بنابل500 من أكثر .50
 مستوطن إسرائيلي اقتحموا ليل الخميس قبر يوسف شرقي مخيم بالطة 500نقلت وكالة معا ان نحو 

ان " لمعا"وقالت مصادر محلية فلسطينية  .بنابلس تحت حراسة مشدده من قبل قوات الجيش اإلسرائيلي
 قبل منتصف هذه عددا من االليات اإلسرائيلية اقتحمت المدينه من عده محاور عند الساعه الحادية عشر

 500الليله وانتشرت في محيط القبر قبل دخول اكثر من عشرة حافالت إسرائيلية كبيرة تقل اكثر من 
وقد انسحب المستوطنون فجر اليوم دون ان يبلغ عن  .مستوطن الى قبر يوسف لالداء الطقوس الدينية

  .مواجهات او اعتقاالت
  16/2/2012، 48موقع عرب

  
   يشن غارات على غزة ويوقع جرحى  سرائيلياإلالطيران الحربي  .51

شن الطيران الحربي اإلسرائيلي، في ساعة مبكرة من فجر اليوم الخميس، سلسلة غارات جوية : غزة
على أهداف في قطاع غزة، أسفرت عن إصابة ستة مواطنين فلسطينيين بجروح مختلفة، وذلك بزعم 

سياج الحدودي بين غزة واألراضي المحتلة عام من ال" مشبوهين"اقتراب من وصفهم جيش االحتالل بـ
1948.  

  16/2/2012قدس برس، 
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   الحكومة رسوماً إضافية على البضائعفرضغضب بسبب : غزة .52

 التي اإلضافيةانتقد مستوردون وتجار فلسطينيون من قطاع غزة بشدة الرسوم :  فتحي صباح-غزة 
وعبروا عن استهجانهم استمرار حجز . ئعقررت الحكومة في غزة فرضها على عدد من السلع والبضا

 شاحنة محملة ببضائع مختلفة، مثل األثاث المنزلي والمشروبات الغازية واألغذية وغيرها، في 20نحو 
وحذروا من احتمال تعرض هذه البضائع للتلف . معبر كرم أبو سالم التجاري، بدعوى عدم دفع الرسوم

نخفض جوي اليوم واحتمال تساقط األمطار، خصوصاً أن بسبب سوء األحوال الجوية ودخول المنطقة م
ووصفوا قرار .  عن الشاحنات المحتجزةواإلفراج اإلضافيةالمعبر غير مسقوف، وطالبوا بإلغاء الرسوم 

هناك طرقاً "، معتبرين أن "غير قانوني وحجج واهية"الحكومة بفرض الرسوم لحماية المنتج الوطني بأنه 
  ."طني غير فرض مزيد من الرسوم لحماية المنتج الوأخرى

وقال رئيس اللجنة االقتصادية في الغرفة التجارية في القطاع المستورد ناصر الحلو إن مسؤولين في 
. "بفرض رسوم اضافية على البضائع" أسبوعينحكومة حماس أبلغوا التجار والمستوردين قبل نحو 

دير معبر كرم أبو سالم في حكومة غزة عبد عرضاً من م" أخيراوأضاف أن المستوردين والتجار تلقوا 
وأكد رفض هذا العرض او . " من قيمة الرسوم المفروضةةالمائ في 50الرحيم فودة يفيد بحسم نسبة 

  .اإلضافيةالتعاطي مع الرسوم 
 إلى على وثيقة رسمية موقعة باسم األمين العام لمجلس الوزراء محمد عسقول موجهة "الحياة"وحصلت 

 محفوظ تتضمن قائمة بأسماء إسماعيل غزةاد عالء الرفاتي ووكيل وزارة المال في حكومة وزير االقتص
  .السلع والبضائع وقيمة الرسوم الجديدة عليها

  16/2/2012الحياة، لندن، 
  

   الضريبية الجديدةاإلجراءات إللغاءاقتصاديون فلسطينيون يدعون حكومة فياض  .53
نسيقي للقطاع الخاص الحكومة بتشكيل لجنة متخصصة من طالب المجلس الت:  جمال جمال-رام اهللا 

كافة األطراف المشاركة في الحوار الوطني لتقديم مقترح لقانون معدل مع تحديد سقف زمني إلنجاز 
المهمة مؤكدا بأن زيادة الضريبة بشكل عام لن تسد اال جزءا يسيرا من العجز وقد يؤدي ذلك الى نتائج 

ة وسياسية صعبة وأن تصاعدية الضريبة يجب ان ترتبط بشكل مباشر عكسية في ظل ظروف اقتصادي
 أمين سر المجلس التنسيقي ،وقال محمد المسروجي .بدخل الفئات الفقيرة وذوي الدخل المحدود

 أن االجتماع بحث عددا من االقتراحات التي قدمها القطاع الخاص لحل ،لمؤسسات القطاع الخاص
 على أن احدى أولويات السلطة الوطنية يجب أن يكون توعية الناس بأهمية مشددا. االزمة المالية للسلطة

وان هناك حاجة الى بلورة خطة تقشف شاملة ومدروسة بحيث  .تحمل مسؤولياتهم من ناحية ضريبية
  .تراعي حقوق الموظفين وال تمس بالخدمات االجتماعية االساسية المقدمة للمواطن

  16/2/2012، الدستور، عّمان
  

  عدنان أبو عامر. كتاب لـ د"  غزةقطاعنفوذ اإليراني في ال" .54
لماذا تسعى إيران إلى : يسعى الكتاب لإلجابة عن عدد من التساؤالت البحثية ومنها: ضياء الكحلوت

امتالك دور ونفوذ حقيقي في قطاع غزة؟ وكيف تنظر لهذه المنطقة؟ ومدى تأثير دورها فيها على واقعها 
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لى أي حد تدخلت في القطاع لتجيير هذا التدخل خدمة لمصالحها اإلستراتيجية؟ وما اإلقليمي والدولي؟ وإ
 هو طبيعة الدور اإليراني في القطاع على مختلف األصعدة وأثره الواقعي، والعالقة مع إسرائيل؟

عدنان أبو عامر، لإلجابة عن هذه األسئلة وغيرها من خالل الحديث عن دوافع . ويحاول المؤلف، د
  .ذ اإليراني في غزة، وأوجه دعمه، والمواقف منه، ووجوه االختالف بين حماس وإيرانالنفو

  التدخل الخارجي
يؤكد الكتاب في الفصل األول أن السنوات األخيرة شهدت تنامياً للنفوذ اإليراني في المنطقة العربية 

، وشكّل "ارجيالتدخل الخ"عموماً، وفي األراضي الفلسطينية على وجه الخصوص، وبات يوصف بـ
تحديات خطيرة لدوائر صنع القرار المحلي واإلقليمي والدولي، بالتزامن مع تنامي حركات المقاومة 
الفلسطينية، مما يعني أن مد النفوذ اإليراني داخل قطاع غزة، ليس انفعاالً مؤقتاً، أو حماساً زائداً، أو 

 ال يعني في نفس الوقت االنجرار إلى حرب مغامرة بال حسابات للقوة المطلوبة في إدارة الصراع، كما
  .ضد إسرائيل

  الشواهد والدالالت..النفوذ اإليراني في قطاع غزة:  الكتاب-
  عدنان أبو عامر .د: المؤلف-
  84: عدد الصفحات-
  األلمانية" فريدريش إيبرت"مؤسسة : الناشر-
  القدس: مكان الصدور-
  2011/ األولى ديسمبر: الطبعة-

:  النفوذ اإليراني في القطاع، يرى المؤلف أن متغيرات عديدة تداخلت في أهدافهومنذ بدء اتضاح
كالتنافس مع قوى خارجية أخرى على استمالة قيادة الحركة الوطنية الفلسطينية، مع تراجع قوى عربية 

تقرار اس"داعمة، ورفع وتيرة التدخل الخارجي لها في القضايا اإلقليمية، واعتبارها المصدر األساسي للـ
في المنطقة على حد سواء، والتغطية على االختالفات المذهبية بين السنة والشيعة، وإدارة إيران " والتوتر
  .، مستخدمة كل األوراق، بما فيها القضية الفلسطينية"برنامجها النووي"لمعركة 
ح لتوسيع مساحة إن قراءة فاحصة في واقع النفوذ اإليراني في المنطقة، تشير إلى أنها ال تطم: ويضيف

أراضيها على حساب جيرانها فقط، بل تعمل على تقليص الخالفات الموجودة حالياً ضمن العالم العربي؛ 
القضية الفلسطينية، ودعم المقاومة " ورقة"واستغالل ذلك لتوسيع نفوذها في البلدان المجاورة، بتمسكها بـ

  .لدى الرأي العام الفلسطيني" بوليصة تأمين"، و"شيكاً على بياض"المسلحة ضد إسرائيل، بما يمنحها 
وفي ضوء أن إيران قوة إقليمية، تطمح لتكريس دورها ضمن النظام الراهن، فقد جعل ذلك من سياستها 
الخارجية ناشطة وطامحة وقائمة على عدة ركائز، كدعم الجماعات الفلسطينية المسلحة، ألسباب رمزية، 

لكسب ود الرأي العام العربي في سبيل تطويق عداوة األنظمة احتياطية، وصوالً منها " ممتلكات"و
  .العربية لها، وهي ركائز تتأثر كل منها بعدة عوامل تعزز قوتها، وترسم حدوداً لها في الوقت نفسه

ويستند المؤلف إلى تقارير أمنية إسرائيلية وغربية، باإلضافة لبعض التقديرات العربية، ومنها 
تمول بشكل أساسي حركتي حماس والجهاد اإلسالمي، بميزانيات سنوية ثابتة، الفلسطينية، أن طهران 

تقدر بمئات ماليين الدوالرات، حيث يعتقد صناع القرار فيها أن الدعم المالي المقدم إلى غزة، من شأنه 
ممثلة بمصر والسعودية " االعتدال العربي"أن يجهض المحاوالت الحثيثة التي تبذلها دول معسكر 

دن والسلطة الفلسطينية، إلقناع حماس بجدوى السالم واتفاقيات أوسلو، تمهيداً لتحقيق الهدف األكبر واألر
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أظفارها اإلقليمية، رغم علم حماس الوثيق " تقليم"واألهم، وهو التضييق على نفوذ إيران في المنطقة، و
  .يكون ماله المقدم بدون أثمان، بحيث يسعى من يدفع المال ألن يفعل، وأال "ال يوجد مال بدون ثمن"بأنه 

  الدعم العسكري
كما يمكن تحديد المساعدة العسكرية اإليرانية المقدمة لفصائل المقاومة الفلسطينية في تدريب مئات 

التي " غراد"النشطاء على مختلف الوسائل واألساليب القتالية، وتهريب الوسائل القتالية، بما فيها صواريخ 
التنفيذية الستخدامهما في -دن اإلسرائيلية، وتأهيل ونقل العلم والمهارات التكنولوجيةيتم إطالقها باتجاه الم

إنتاج وتطوير الوسائل القتالية التي تمتلكها، بما فيها توسيع الطاقة الفتاكة التي تحتوي عليها العبوات 
طق اإلسرائيلية، الناسفة الموضوعة على جانب الطرقات، وتوسيع نوعية الصواريخ المنطلقة تجاه المنا

  .وتحسين قدراتها على تنفيذ عمليات ضد إسرائيل
 إلى جانب تعزيز البنية التحتية العسكرية لها في غزة، وتطوير نسبة المناعة الموجودة لدى الفصائل، 
وقدرتها على الصمود أمام أي مواجهة مستقبلية مع إسرائيل، بإتقان نشطائها عبر هذه التدريبات 

الية، وممارسة التدريبات في مجال التكتيكات التي يتميز بها القتال الميداني، وكيفية تفعيل لمهاراتهم القت
الوسائل القتالية، ويعودون إلى غزة، مكتسبين المهارات في المجاالت التكنولوجية المتطورة، وإطالق 

  .الصواريخ وتفعيل العبوات الناسفة والقناصة، وتكتيكات أخرى
ول أبو عامر، المعلومات المشيرة إلى أن التدريبات العسكرية لمقاتلي حماس في  المثير هنا، كما يق

طهران لم تعد تفيدهم كثيراً، وأن الحرس الثوري ال يقدم لهم كل ما يرغبون به من تمرينات متقدمة 
وتأهيل متطور، يوازي ما يقدم لنظرائهم من حزب اهللا، مما يشير بصورة ال تقبل الشك، وكما كان 

عاً في السابق، بأن النظرة اإليرانية لحماس بعيدة كلياً عن اعتبارها ذراعاً عسكرياً متقدماً لها في متوق
  .المنطقة

 أما الدعم اإلعالمي اإليراني نحو غزة، فقد اتخذ آفاقاً رحبة لم تقدمه مؤسسات اإلعالم العربي، ومنحت 
ا دفع بإسرائيل لزيادة وتيرة مساحات واسعة في ساعات البث التلفزيوني وصفحات الصحف، مم

عالقتها مع إيران، للسيطرة على " مأسسة"تحريض السلطة الفلسطينية على حماس، بزعم أنها معنية بـ
مقاليد األمور في األراضي الفلسطينية بهذا الدعم، ألن هدف الحمالت اإلعالمية المتبادلة بينهما يتمثل 

  .إلى المنطقة" نقل مسار الشر"بـ
هدت وسائل اإلعالم الفلسطينية المقربة من طهران، كالتابعة للجهاد اإلسالمي، باالبتعاد في  بينما اجت

تغطيتها اإلعالمية عما يغضبها، حتى لو تعلق األمر بخالفات إيرانية عربية، ودأبت على إبراز الجوانب 
  .، وفق الكاتبفي سياساتها في المنطقة، لتقريبها من الرأي العام العربي والفلسطيني" المضيئة"

 يشير الكاتب إلى نقطة حساسة يبتعد عن إثارتها الكثيرون، وتتعلق بانتشار ظاهرة التشيع في غزة، 
هل ما تريده إيران من العالقة بحماس وباقي الفصائل، إشغالهم بالتحالف : طارحاً جملة من التساؤالت

 وقضيتها، دون أن يطلب منهم السياسي، وتمرير مخططات شيعية لتكون جسراً للتشيع إلى فلسطين
التشيع بذواتهم، كاشفاً النقاب عن رفض حماس عرضاً إيرانياً بتمويل إنشاء مستشفى في غزة، طلبت أن 

  ". الخميني"يكون باسم 
وقد أثار نفوذ إيران في غزة الكثير من التساؤالت حول مدى العالقة وطبيعتها مع القوى المسلحة، حيث 

اس ورقة ضغط بيد إيران، في حين رأى آخرون أن األولى تحافظ على مسافة ذهب البعض العتبار حم
  ".التابع والمتبوع"جيدة مع الجميع، وأجندتها ثابتة ال يحكمها منطق 
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 في ذات الوقت الذي ال تعتبر فيه زيارة قادتها الكبار لطهران، حدثاً عابراً يمكن تجاوزه بسهولة، بل 
لمواقف التي يتردد صداها طويالً، وهكذا نال النفوذ اإليراني في غزة تحرك ينتج موجة من القراءات وا

نصيباً وافراً من النقاشات وحالة الجدل التي عاشتها النخب الفلسطينية، الحاكمة والرسمية والفكرية، بين 
  .مؤيد ومعارض
  التشكيك والحذر

ن من خاللها للفلسطينيين في حين رأى الفريق األول أن إيران قوة صاعدة في الشرق األوسط، ويمك
الحصول على مساعداتها الستمرار المعركة ضد إسرائيل، مقابل ما تعيشه الواليات المتحدة من ضعف 

، وتعتقد بأن هنالك إمكانية إلنهاء العزلة الدولية، "الوحل العراقي والمستنقع األفغاني"لتورطها في 
على شكل المرونة األيديولوجية " ثمن"ع أي االقتصادي للدول الغربية، دون دف" الحصار"وانهيار 

والسياسية، فإن الفريق الثاني اعتبر النفوذ اإليراني في غزة مصدراً فارسياً لتهديد العروبة، وخطراً 
  ".القوة الناعمة"شيعياً للجماعة السنية، وإن كانت بأساليب 

ن وحماس، مما يجعل من  يختم المؤلف كتابه بفصل إجمالي يوضح فيه جوانب الخالفات بين إيرا
اتهامات األخيرة بأنها ورقة بيدها تأتمر بأوامر األولى، وهمية وتضليلية لغايات سياسية، مبرزاً عدداً من 

التباينات في عالقات حماس اإلقليمية عما يربطها بإيران، السيما مع : االختالفات العديدة بينهما، أهمها
أواصر إيجابية، في حين تعيش حالة من التشكك والحذر الشديد دول الخليج العربي، التي تربطها بحماس 

مع طهران، وتبنى إعالم حماس سياسة مغايرة تماماً عن سياسات وتوصيفات وتحليالت اإلعالم اإليراني 
فيما يخص الشأنين العراقي واألفغاني، وعمليات المقاومة فيهما، بصورة تعزز االختالف الكبير بينهما 

دانة حماس عمليات التهجير والقتل واالعتقال للفلسطينيين في العراق، وأشارت في غير بهذا الصدد، وإ
  .موضع النزعاجها الشديد من قيام أذرع إيرانية بذلك، وغيرها من االختالفات والفروقات بينهما

 أخيراً، يخرج الكتاب بخالصة تتمثل بتصميم حماس التقليدي، وعزمها األكيد على إعالن عدم خضوعها
ال " زواجاً كاثوليكياً"لسيطرة إيران، أو تقع في براثنها، حتى لو كانت حليفة لها، فطبيعة عالقتهما ليست 

يمكن االنفصال عنه، بل تحالف مصالح، حيث تؤكد حماس على التزامها ببرامجها الوطنية القومية ذات 
  . جديدةالصبغة اإلسالمية، وعدم توسيعها لدائرة جدول أعمالها، أو رسم أهداف

 وكل ذلك يشير إلى أن التفسير األكثر إقناعاً في عالقتهما، يشير إلى أن حماس تتعاطى السياسة بذكاء 
حاد، ولديها ثوابت تعتبر رأسمالها، وبين يديها مجال واسع للمناورة تحت سقفها، فهناك مصالح يمكن أن 

وتغتنم أي فرصة الختراق حصار تتقاطع مع هذا الطرف أو ذاك، وتستفيد من المعطيات المتوفرة، 
يفرضه أعداؤها عليها، وفي ذات الوقت تعرف أن لألطراف األخرى مصالح، يجب أن تراعى ضمن 

  .مجال المناورة الذي تحدد سقفه سلفاً
، ستكون عامالً "الربيع العربي" عالوة على ذلك، ومما ال شك فيه بأن التطورات اإلقليمية األخيرة ضمن 

ة إعادة صياغة مفهوم العمق اإلستراتيجي لحماس في المنطقة، وهنا يتبادر للذهن العمق فاصالً في طبيع
، خاصة عند األخذ بعين االعتبار إمكانية ترؤس حركة "الحاضنة األم"العربي المتمثل بمصر، باعتبارها 

  .للنظام السياسي المصري" السنية"اإلخوان المسلمين 
  15/2/2012،  موقع الجزيرة نت، الدوحة
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  في األردن سبب سماع دوي االنفجارات اإلسرائيليإزالة األلغام على الجانب  .55
 توفيق اليازجين ان يكون المرصد قد سـجل اي          األردني نفى مدير عام مرصد الزالزل       - بترا   -عمان  

 وال ينجم عنها ما يشبه دوي       أصواتهزات ارضية ذات تأثير ملموس، مؤكدا ان الزالزل ال تحدث اي            
  .راتانفجا

 هي عبارة عن نـشاط اعتيـادي        أمس االنفجارات التي سمعت     أصواتمن جانبه بين مصدر مطلع ان       
 في المنطقة المقابلة لجسر الملك حسين ومنطقة المغطس         األلغام حقول   إزالة ناتجة عن    اإلسرائيليللجانب  

  . متر غربي النهر500وعلى مسافة 
حتى اليوم وعلى فترات مختلفة، وتم التاكيد على الجانـب           مستمرة   األلغام إزالة عملية   أنوقال المصدر   

 عملية التفجير حفاظا على السالمة      أثناء، مراعاة استخدام كمية المتفجرات المتفق عليها سابقا         اإلسرائيلي
  .األردنالعامة للمواطنين والتجمعات السكانية المحاذية لنهر 

16/2/2012، الرأي، عّمان  
  

   مدخل استقرار العالم بأسرهويؤكد أنها" حصار القدس ة الدولية لكسرالحمل" يطلق شيخ األزهر .56
 أحمد .اإلمام األكبر د، أن الخالق محمد عبدنقالً عن مراسلها  16/2/2012األهرام، القاهرة، نشرت 
 الحملة الدولية لكسر الحصار عن القدس الشريف بحضور ، شيخ األزهر الشريف دشن أمس،الطيب

ورموز سياسية وممثلين عن هيئات عربية وإسالمية من مختلف ،  محمد حسينمفتي فلسطين الشيخ
 في التاريخ ى إياها بأنها األول واصفاً،إن فلسطين هي قضية العرب: وقال الطيب .الدول العربية

 ، التي تعد أساس الصراع التاريخي المحتدم الذي ال يتوقف،المعاصر وأن جوهرها القدس الشريف
 ، وقيام ميزان العدل، المعاصر لن يسترد استقراره إال برد المظالم وحفظ الحقوقوأوضح أن عالمنا

 في القاهرة ،وأضاف أن األزهر الشريف يستقبل المقدسيين. وسقوط منطق الغاب وسياسة األمر الواقع
 ، من حاجات المعيشة والصحة نصرة القدس ألول مرة بهدف دراسة احتياجاتهم بدءاًى في ملتق،الثائرة

 حاجات الناشئ الصغير منهم في الكتاب والكراس ى إل،واالنتقال والعمل والحرفة لكل عرب القدس
 ، والشيوخ في رعاية خاصة ومؤسسات اجتماعية، بحاجات الشباب في نواد رياضية مروراً،والمدرسة

 التهويدية وأوضح شيخ األزهر أن الحملة تستهدف دراسة مالمح الخطة .بما يوفر متطلبات العيش الكريم
 ومؤسساتها ، ورموزها الحضارية، ومحو سماتها العربية،كلها العنصرية التي تستهدف ابتالع المدينة

 وتواصل يعينهم عليها حلفاؤهم الذين يلعبون ،صرارإ في تبجح و، وحقوق أهلها القانونية،التاريخية
 في ،حماية المدينة المقدسة وأن نشرع في وضع خطتنا البديلة ل، ويتجاهلون منطق التاريخ،بالنار

 ونستخدم ما بأيدينا من إمكانات وهي ، نتعلم فيها من أخطائنا وتقصيرنا،استراتيجية واقعية جديدة ممنهجة
  . علي شعوبناى ونتيقظ لحيل الخصوم ومقوالتهم، التي يروجونها حت،ليست بالقليلة

 تجري عليها قواعد القانون الدولي ،ةوأكد الطيب أن القدس في نظرنا ونظر القانون الدولي أرض محتل
 وتهدد ، وتقتطع أجزاؤه وتنتقص أطرافه، وليس القسم القديم فحسب الذي يحاصر اآلن،وأعرافه المرعية

  جديداًوأكد شيخ األزهر أن تاريخاً.  ومولد السيد المسيح عليه السالماألقصى،مقدساته في مسجدنا 
  وبهتاناً وزوراً كذباًأسموه لما ، وما رسمته خرائط العدوان،يها جديدة تهب عليتشكل في المنطقة ورياحاً

 لتستكمل ، ومطامع السياسات االستعمارية،الشرق األوسط الجديد تتحكم فيه قوي الصهيونية العنصرية
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 هذا الذي ترسمه خرائط العدوان ، أنقاضناى وتبني صروحها عل، وتهدد مستقبل أمتنا،استنزاف مواردنا
  . ولن يلبث أن تهوي به الريح في مكان سحيق، في مهب الرياح الجديدة، أقل تقديرى عل،قد اهتز

 الحملة وا هيئة عربية وإسالمية أطلق33 يممثل، أن القاهرة من 16/2/2012الخليج، الشارقة، وأضافت 
 الدولية لكسر حصار القدس المحتلة وحمالت التهويد التي تتعرض لها وتستهدف تقويض أركان المسجد

وأكد المشاركون في الحملة، في مؤتمرهم األول الذي عقد أمس باألزهر، أن القدس تتعرض . األقصى
  .لحصار شامل بهدف تقطيع أوصالها

 إنه جاء إلى القاهرة لنقل آالم المقدسيين الذين يعانون "الخليج" جريدةمحمد حسين ل .وقال مفتي فلسطين د
 سياسة جديدة تهدف إلى بث اليأس لى أن الكيان يستخدم حالياً إالحصار الظالم ومخطط الترحيل، مشيراً

سعيد الحسن إن األمتين العربية واإلسالمية  .وقال أمين عام مؤتمر نصرة القدس د. في قلوب المقدسيين
  .ملتزمتان بالقضية المقدسية ألن إيمان المسلم ال يكتمل دون اهتمامه بالمسجد األقصى

لسطينيون بدعم مصر في الحفاظ على عروبة القدس وحمايتها مما تتعرض وطالب مثقفون وعلماء دين ف
فالقاهرة هي البوابة الرئيسية للعالم العربي، وهي قلعة العروبة وقوة األمة الحقيقية، "له من تهويد، 

ودعا وفد فلسطيني خالل لقائه  ."وستظل َأبِية بالرغم من كل الظروف والصعوبات التي تمر بها حالياً
شاكر عبد الحميد مساء الثالثاء بالقاهرة، إلى توصيل الصوت الفلسطيني  . الثقافة المصري دوزير

ومعاناته إلى العالم، في ظل الممارسات الصهيونية لمنع المسلمين والمسيحيين من إقامة شعائرهم الدينية، 
  .مطالبين بالمساندة والوقوف إلى جانبهم ضد جميع محاوالت التهويد

  
  "كامب ديفيد" فيتلويح اإلدارة األمريكية بقطع المعونة يجعلنا نعيد النظر : "ة والعدالةحزب الحري" .57

 محمد مرسي، رئيس حزب الحرية والعدالة، أن المعونة األمريكية جزء من .أكد د: طارق فرحات
ف أصيل  وطر، والتي يعد الجانب األمريكي ضامن لها،"إسرائيل"اتفاقية كامب ديفيد الموقعة بين مصر و

وشدد مرسي في تصريح  . إلى أنه ال مجال للحديث عن المعونة إال في إطار االتفاقيةفيها، مشيراً
 ، على أن التلويح بوقف المعونة من جانب اإلدارة األمريكية ليس في محله15/2 األربعاء صحفي يوم

دالة يريد لمسيرة السالم أن  الحرية والع حزب على أنوإال سيعاد النظر في االتفاقية وقد تتعثر، مؤكداً
  .تستمر بما يحقق مصلحة الشعب المصري

  15/2/2012، مصر، حزب الحرية والعدالةموقع 
  

  يحاول منع وصول الحرية للعالم العربي"  أميركي- صهيو" مخطط هناك ":اإلخوان"نائب مرشد  .58
،  في مصرخوان المسلمينرشاد بيومي، نائب المرشد العام لجماعة اإل. قال د:  محمود محسن- القاهرة

، الذي "القيد النجس" المعونة األميركية بـإن تهديدات أميركا بقطع المعونة لن تخيف المصريين، واصفاً
 –صهيو " إن هناك مخططاً: ن الينإخوان أووقال في مقال له أمس نشر على موقع  .ال بد من إزالته

 يحاول منع وصول الحرية للعالم العربي، بعدما اتضح من نتائج االنتخابات أن الشعوب العربية "أميركي
ما يسمونه افتراء " اإلخوان المسلمين، تمثل في ضخ األموال بكثافة لبعض تنتخب اإلسالميين، وخصوصاً

  ، "التعمد البغيض إلشعال نيرات الفتنة"، والتي اتهمها بـ"بجمعيات حقوق اإلنسان والمجتمع المدني
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 أميركي، من خالل االعتصامات واإلضرابات - للمخطط الصهيو واستكمل بيومي رصد ما يراه أشكاالً
  ."بصورة ليس فيها تعقل وال إحساس بالمسؤولية"واالحتجاجات التي يرى أنها تتم 

  16/2/2012الشرق األوسط، لندن، 
  

   بالعريش يبحث في غزة التعامل التجاريالتجاريةد من الغرفة وف: مصر .59
 قطاع غزة في ىتوجه وفد من الغرفة التجارية بالعريش وبعض رجال األعمال إل : أحمد سليم-رفح 

 ظاهرة ىدعوة من الغرفة التجارية هناك لبحث سبل التعاون التجاري بين مصر والقطاع للقضاء عل
  .األنفاق برفح

  16/2/2012قاهرة، األهرام، ال
  

  بالقدس وأسبوع ثقافي فلسطيني بالقاهرة" الثقافةبيت "مصر تستعد إلقامة  .60
 شاكر عبد الحميد، .أبو غربية بزيارة لمصر قام فيها بلقاء د برئاسة عثمان  قام وفد مقدسي:القاهرة

 للقدس ثقافية أسبوع على بحث سبل التعاون بين البلدين وإقامخالل اللقاء  ااتفقووزير الثقافة المصري، 
بالقاهرة يتضمن عدة أنشطة وفعاليات مقدسية، حيث يتخلل ذلك إقامة معرض للكتاب، والكتب المقدسية، 

، 1860 للفنانين المقدسيين، ومعرض صور فوتوغرافية للقدس عبر التاريخ من التشكيليومعرض للفن 
تراثية فنية، ودراسة إمكانية إنشاء بيت وعرض أفالم وثائقية وندوات حول القدس، إلى جانب أمسيات 

  . بالقدسالمصريالثقافة 
  15/2/2012المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
   نجله بغزةىم سيارة الشيخ أحمد ياسين إل تسلّ المصريةأجهزة األمن .61

، GMC قامت األجهزة األمنية المصرية العاملة بميناء رفح البري أمس بتسليم السيارة ماركة :رفح
 في ، مؤسس حركة حماس، المجاهد الشهيد أحمد ياسينىكانت قد تسلمتها السلطات السعودية إلوالتي 

وأكد  . نجله بقطاع غزةى وقد تم تسليم السيارة إل، كانت ترفض دخولها"إسرائيل"فترة سابقة إال أن 
ة  السلطات المصرية لسنوات طويلىول بميناء رفح البري أن السيارة ظلت محتجزة لدؤمصدر مس

بسبب تعنت الجانب اإلسرائيلي إال أنه بعد الثورة المصرية تدخلت السلطات بشكل مباشر باالتصال 
  .وقامت بتسليم نجل الشيخ أحمد ياسين السيارة

  16/2/2012األهرام، القاهرة، 
  

  في أبعادها القانونية  قضية األسرى الفلسطينيينونوزراء العدل العرب يبحث .62
 لمجلس وزراء العدل العرب برئاسة المستشار 27العربية أمس أعمال الدورة بدأت بالجامعة  :القاهرة

مصطفى الرميد وزير العدل والحريات في المملكة المغربية وذلك لمناقشة عدد من قضايا العمل العربي 
نبيل العربي في كلمته  .وأكد األمين العام لجامعة الدول العربية د .المشترك في مجال العدل والقضاء

   تي ألقاها نيابة عنه مستشاره القانوني رضوان بن خضرا، أن جدول أعمال االجتماع يتضمن موضوعاًال
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في غاية األهمية هو قضية األسرى الفلسطينيين في سجون االحتالل اإلسرائيلي، في أبعادها القانونية، 
  .في إطار الدعم القانوني للقضية الفلسطينية وجوهرها قضية القدس

  16/2/2012وحة، الشرق، الد
  

  "إسرائيل" وتتهم  بانفجار بانكوكإليران أي عالقة تنفي طهران .63
 نفى الناطق باسم وزارة الخارجية اإليرانية رامين مهمانبرست األربعاء أي عالقة :، رويترز.)ب.ف.أ(

ونقل  . مسؤوليتها"بالنظام الصهيوني"بانكوك وحمل عناصر مرتبطة العاصمة التايلندية إليران بانفجار 
بمشاركة ) إليران(رفض اتهامات النظام الصهيوني "موقع التلفزيون اإليراني الحكومي أن مهمانبرست 

  ."في انفجار بانكوك واتهم هذا النظام بالسعي للمساس بالعالقات الودية والتاريخية بين إيران وتايالند
  16/2/2012الحياة، لندن، 

  
  دعم اللوجستي لضمان إجراء االنتخابات الفلسطينية لتقديم الاستعدادهااألمم المتحدة تبدي  .64

ابدى مبعوث االمم المتحدة لعملية السالم روبرت سيري في لقائه برام اهللا مع رئيس لجنة االنتخابات 
استعداد االمم المتحدة تقديم الدعم اللوجستي وتوفير كافة االمكانات الفنية "المركزية الفلسطينية حنا ناصر 

آخر "واطلع ناصر سيري على  ".تخابات حرة ونزيهة في االراضي الفلسطينيةلضمان اجراء ان
المستجدات والتحضيرات الفنية التي تقوم بها اللجنة إلجراء االنتخابات العامة في القدس والضفة الغربية 
وقطاع غزة، كما عرض العقبات التي قد تواجه عمل اللجنة من الجانب اإلسرائيلي وخصوصاً في مدينة 

  ".لقدس المحتلةا
 16/2/2012، النهار، بيروت

  
   باإلفراج عن األسير خضر عدنان"إسرائيل"فولك يطالب ريتشارد  .65

نقل مكتب المفوضية العليا لحقوق اإلنسان باألمم المتحدة امس عن : ووكاالت" المستقبل "-  رام اهللا
 ،ية المحتلة ريتشارد فولكمقرر األمم المتحدة الخاص بأوضاع حقوق اإلنسان في األراضي الفلسطين

أدعو المجتمع الدولي وخصوصاً الدول ذات العالقات : "قوله خالل جولة يجريها في الشرق األوسط
الوثيقة مع إسرائيل لحث الحكومة اإلسرائيلية على إتمام مسؤولياتها وفقاً للقانون الدولي، وبشكل أكثر 

وارئ هذه، ينبغي على حكومة إسرائيل التحرك في ظل حالة الط: "اضاف". إلحاحاً في ما يخص عدنان
ودعا حكومة إسرائيل إلى احترام التزاماتها  ".فوراً وبفعالية لحماية حياة عدنان، والمحافظة على حقوقه

  ينبغي أن تكون المعاملة المسيئة "القانونية المتعلقة بآالف المعتقلين الفلسطينيين في سجونها، وأضاف أنه 
لسطينيين من قبل الحكومة اإلسرائيلية، مصدر قلق كبير بالنسبة للمجتمع الدولي، وهي آلالف السجناء الف

  ".مشكلة أوليها اهتماماً شديداً ضمن زيارتي الراهنة للمنطقة
  16/2/2012، المستقبل، بيروت

  
   بحق الصحفيين اإلسرائيلي تدين عنف االحتالل"مراسلون بال حدود" .66

قوات االحتالل اإلسرائيلية بتعمد استهداف المصورين " اسلون بال حدودمر"اتهمت منظمة : القدس المحتلة
وقالت المنظمة في بيان . الصحافيين، خالل تغطيتهم للمظاهرات التي تجري في أراضي الضفة الغربية
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إن منظمة مراسلون بال حدود تدين وبشدة استخدام العنف من قبل جنود الجيش "لها صباح أمس 
صورين الصحفيين، خالل تغطيتهم للمظاهرات التي تجري في أراضي الضفة اإلسرائيلي، ضد الم

  ".الغربية، ضد جدار الفصل العنصري واالستيطان في األراضي الفلسطينية
وسجلت . ولين عن هذه االنتهاكاتؤواستنكرت المنظمة في البيان عدم محاسبة الجنود اإلسرائيليين المس

عرض لها الصحفيون في العديد من مناطق الضفة الغربية مثل منطقة المنظمة العديد من اإلصابات التي ت
كفر قدوم شمالي الضفة، وفي قرية بلعين قرب رام اهللا، والتي أصبحت من أكثر المناطق شهرةً في 

  .مواجهة جدار الفصل العنصري الذي يبنى في الضفة الغربية
  16/2/2012، الدستور، عّمان

  
   عسكرياً"إسرائيل"لخطة أوباما خفض مساعدة  الكونجرس  فيمعارضة: "جيروزاليم بوست" .67

كدت مصادر في الكونغرس األمريكي، أن خطة الرئيس األمريكي باراك أوباما لخفض قيمة أ: وكاالت
ولين ؤ، أثارت حفيظة المس)إسرائيل(المساعدات األمريكية المخصصة للبرامج العسكرية المشتركة مع 

، إلى أن 15/2في عدد األربعاء " جيروزاليم بوست"لصحيفة وأشارت المصادر . في الكونغرس
الكونغرس سيسعى إلقرار زيادة كبيرة في التمويل من أجل الدفاع الصاروخي اإلسرائيلي وتعويض 

  .تخفيضات البيت األبيض للبرامج
ونقلت الصحيفة عن أحد مساعدي اللجنة الفرعية لمخصصات الدفاع عضو الكونغرس عن الحزب 

إن الكونغرس سيزيد المعونة للدفاع الصاروخي بمجرد أن يتم استعراض الميزانية : "اطي قولهالديمقر
إن تمويل الدفاع الصاروخي بين الواليات المتحدة "وأضاف ". وتحديد مستويات تمويلها الذاتي

  ". سيستمر في االرتفاع على الرغم من متطلبات الميزانية) إسرائيل(و
إن االقتطاع من أموال : "المدير التنفيذي للتحالف الجمهوري اليهودي" سمات بروك"من جانبه، قال 

  ". الدفاع الصاروخي في الوقت الذي تزداد فيه التهديدات اإليرانية أمر خطير ومتهور للغاية
في المقابل دافع الحزب الديمقراطي في الكونغرس عن تخفيضات الدفاع الصاروخي كجزء من جهود 

 مليار 487لكبح جماح اإلنفاق العام من قبل وزارة الدفاع، والتي ستكون في حدود اإلدارة األمريكية 
  .  سنوات، حسب خطة أوباما10دوالر خالل 

 مليون دوالر من أجل 6 ستتضمن مساعدات بقيمة 2013وحسب خطة أوباما، فإن اقتراح الميزانية لعام 
ة عن المساعدات العسكرية المخصصة وهي منفصل" مقالع داوود"و" حيتس"برامج الدفاع الصاروخي 

  . مليار دوالر3.1والتي تقدر بـ) إسرائيل(لـ
  15/2/2012، موقع فلسطين أون الين

  
 حول الغاز".. إسرائيل" اليونانية وقبرصتعاون أمني بين  .68

بسطت الحكومة القبرصية اليونانية السجاد االحمر الستقبال رئيس : )، أ ف ب، رويترز"السفير("
في قضية حقول " اسلوب الترهيب"السرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم، باتهامها تركيا باستخدام الوزراء ا

من الجانب االسرائيلي، في ظل " التاريخية"الغاز البحري المحورية في زيارة نتنياهو التي وصفت بـ
ركيا ولبنان، الصراع المتعدد األطراف حول الثروات الهيدروكاربونية في شرقي البحر المتوسط، بين ت

وأبلغت وزيرة خارجية قبرص ايراتو كوزاكو ماركوليس اذاعة الجيش اإلسرائيلي  .واسرائيل وقبرص
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في شرق البحر المتوسط خالل الشهور " االستفزازية"أن تركيا أجرت العديد من التدريبات العسكرية 
رائيل وإثناء الشركات األجنبية وقالت إن استعراض القوة كان محاولة لتهديد قبرص وإس. القليلة الماضية

هذا أسلوب غير مقبول بالمرة "واضافت ماركوليس . عن التعاون معهما في التنقيب عن الغاز وانتاجه
  ".إنه اسلوب ترهيب. من جانب تركيا

": مايل سايبرس"وعشية وصول نتنياهو إلى نيقوسيا صرح السفير االسرائيلي مايكل هراري لصحيفة 
" بلومبرغ"ونقلت وكالة ". إنها زيارة رمزية تعطي دفعا لمصالح مشتركة قائمة. فيانريد تعاونا إضا"

لالنباء عن مدير المكتب الدبلوماسي للرئيس القبرصي اليوناني ديميتري خريستوفياس، ماريوس 
ومناقشة المصالح المشتركة "ايرونيميديس، إن خريستوفياس ينوي توقيع اتفاق بحث وانقاذ مع اسرائيل، 

  ". الغاز الطبيعي، وجهود إعادة التوحيد مع الجانب التركي من قبرصفي
تدل على تحسن كبيـر فـي العالقـات      "و" تاريخية"وقال مسؤول اسرائيلي في القدس المحتلة انها زيارة         

اكتشاف احتياطات كبيـرة للغـاز فـي اسـرائيل          : الطاقة على جدول اعمال الزيارة    "واضاف  ". الثنائية
كمـا نقلـت    ال  ".عاون بطريقة يستفيد منها الجانبان للتنقيب عن حقول الغاز وانتاجـه          وقبرص يسمح بالت  

إننا نأمل بأن تؤدي الزيارة إلـى بعـث         "عن المتحدث باسم مكتب نتنياهو مارك ريغيف قوله         " بلومبرغ"
  ".الطاقة في التعاون الثنائي

  16/2/2012السفير، بيروت، 
  

   وجورجيااستنفار أمني صهيوني عقب هجومي الهند .69
يتـسحاق  "أصدر وزير األمن الداخلي الـصهيوني       : ترجمة مركز دراسات وتحليل المعلومات الصحفية     

تعليماته بتعزيز مستوى التأهب األمني، خاصة في األماكن العامة عقب الهجـومين علـى              " اهرونوفيتش
زيـادة اليقظـة فـي      الممثليتين الصهيونيتين في الهند وجورجيا، حيث صدرت التعليمات لرجال األمن ب          

  .الموانئ البحرية والجوية والمعابر الحدودية ومقرات الدوائر الحكومية
من جهتها، تساءلت محافل أمنية صهيونية حول فرضية اعتبار الهجومين بمثابة نقطة انطالق للحـرب،               

عنهما، رغم أنهما ال يبدوان ذريعة لبدء حرب مطلوبة وضرورية ضد حزب اهللا، إذا تبين أنه المسؤول                 
محذرة في الوقت ذاته بأنه في حال استمر الحزب وإيران بمواصلة جهودهما، ونجحوا بتـدبير هجـوم                 
كبير ضد أهداف صهيونية في الخارج، وأسفرت عن خسائر ودمار كبير، فإن الحكومة ستمر في وقـت                 

  .عصيب
تنظر في اآلثار المترتبـة     لن ترد عسكرياً هذه المرة، والبد لها أن         " إسرائيل"من المحتمل أن    : وأضافت

على تجاهل تلك الهجمات، وما من شأنها أن تفعل لخلق ردع في وجه حزب اهللا بعد حرب لبنان الثانيـة                    
، وهي تعرف أنها مـسألة      2008، ألنه منذ اغتيال قائده العسكري عماد مغنية في دمشق عام            2006عام  

  .جوقت قبل أن يتم الرد عليها، واستهداف مواقعها في الخار
بساطة الهجومين، واآلثار الناجمة عنهما، تعنيان أن الحزب يواجه أوقـات عـصيبة             : واستدركت بالقول 

للغاية في الجهود التي يبذلها لمهاجمة أهداف صهيونية نوعية، وقد يعني أنه يستهدف عمداً مسؤولين من                
 مضاد، وربما ضـد     مستوى منخفض إلرسال رسالة لها، وفي نفس الوقت ال يعطيها ذريعة لشن هجوم            

  .بنيته التحتية في لبنان
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ومع ذلك، فإن هناك حالة من القلق داخل المؤسسة العسكرية الصهيونية بشأن فشل الحزب فـي تحقيـق        
نجاح في الهجوميين، وإحباط محاوالت سابقة أخرى ضد أهداف صهيونية في تايالند وأذربيجان وتركيا،              

دأ بشن هجوم واسع النطاق، كاشفة عن إجراء نقاشات محتدمـة           مما قد يدفعه لتصعيد نشاطاته، وربما يب      
داخل المؤسسة العسكرية حول ما ينبغي القيام به كرد مناسب على الهجومين، حيث يعتقد مسئولون كبار                

  .فيها أن مثل هذا الهجوم يجب الرد عليه، وبشكل قاسي وعنيف
  هجمات خارجية

فـي الخـارج أو     " العال" ضد سفارة أو طائرة لشركة       وذكرت أنه من المعلوم أن الحزب يفضل الهجوم       
  .قنصلية، بدالً من الهجوم على طول الحدود الشمالية، ألنه من شأن ذلك أن يسمح لهم بإنكار المسؤولية

بارتكـاب هجـوم ضـد      " إسرائيل"الحزب من اختبار قدرة     " بيني غانتس "وقد حذر رئيس أركان الجيش      
 المسؤولين يعتقدون أنه ال ينبغي أن تذهب لحرب في ردها على أي             أهداف في الخارج، وهناك غيره من     

  .هجوم، وأنها تحتاج لالعتماد على اختيار الهدف المناسب
ورغم أن مغنية شخص مهم للحزب، إال أن المؤسسة األمنية الصهيونية تعتقد بدوافع أخرى وراء رغبة                

رانية لردع الغرب من توجيه ضربة عسكرية       في الخارج، إحداها الجهود اإلي    " إسرائيل"الحزب لمهاجمة   
ضد منشآتها النووية، من خالل اإلظهار للعالم بأن الحزب وكيل لها، ويمكن له أن يضرب في أي مكان                  
يريد، حتى إن كان بعيداً كجورجيا والهند، وأنها تريد إرسال رسالة للعالم كله بأن االنتقام لضربة ضدها                 

 مجرد إطالق صواريخ وقذائف من الحزب وحمـاس علـى الجبهـة             سيكون مؤلماً للجميع، ولن يكون    
  .الداخلية الصهيونية

في ذات السياق، اعترفت المخابرات الصهيونية بأن هجومي الهند وجورجيا كانا مفاجأة لها، ولـم يكـن                 
لديها أي تحذير أو إنذار مسبق بخصوصهما، مما دفع بعقد سلسلة اجتماعات في أعقابهما بـين رئـيس                  

لمناقشة الوضـع،   " بيني غانتس "ورئيس األركان   " يورام كوهين "ورئيس الشاباك   " تامير باردو "اد  الموس
  .حيث تسود التخوفات بأنهما بداية لمرحلة جديدة يجب االنتباه لها

أن الهجومين جسدا مـرة أخـرى مـا أسـماها       " ايلي بردنشتاين "من جهته، قال مراسل الشؤون الدولية       
، بين قوات أمنها والحرس الثوري      "إسرائيل"منذ سنوات عديدة، بعيدا عن حدود       " ةالحرب الخفية الجاري  "

اإليراني، بمشاركة محافل من حزب اهللا، كاشفاً عن القرار الحكومي بإبقاء الممثليات الصهيونية مفتوحة،              
  . لكن ساعات دوامها وحجم العاملين فيها سيتقلص

  إرباك حزب اهللا
أكد أن االفتراضات السائدة في األجهزة األمنية الصهيونية تؤكـد          "  ليمور يوآف"لكن المراسل العسكري    

بأن العمليات المعادية العالمية ضدها لم تنته، مقدراً بأن الهجومين جزء من الجهود الواسعة للغاية العابرة                
أخر على  انتقام جزئي ومت  : للقارات ومتشعبة األبعاد التي جاءت بهدف منح الحزب وإيران إنجازا ثالثيا          

  .اغتيال مغنية، انتقام صغير وغير متناسب مع اغتيال العلماء، تحقيق الردع الغائب
الهجومين لبيا رغبات طهران وبيروت، حيث ستواصل أجهزتهما االستخبارية البحث          "بأن  " ليمور"ورأى  

لننزعج مـن   عن أهداف لضربها، ويكفي النظر لخارطة العمليات المحبطة المنفذة في السنوات األخيرة             
من تايالند وجورجيا، إلى أذربيجان والهند، وصوالً لتركيا        : مستوى الجرأة، وقوة انتشار إيران وأتباعها     

وعمق الغابات الواقعة في أمريكا الجنوبية، دون الحديث بعد عن سيناء واليونان الغارقة فـي المـشاكل                 
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 استهداف مواقع سياحية من شـأنها أن        الداخلية، والتي تخشى أن تتعرض حاليا لضربة أمنية على غرار         
  ". تؤدي النهيار المورد الوحيد الذي يدر أمواال للصناديق المفلسة

ويتضح من خالل التحقيق المبدئي أن األمر يتعلق بعبوات بسيطة نسبياً، ال تتطلب إحكاماً كبيراً لتركيبها                
لمنفذين، أو من أرسلوهم بناء علـى       أو تشغيلها، ومن غير المعقول أنه سيكون من الممكن تحديد هوية ا           

هذه العبوات، ويعتقد العديد من الخبراء األمنيين الصهاينة أن المنفذين امتنعـوا عـن ضـرب أهـداف                  
وزعم أنه منذ اغتيال مغنية، يتخبط الحزب في        ". إسرائيل"مركزية، لتجنب حدوث رد صارخ من جانب        

رة، أو نسف سفارة بمن فيها، في دفع تل أبيـب           طبيعة الرد، خشية أن تتسبب عملية ضخمة كإسقاط طائ        
  .على الرد بشكل غير متناسب، يصل إلى شن حرب أخرى في لبنان

  موقع ويلال اإلخباري
  15/2/2012، مركز دراسات وتحليل المعلومات الصحفية

  
  الجريمة المنسّية: العراقالفلسطينّيون في  .70

  عبد الكريم بن حميدة
 آالف الجئ فقط في غضون سـنوات االحـتالل          6 ألفا إلى    34عراق من   انخفض عدد الفلسطينيين في ال    

وكثيـر  .. بعضهم حطّت به رحلة اللجوء في البرازيل، وبعضهم اآلخر في األرجنتـين           . األمريكي التسع 
  ..منهم ما زال قابعا في أحد المخيمات على الحدود مع سوريا أو األردن

  ..وغدر بهم الشقيق قبل الصديق.. ا ومالذاضاقت بهم أرض العراق بعد أن كانت لهم ظهير
  .وشرعوا في سفرة تيه جديدة.. وعجز شرفاء العراق عن حمايتهم، فحملوا حقائب الرحيل

  ..ومن لجوء إلى آخر.. من شتات إلى شتات
  ..وذلك شأنهم منذ انتكسوا.. ذلك شأن الفلسطينيين منذ نكبوا

ة من االنتهاكات التي تطال حقوقهم المدنيـة والقانونيـة،          في العراق المحتّل يتعرض الفلسطينيون لسلسل     
  .مثلما يتعرضون للتضييقات والمالحقات التي تصل حد استهداف ممتلكاتهم وأرواحهم

  .ثم قتلوه.. وعذّبوه.. اعتقلوه.. عماد عبد الرحمن حماد آخر الضحايا الفلسطينيين في العراق
  ".األشاوس"عليه أن يدفع ثمن فلسطينيته على أيدي مغاوير الداخلية و!!!! فلسطيني.. تهمته الكبرى أنّه

         ة بالدم العربية األخيرة لهوس السلطات العراقيوبالتأكيد لن يكـون الحـّل فـي        . لن يكون عماد الضحي
ء فلطالمـا تعهـد هـؤال     .. تعهدات يقطعها الطالباني أو المالكي للسلطة الفلسطينية أو المنظّمات الدولية         

  .ولن يفعلوا.. لكنّهم لم يفعلوا.. وغيرهم بتوفير الحماية للفلسطينيين
المشكل بالنسبة إلى الذين هجروا من العراق إلى داخل األراضي السورية واألردنية أنّهم ال يتمتّعون في                

جئين، فـال   وهذا يعني أنّهم ليسوا مسجلين أو مدرجين على قائمات الال         ". الجئ"مخيماتهم الجديدة بصفة    
            ة تعترف بوجودهم القانونية الدوليتهم، وال المنظّمات اإلنسانيل مسؤولية تتحمة الرسميالجهات الفلسطيني

  .وتضمن لهم حقوق الالجئ مثلما تنص عليه المواثيق الدولية
  !!!اللجوء" شرف"كأنّه عز على هذه الجهات أن تمنحهم 

  ..قّهم في المواطنة، فذلك أمر بعيدال يطالبون بح.. فلسطين" بدون"هم 
إنّهم يطالبون بحقّهم في اللجوء، أي االعتراف بهم الجئين مع ما يترتّب عن هذا االعتراف مـن بعـض                  

  ...تكفل لهم بعض حياة.. حقوق
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السلطة الفلسطينية في رام اهللا، والحكومة الفلسطينية في غزة كلتاهما تتعامالن مع موضـوع الالجئـين                
وعـن  .. فهم المسؤولون عن شـتاتهم    .. نيين في العراق وكأنّه شأن يخص أصحابه دون سواهم        الفلسطي
  .تشردهم

وهذا يقتضي مـن سـلطتي غـزة ورام اهللا          ". الجئين"هؤالء الفلسطينيون يطالبون فقط باالعتراف بهم       
 شرعية تنأى بهم عن كـّل       تمكينهم من اإلقامة القانونية ومن الوثائق اإلدارية التي تقنّن وجودهم وتمنحه          
ذلـك أن حمايـة هـؤالء       . أشكال الضغط واالبتزاز والمالحقة التي تنتهك كرامة المرء وتصادر حريته         

الالجئين تُعتبر مسؤولية أخالقية إضافة إلى كونها مسؤولية سياسية وقانونية تقع باألساس علـى عـاتق                
  .ممثّلي الفلسطينيين قبل أي طرف آخر

 على أن                منظّمة التعاون اإلسالمي يخص دولي أن يرافقه جهد إقليمي ال بد الضروري هذا الجهد الوطني 
، ذلك أنّه ال يبدو أفق إنساني واضح للمأساة التـي يعـاني             )األنروا(والمفوضية السامية لشؤون الالجئين     

شد إلى الحكومة العراقية أشـبه مـا        بل نعتقد أن الرهان على األمل في عودة الر        . منها فلسطينيو العراق  
يكون بمطاردة وهم ألن ما يتعرض له أشقّاؤنا هناك إنّما هو جزء من حملة ممنهجة لتهجير مـن تبقّـى                    
  .منهم تحت ذرائع شتّى وبأساليب تتفنّن القوات األمنية الحكومية في تطويرها وابتداع الجديد منها كّل يوم

يغفل دور منظّمات المجتمع المدني ووسائل اإلعالم في إثارة هذه القـضية            على أن كّل هذا ال يجب أن        
ومنع اتّساع رقعة معاناة فلسطينيي العراق، وتسليط الضوء على هذه المأساة حتّى ال ننتقل بعـد فـوات                  

  .األوان من الصمت والغفلة إلى الرثاء والعويل
  7/2/2012، رابطة فلسطينيي العراق

  
  "أبو مازن" الوزراء يسرئعن الجدل حول  .71

  عريب الرنتاوي
، وتحديداً ما اتصل منها بتكليف الرئيس محمود        ”إعالن الدوحة “التحفظات واالعتراضات التي جوبه بها      

، اللهـم إال إذا كانـت       ”دسـتورية “عباس تشكيل الحكومة، مبررة ومحقة وفي موقعها، سياسية كانت أو           
  .به، معارضون لعملية المصالحة برمتهاغطاء لمواقف وأجندات أخرى، ورداء يتدثر 

فثمة جدل سياسي محق، حول جـواز الجمـع بـين يـدي رجـل بكـل هـذه المناصـب والمواقـع                       
وثمة مـن   ... حول دستورية المسألة برمتها    - ال يخلو من الوجاهة      -وثمة جدل حقوقي    ...والمسؤوليات

نية مستقلة تتولى رئاسة الحكومة     قال أن الخطوة تنقض اتفاق المصالحة الذي تحدث اختيار شخصية وط          
  .االنتقالية، إلى غير ما هنالك

لكن األمر الذي لم تلحظه هذه االعتراضات، هو أن اختيار الرئيس عباس لتولي هذه المنصب لم يـأت                  
الذي يلّوح بقرار عدم الترشـح      ” أبو مازن “من حركة فتح، ولم يكن شرطاً للسلطة والمنظمة، واألكيد أن           

منه، ” يأكل“ال يضيف إلى رصيده، بل      ” منصب إضافي “ة جديدة، ليس في وارد البحث عن        لوالية رئاسي 
  .خصوصا في ظل التحديات الضاغطة على السلطة، وتلك التي تنتظرها بعد تشكيل الحكومة العتيدة

من حماس، كما تقول مصادر، أو جاء من قطر واستجابت له حماس، فإن             ” الجدلي“وسواء جاء االقتراح    
/ علـى مـدارج هـذه الـصيغة       ” هبوط اضطراري “كد بال شك، أن الجانين وجدا نفسيهما في حالة          المؤ

  .ولقد أرادا بذلك ضرب أكثر من عصفور بحجر واحد...القرار
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المنظمة والسلطة وفتح، تدرك معنى خروج سالم فياض مـن موقعـه علـى رأس حكومـة تـصريف           
الً، أو لجهة استمرار التدفق المالي لشرايين السلطة        خصوصا لجهة عالقة الحكومة بالغرب أو     ....األعمال

أو لجهة استعجال فرص التوافق الوطني حول شخص وتشكيل الحكومة الجديدة ثالثـاً،             ...المتضيقة ثانياً 
ولهذا جاء االقتراح كإجراء وقائي واستباقي في مواجهة تداعيات خروج الرجل األكثـر حظـوة لـدى                 

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

ـ            الحكومـة الجديـدة    ” نوايـا ”وحصار وتطويق للحكومة، فأية محاولة من قبل هذه الحكومة للطعن بـ
 ورئيسها، سوف لن تجد فرصة للنفاذ إلى مراكز صنع القرار في العواصم الدوليـة، إذ مـن ذا الـذي                   

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

ية كـان   العالقة الخاصة بين مشعل وعباس، وأحسب أن أية شخـص         ” كيمياء“وأعني بها   ...االضطراري
سيقترحها الرئيس على مشعل، لم تكن لتحظى بتأييده المتحمس، كما أن أي مرشح قريب مـن حمـاس،                  

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

الية، يمكن أن تساعد على اجتياز المرحلة االنتقالية التي تمر بها الساحة الفلسطينية، بانتظار إعـادة                االنتق
ترميم وبناء وهيكلة النظام السياسي الفلسطيني، ومن األفضل لمختلف األطراف، أن تكون هـذه الفتـرة                

ديات التي قد تُعقّد مسار     قصيرة ما أمكن، فكلما طالت واستطالت، كلما ظهر المزيد من المشكالت والتح           
  .المصالحة وتنذر بانتكاسات عسيرة

لذا نرى من األفضل أن نشرع فوراً ومن دون إبطاء، في ترجمـة اسـتحقاقات المـصالحة واسـتعادة                   
حتى نفرغ لمواجهة ما تخبئه إسرائيل في جعبتها، من مفاجآت لعل أشدها ضـرراً وخطـورة،                ...الوحدة

ة التي من المقرر أن تجري هذا العام، كأن تمنع الفلسطينيين مـن إجـراء               تعطيل االستحقاقات االنتخابي  
االنتخابات في القدس، أو اشتراط عدم مشاركة بعض الفصائل فيها، وهو أمـر إن حـصل، سيـستدرج        

  .مواجهة سياسية ودبلوماسية وحقوقية بين الشعب الفلسطيني وسلطات االحتالل
  16/2/2012، الدستور، عّمان

  
   المصالحةأماميقية عقبات حق .72

  فايز رشيد
حتى تواردت أنباء كثيرة عن العقبات التـي        . ما كاد حبر اتفاقية الدوحة بين حركتي فتح وحماس، يجفّ         

تفاعل شعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية وكل أصدقاء القضية الفلسطينية علـى           : من جانبه .تنتظر المصالحة 
وتحديد موعـد   . إنشاء اللجان المتخصصة وبدء اجتماعاتها    و. الصعيد الدولي،بوصول الطرفين إلى اتفاق    

أيام قليلة مضت على اللقاء في      ! وتوقع كثيرون بأن هذا االتفاق سيكون حاسماً      . لتشكيل حكومة الكفاءات  
العاصمة القطرية بين مشعل والرئيس عباس،ثم ما لبثت المصالحة أن تكون محطة أخرى مـن الفـشل                 

والقاهرة وغيرها من االعواصـم والمـدن       . في صنعاء،ومكة : فاشلة األخرى على طريق كل االتفاقيات ال    
أن الحل يتمثل   : يبدو األمر وكأننا أمام حالة واقعية من االنقسام الفعلي، حيث يمكن القول           .العربية األخرى 

ع غزة  بين قطا " فيدرالية"إما إدارة االنقسام وتشكيل اللجنة المختصة بهذا األمر،أو البحث عن تشكيل          : في
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حيـث تبـدو    . من قبل العـدو الـصهيوني     ) مثلما هي اآلن  (لكن لألسف ستكون محتلة   . والضفة الغربية 
  !السلطتان وكأنهما تتنازعان على من يمتلك مفتاح السجن

أن الساحة الفلسطينية   :بعد تكريس االنقسام لسنوات طويلة،قلنا في مقالة سابقة على صفحات هذه الجريدة           
ذلك أننا ما زلنـا فـي مرحلـة التحـرر     . نقول ذلك بأسف ومرارة كبيرين ! الحةتقع خارج نطاق المص   

وأننا نحتاج إلى كفاحٍ مريـر ونـضال شـاق          ) وليس الوطني الديمقراطي مثلما يتصور البعض     (الوطني
ذلك أننا أمام عدو مـن نمـط        . 1967للوصول إلى فرض إقامة الدولة الفلسطينية على كامل حدود عام           

 واقتالعيته لشعبنا وإحالليته للمهاجرين على أرضنا،وعنصريته البغيـضة،وفي سـرقته           فريد في عدوانه  
لألرض وتغييره للواقع من خالل فرض السياسات بالقوة، وفـي تفوقـه اإلجرامـي لمظـاهر النازيـة                  

 لذلك فأقصى حلولهـا   . نقيضاً لوجودها وتهديداً لمستقبلها   : والفاشية،فإسرائيل ترى في أية دولة فلسطينية     
المنزوع السيادة واالستقالل الوطني،وأمام هذه المهمـة الوطنيـة   . الحكم الذاتي للفلسطينيين : التسوية هي 

ولكـن ال   "العريضة تبرز الحاجة إلى إنهاء االنقسام والوصول إلى الوحدة الوطنية بعد إنجاز المصالحة،            
لطرفين العمل على حلِّها كي ال      عقبات حقيقية تقف في طريق المصالحة،وكان األولى با       ".حياة لمن تنادي  

  : إن من أبرز هذه العقبات.تكون المفاجأة بالفشل
وهذا لن يأتي إال بعد مراجعة شاملة من        . والمكتمل باألساليب النضالية  . البرنامج السياسي الواضح  : أوالً

منذ . لسطينيلمسيرة النضال الوطني الف   ) وليس الطرفان فقط  (قبل كافة فصائل الثورة الفلسطينية مجتمعة     
اتفاقيات أوسلو وحتى اللحظة،فتجربة المفاوضات الممتدة لعشرين عاماً فشلت فشالً ذريعاً، ثم إن إسرائيل              

وهي أيضاً في نصوصها وغموض ملحقاتها كانـت لمـصلحة          (فهمت اتفاقيات أوسلو وتفهمها كما تشاء     
وفرض المزيد من   . على الواقع وفرض حقائقها   . وهي ماضية في استيطانها   ). إسرائيل في كل صياغاتها   

  .الشروط على الساحة الفلسطينية
وليست حكراً على فصيلي فتح وحمـاس       (من ناحية ثانية، وألننا أمام استراتيجيتين في الساحة الفلسطينية        

القواسم المشتركة والتي مثلت على الدوام أساسـاً        :فإن البرنامج السياسي ينجح في حالة واحدة هي       ) فقط
  .دة الوطنية الفلسطينية في كل مراحلها السابقةرئيساً للوح

أيضاً فإنه من الضروري تحديد الوسائل الكفاحية لمقاومة العدو،فدهور من المقاومة الشعبية وحدها لـن               
وعلـى رأسـها الكفـاح الـوطني        . تزحزح إسرائيل عن مواقفها،وإنما المقاومة بكافة أشكالها ووسائلها       

والثـورة  .  حركات التحرر الوطني في آسيا وإفريقيا وأمريكا الالتينيـة         هذا ما تؤكده تجارب كل    .المسلح
  . حركة تحرر وطني: الفلسطينية هي أوالً وأخيراً

بكل ما تعنيه هذه الكلمـة مـن نفـوذ، وكـذلك            " السلطة"إن من أبرز العقبات أمام المصالحة هي      : ثانياً
م حالتين بينهما تنـاقض كبيـر فـي الـشكل       األجهزة األمنية، فنحن أما   : المؤسسات التابعة لها وبخاصة   

نحن في القطاع أمام أجهزة تابعة لحركة حماس بالمطلق،وفي الضفة الغربية أمـام أجهـزة         : والمضمون
وهو ما تقـوم بـه األجهـزة        (ثم إن التنسيق األمني مع إسرائيل     ). لحركة فتح بشكل رئيس   (تابعة للسلطة 

  .مام المصالحةيقف أيضاً عقبة حقيقية أ) األمنية في الضفة
فإن كال الطرفين ينطلقان مـن      . الخالف أيضا في النظرة إلى منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها        :ثالثاً

أيضا . من حيث الحصص   1+ يتمثل في النصف    . وفي األجهزة التابعة لها   . زاوية أن حق كل منهما فيها     
كذلك هناك خالف دستوري حول     . حةيقف ضد المصال  ) في الطرفين (وجود تيارين في كل منهما أحدهما       
  .جمع عباس لرئاسة السلطة والحكومة
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مما سبق،يتضح مدى الصعوبات البالغة لتنفيذ المـصالحة،وقد كـان األحـرى بـالطرفين حـل هـذه                  
  .المعضالت قبل االتفاق على خطوات شكلية ال أكثر/الصعوبات

  16/2/2012، الشرق، الدوحة
  

   لحماس؟ميركيةأأشرعية  .73
  الزلمان شوف

ففي حين أوضح   . من غير ان ننتبه تقريبا ظهرت غيمة سوداء في األفق الدبلوماسي مع الواليات المتحدة             
رئيس الحكومة بصورة ال لبس فيها ان حكومة فلسطينية تشارك فيها حماس ال يمكن ان تكون شـريكة                  

اق الذي تم في االسبوع     ، أي االتف  »»اعالن الدوحة «ان االدارة ال تعارض     «في السالم، أعلن االميركيون     
  .الماضي بمبادرة من أمير قطر بين أبو مازن وخالد مشعل

 ولهذا يجب ان تطرد قبل ان تتوسع لتصبح عاصـفة           –تعلمون ان العاصفة الهوجاء تبدأ بغيمة صغيرة        
، أي وقف   »الرباعية الدولية «ان عدم معارضة واشنطن متحفظ في الحقيقة وتضاف اليه شروط           . حقيقية
اب وموافقة حماس على احترام االتفاقات القائمة بين اسرائيل والفلسطينيين التي يفهم منها ضـمنا               االره

لكن وفوق ان هذا ليس اعترافا صريحا، فإن حماس ال تنـوي البتـة ان تغيـر                 . اعتراف بدولة اسرائيل  
  . الشرق االوسطعقيدتها األساسية التي تدعو بصورة واضحة الى ازالة اسرائيل عن المنطقة المسلمة في

استقبل اتفاق الدوحة بغضب ال في اسرائيل وحدها بل في االردن ايضا الذي يخشى ان يقـوى االسـالم          
المتطرف فيه، ويخشى بقدر ال يقل عن ذلك ايضا تضعضع االتفاقات والتسويات مع اسرائيل التي هـي                 

ميركي الذي قد يفسر بأنه شرعية      ولهذا فمن المحير بصورة أكبر اذا الموقف اال       . لبنة مهمة من جهة أمنه    
ويبدو ان السياسة االميركية في هذا الموضوع ايضا كما هي في غير قليل             . »المنظمة االرهابية «ما لـ   

  .من المواضيع في الشرق االوسط، يصعب عليها ان ترى الصورة على نحو صحيح
مقالـة  ) امس(ت المتحدة اليوم نشرت محاربة الحرية الصومالية إيان حرسي علي، التي تسكن في الواليا         

وتذكر علي في مقالتهـا الغـرب عامـة         . البريطانية» فايننشال تايمز «في االسبوع الماضي في صحيفة      
واالميركيين خاصة أنه كان على حق اولئك الذين حذروا قبل سنة من ان ما يسمى الربيع العربـي لـن                    

» طالبـان حـسنة   «وكما ال توجد    . م السياسي يجلب معه التنور والديمقراطية بل سيطرة متزايدة لالسال       
 –ايـضا   » حماس حـسنة  «، فانه ال توجد     )وتعلمون ايضا ان االميركيين يجرون اتصاالت مع طالبان       (

وتقول ان االسالميين في الدول العربية المختلفة سيستمرون في حالوة اللسان لتضليل الغـرب الـى ان                 
  .يضمنوا سلطتهم المطلقة في كل مكان

صريح الضعيف لمتحدثة االدارة االميركية بشأن حماس هو الصورة المنعكسة للتوجه الموهم العام             هل الت 
الذي يسود أجزاء من واشنطن نحو االخوان المسلمين واالسالميين بعامة؟ يحتمل هذا جدا ويوجد هنـاك                

ذي اتخذه فـي    أصال من يؤمنون حقا بأن الربيع العربي الذي يحدث حولنا يصادق متأخرا على النهج ال              
، ولهذا لن يدع االميركيون الحقائق تبلبل عدالـة         »خطبة القاهرة «حينه الرئيس براك اوباما حينما خطب       

  .نهجهم
ال يزال يوجد وقت لقشع الغمامة المتلبدة في األفق ولمنع تغيير محتمل لواشنطن بشأن حماس بواسـطة                 

اب، وينبغي ان نفترض ان يتطـرق رئـيس         نشاط دبلوماسي وسياسي مع االدارة االميركية ومجلس النو       
  .الحكومة نتنياهو الى هذا ايضا في لقاءاته القريبة في واشنطن
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ربما تكون فترة االنتخابات في اميركا خاصة ساعة مناسبة القتراح مبادرات سياسية اسرائيلية بتنـسيق               
يكون واضحا على األقل    فس» الرفض الفلسطيني «مع الواليات المتحدة، واذا لم ينتج عن ذلك شيء بسبب           

  .من هو المذنب حقا في افشال احتمال السالم
  15/2/2012، اسرائيل اليوم
  16/2/2012، الحياة الجديدة، رام اهللا

  
  :كاريكاتير .74
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