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  إعمار غزةكهرباء وترتيبات لبدء النجري اتصاالت لحل مشكلة : هنية يختتم جولته الخارجية .1

إسماعيل هنية، رئيس الحكومة الفلسطينية، من غزة أن  16/2/2012، المركز الفلسطيني لإلعالم نشر
أكد أنه بحث خالل جولته الخارجية مشكلة الكهرباء التي يعاني منها قطاع غزة، معربا عن أمله أن 

  .تجري المشاورات حلوال عاجلة للمأساة التي يعيشها القطاع
بعد ختام جولته الخارجية ) 2-16(لخميس وقال هنية، في مؤتمر صحفي عقب عودته إلى غزة مساء ا

سنتابع هذا األمر، وكلنا أمل "الثانية، إن حكومته تجري اتصاالت مكثفة لمعالجة هذا الموضوع، مضيفًا 
  ".أن األيام المقبلة تشهد وضع حد لهذه المعاناة التي تمس كل مواطن

وريد الوقود الخاص للمحطة وأشار إلى أنه جرى حديث خالل الجولة مع بعض الدول عن إمكانية ت
  .مجانًا وذلك عبر جمهورية مصر العربية، مشيرا إلى أن هناك دوال أبدت استعدادها لهذا الموقف

وأعلن هنية أن وفدا من حكومته سيتوجه إلى قطر خالل األيام القليلة المقبلة؛ لوضع الترتيبات والتفاصيل 
نحمل لكم بشرى متعلقة بإعادة إعمار قطاع غزة : "لوقا .والخطوات العملية إلعادة إعمار قطاع غزة

، مشيرا إلى أن وفدا ".سواء ما دمره االحتالل بشأن البيوت والمدارس والجامعات والبني التحتية والفوقية
فنيا من وزارة اإلسكان واألشغال والحكومة المحلي برئاسة الوزير يوسف المنسي سيزور قطر لمتابعة 

  .التفاصيل والخطوات العمليةووضع الترتيبات و
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وأكد هنية أن دوال أخرى أبدت استعدادها للوقوف إلى جانب الفلسطينيين في قطاع غزة ومعالجة اآلثار 
  .التي ترتيب على الحرب والعدوان

أبلغتنا إحدى "وأشار إلى أنه جرى خالل الجولة طرح مدينة المحررين في صفقة وفاء األحرار، مضيفًا 
 الشقيقة بشبه قرار بالموافقة على إنشاء هذه المدينة الكاملة على األرض التي تبرع بها أحد الدول العربية
  ".المواطنين

وأوضح هنية أنه جرى خالل جولته تناول قضية العمال وخريجي الجامعات، مشيرا إلى أن لقاء إيجابيا 
ى أنه جرى أيضا تناول وأشار إل .عقد مع إحدى الدول بحيث تستوعب أعداد كبيرة من الخريجين

وأكد أن جولته  .المشاكل الصحية الناجمة عن الحصار وخاصة النقص الحاد في األدوية واألجهزة الطبية
  .كانت ناجحة جدا وبامتياز، موضحا أن نتائج عدة وعلى مستويات مختلفة لهذه الجولة

 لمعالجة كل القضايا التي يعاني منها إخواننا بمصر إلى جانبنا دائما"وأعرب هنية عن أمله في أن يكون 
  ".شعبنا الفلسطيني

 نقال عن مراسلها من سيناء عبد القادر مبارك، أن إسماعيل 17/2/2012الشرق، الدوحة،  وذكرت
بالدور الرائد لدولة قطر في إعادة إعمار قطاع غزة، وأكد أن وزير األشغال العامة واإلسكان هنية أشاد 

 من أجل التنسيق والمشاورات حول إعادة إعمار ما دمره العدوان اإلسرائيلي سوف يزور قريبا الدوحة
  . 2008نهاية العام ) عملية الرصاص المصبوب(

قال هنية أثناء توقفه في رفح قي طريقه إلى غزة بعد  أمس الخميس، "الشرق"وفي تصريحات خاصة لـ 
الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني تعهد إن صاحب السمو  جولة شملت عدة دول عربية إضافة إلى إيران،

  .بإعادة إعمار ما دمره االحتالل اإلسرائيلي خالل العدوان على قطاع غزة
ونفى هنية وجود أي خالفات حول ملف المصالحة مع السلطة الفلسطينية، مضيفا أنه ال خالفات في 

لتفاهم األخير حركة حماس حيال ملف المصالحة وأن إعالن الدوحة نحو التطبيق وما حصل في ا
بالدوحة هو محط احترام وتقدير لدى كل كوادر حركة حماس وال صحة للتصريحات الصحفية بوجود 

  .خالفات بين قيادات الحركة
  

   يوعز ببدء تحرك دولي لإلفراج عن األسير خضر عدنانعباس .2
ية المعنية  الجهات الفلسطينإلىأوعز الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الخميس، :  يو بي آي-غزة 

وقال عباس، خالل لقائه والد األسير  .للبدء بتحرك دولي من أجل اإلفراج عن األسير خضر عدنان
 مع األمم المتحدة والواليات االتصالخضر عدنان وشقيقه، إنه طلب من الجهات الفلسطينية المعنية 

سان، من أجل التدخل المتحدة األميركية واإلتحاد األوروبي وروسيا والصين ومنظمات حقوق اإلن
   .الفوري لإلفراج عن األسير خضر عدنان وإنقاذ حياته

  17/2/2012القدس العربي، لندن، 
  

   أطفال في حادث مرورعشرةقتل يعلن الحداد العام لمعباس  .3
الحداد العام في األراضي ) أبو مازن(أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس :  كفاح زبون- رام اهللا

 أيام، وأمر بتنكيس األعالم في الداخل والخارج، بعد أن أفاقت فلسطين على كارثة وفاة 3الفلسطينية لـ
  .، ومعلمتهم، على األقل، في حادث سير مروع قرب رام اهللا) سنوات6 و4( أطفال في عمر بين 5
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 نتيجة لحادث السير المؤسف في قرية جبع، الذي راح":  أمام اجتماع للمجلس الثوري لفتحعباسوقال 
 أطفال شهداء والكثير من الجرحى الذي يتلقون العالج، قررنا إعالن الحداد لمدة ثالثة 10ضحيته نحو 

هذه كارثة وطنية، وعلى . أيام وتنكيس األعالم في المؤسسات الفلسطينية في الداخل والخارج كافة
ت الشهداء والجرحى، الجهات المعنية أن تقوم بكل ما يلزم لرعاية الجرحى وتقديم كل ما يلزم لعائال

  ."وقررنا اعتبار الضحايا شهداء الشعب الفلسطيني
  17/2/2012الشرق األوسط، لندن، 

  
   بوقف انتهاكاتها للقانون الدولي "إسرائيل"فياض يدعو المجتمع الدولي إللزام  .4

م اهللا استقبل رئيس الوزراء الدكتور سالم فياض، في مكتبه في رئاسة الوزراء في مدينة را: رام اهللا
صباح أمس، نائب رئيس الوزراء السويدي جان بوركالونس، والوفد المرافق له، بحضور ممثل السويد 
لدى السلطة الوطنية، حيث وضعه في صورة التطورات السياسية، واألوضاع في األرض الفلسطينية 

  .المحتلة
م إسرائيل بوقف انتهاكاتها وشدد فياض على ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته الكاملة إللزا

المستمرة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وحتى لالتفاقيات الموقعة بين الطرفين، وخاصة 
إمعان إسرائيل في سياسة التوسع االستيطاني، سيما في مدينة القدس الشرقية المحتلة ومحيطها، 

المفروض على أبناء شعبنا في قطاع غزة، واالجتياحات العسكرية لمناطق السلطة الوطنية، والحصار 
واالعتداءات المتكررة على حياة المواطنين واستمرار هدم وإخالء المنازل، والتي تتزامن مع اعتداءات 

  .المستوطنين اإلرهابية ضد أبناء شعبنا وممتلكاته ومصادر رزقه ومقدساته
  17/2/2012األيام، رام اهللا، 

 
  ية الكاملة عن حياة األسير خضر عدنان  المسؤول"إسرائيل"فياض يحمل  .5

شارك رئيس الوزراء سالم فياض، ظهر اليوم الخميس، في االعتصام التضامني مع ": وفا"–البيرة 
   .األسير خضر عدنان في مقر منظمة الصليب األحمر في مدينة البيرة

باً مفتوحاً عن الطعام وحمل فياض إسرائيل المسؤولية الكاملة عن حياة األسير عدنان الذي يخوض إضرا
لليوم الحادي والستين على التوالي، األمر الذي بات يهدد حياته بخطر حقيقي كما يؤكد األطباء الذين 

   .قاموا بزيارته خالل اليومين الماضيين
  17/2/2012األيام، رام اهللا، 

  
   نرفض تكريس السلطات بيد رجل واحد.."مخالف للقانون األساسي"منصب عباس : بحر .6

أحمد بحر أن الجمع بين . أكد النائب األول لرئيس المجلس التشريعي د:  فاطمة الزهراء العويني-غزة
مشدداً على أن التشريعي ال " للقانون األساسي الفلسطيني"منصبي رئيس السلطة ورئاسة الوزراء مخالف 

  " . يكرس السلطات بيد رجل واحد "يؤيد ذلك ألنه 
، أنه وفقاً للقانون األساسي ال يحق لشخصٍ أن يجمع بين رئاسة " نفلسطي"وقال بحر في حديث لـ

السلطة ورئاسة الوزراء ، مشيراً إلى أن التشريعي أصدر مذكرة قانونية تؤكد أن الجمع مخالف للقانون 
  . األساسي ويمثل اعتداء على الدستور الفلسطيني 
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ورئيس السلطة محمود عباس " حماس"ركة الذي وقعه رئيس المكتب السياسي لح" إعالن الدوحة "وأدى 
االثنين قبل الماضي ، واختار عباس لتشكيل حكومة التوافق االنتقالية إلى حالة من الجدل في الشارع 

  :للمزيد.. .الفلسطيني حول قانونية جمع الرئاستين
http://www.felesteen.ps/details/30103.بحر-منصب-عباس-مخالف-للقانون-األساسي/htm 

  15/2/2012موقع فلسطين أون الين، 
  

  يستغرب الموقف المصري" التشريعي"و.. تعلن حالة الطوارئ في المستشفيات" صحة غزة" .7
باسم نعيم حالة الطوارئ في مستشفيات أعلن وزير الصحة في الحكومة بقطاع غزة :  سمير حمتو-غزة 

وقال نعيم في مؤتمر صحفي أمس، أمام قسم غسيل . القطاع نتيجة أزمة انقطاع الكهرباء ونقص الوقود
الكلى في مجمع الشفاء الطبي في غزة، إن وزارته على وشك إعالن حالة الطوارئ القصوى في ظل 

  . تهديد أزمة انقطاع التيار الكهربائي ونقص الوقود
وفي غضون ذلك قال المجلس التشريعي بغزة أن أزمة الكهرباء في قطاع غزة سياسية مفتعلة بالدرجة 

  . األولى، معربين عن استغرابهم من الموقف المصري تجاه األزمة
جاء ذلك خالل جلسة عقدها المجلس بمقره في مدينة غزة تحت أضواء الشموع الخافتة لمناقشة أزمة 

. ع، وذلك بحضور رئيس سلطة الطاقة كنعان عبيد للرد على تساؤالت نواب المجلسالكهرباء في القطا
وطالب النائب األول للمجلس التشريعي أحمد بحر الدول العربية وعلى رأسها مصر بالتدخل الفوري 
والعاجل إلنقاذ قطاع غزة ومئات المرضى من الكارثة التي قد تسببها أزمة الكهرباء جراء وقف إمدادات 

وحمل االحتالل المسئولية عما يتعرض له قطاع غزة من أزمات خانقة . وقود الالزم لتشغيل المحطةال
  .بسبب استمرار فرض الحصار عليه

  17/2/2012الدستور، عمان، 
 

 وزارة األسرى في رام اهللا تنفي استشهاد األسير خضر عدنان .8
سطينية برام اهللا األنباء التي ترددت نفت وزارة شؤون األسرى والمحررين في الحكومة الفل: رام اهللا

حول استشهاد األسير خضر عدنان، القيادي في حركة الجهاد اإلسالمي الذي يخوض إضرابا مفتوحا 
 .عن الطعام في سجون االحتالل اإلسرائيلي لليوم الثاني والستين على التوالي

  17/2/2012قدس برس، 
  

  لحكومةاحمد مع وضع ضوابط وضمانات لتشكيل غازي  و..الزهار ينفي تطويق الخالفات داخل حماس .9
غداة اجتماع رئيس :  جيهان الحسيني، محمد المكي أحمد، فتحي صباح-  غزة–الدوحة  - القاهرة

خالد مشعل ورئيس الحكومة المقالة في غزة إسماعيل هنية في الدوحة " حماس"المكتب السياسي لحركة 
محمود الزهار تجاوز " حماس"، نفى عضو المكتب السياسي لـ "وحةإعالن الد"واتفاقهما على آلية تنفيذ 

في القاهرة إن اإلشكاالت ستكون على رأس جدول أعمال " الحياة"الخالفات داخل الحركة، وقال لـ 
  . اجتماع المكتب السياسي للحركة األسبوع المقبل في القاهرة

ود خالفات داخل الحركة تمنع أو تحول وج"، أسامة حمدان "حماس"في الوقت نفسه، نفى القيادي في 
" حماس"، في حين أكد وكيل وزارة الخارجية في الحكومة المقالة، القيادي في "دون تنفيذ إعالن الدوحة
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ضوابط "في الدوحة أن تشكيل الحكومة التوافقية يحتاج إلى وضع " الحياة"الدكتور غازي حمد لـ 
ركز أساساً " هنية -تام جولته الخليجية، إن لقاء مشعل وقال حمد قبيل مغادرة هنية في خ ".وضمانات

على موضوع المصالحة، إذ ظهر بعض اإلشكاالت، وهما يحاوالن من خالل اللقاءات تجاوز هذا 
الموضوع وإيجاد حلول ووضع أسس وضمانات حتى تستمر المصالحة في طريقها الصحيح، وهذا اللقاء 

  ".ركة لدفع مسيرة المصالحة بقوة أكثرهو جزء من االجتماعات التي تعقدها الح
في شأن توقيع مشعل على اتفاق في الدوحة نص على " حماس"وسئل عن خالفات في غزة وسط قيادات 

ال شك في أنه كانت هناك : "رئاسة حكومة توافقية، فقال) أبو مازن(تولي الرئيس محمود عباس 
إلخوة اعتراضه، لكن في نهاية المطاف اعتراضات من قيادات في غزة على الموضوع، وأبدى بعض ا

هناك قرار واحد يصدر من الحركة ألنها حركة ديموقراطية، ولها مؤسسة تتخذ القرارات بغض النظر 
عن الخالفات، وأنا ال أنكر وجود خالفات في هذا الموضوع، لكن في النهاية هناك حركة وقيادة ومجلس 

  ".لهذه الحركة يحسم هذا الموضوع في شكل نهائي
هذا الموضوع اآلن : "يدعم اتفاق مشعل وعباس في الدوحة، فأجاب" حماس"وسئل هل االتجاه الغالب في 

تم تداوله ودرسه، وربما يكون هناك لقاء قريباً لقيادات الحركة بهدف الخروج من األزمة التي حدثت 
هذا "سة عباس، قال إن وعن توقعه في شأن توقيت تشكيل الحكومة التوافقية برئا". بعد اتفاق الدوحة

ضوابط وضمانات بهدف نجاحه، ثم بعد ذلك "، مؤكداً أهمية وضع "األمر يتوقف على عوامل كثيرة جداً
  .لتشكيل الحكومة" تجرى مشاورات

لوضع ضوابط تشكيل الحكومة الجديدة، " فتح"و" حماس"ورداً على سؤال إن جرت اتصاالت بين حركتي 
هذا األمر يحتاج إلى الضوابط والضمانات التي تجعل "، مشدداً على أن "حتى اآلن وفق علمي ال: "فأجاب

" حماس"وسئل عما إذا كانت هناك ضوابط محددة تناقش حالياً داخل ". هذا االتفاق يسير في شكل ناجح
أنا ال أستطيع أن أطلعك على هذا الموضوع، لكن كما قلت لك توجد : "في شأن تشكيل الحكومة، فقال

وهل يتوقع نجاح ". ها يدور في إطار تعزيز المصالحة ودفعها إلى أمام، هذا هدف أساسي لنانقاشات كل
إن شاء اهللا، ال خيار آخر، وحتى إذا تعثرت من وقت آلخر ودخلت في إشكاالت، : "المصالحة، أجاب

  ".فأعتقد أن هناك قراراً واضحاً هو أننا مع المصالحة، وبالتالي ال بد أن تنجح
، وقال "إعالن الدوحة"ذاته، نفى حمدان وجود خالفات داخل الحركة تمنع أو تحول دون تنفيذ في السياق 

يجب وضع المشاعر : "، مضيفاً"هناك من ال تعجبه رئاسة أبو مازن للحكومة: "في القاهرة" الحياة"لـ 
ه أن ينهي على جنب والنظر فقط إلى المصلحة العليا للشعب الفلسطيني، وهي بالتأكيد كل ما من شأن

أنا : "وسئل عن موقفه الشخصي، فاكتفى بالقول". االنقسام ويحقق الوحدة للشعب الفلسطيني ومؤسساته
إجراءات قد تتخذ ليس "، الفتاً إلى أن هناك "ملتزم قرار المؤسسة وبما يصدر عن الحركة من قرارات

  ".سترداد الوحدة الفلسطينيةلها تأييد شعبي، لكن المحك والفيصل هو تحقيق ما ننشده جميعاً وهو ا
أي إشكاالت تتعلق بهذه : "وعلى صعيد ما تردد من أن رئاسة عباس للحكومة يعارض الدستور، أجاب

وعن االنتقادات التي وجهت ". المسألة سيجد مخرجاً لحله، وستؤخذ القرارات المناسبة لتجد طريقها للنفاد
هذا ال يعني أن الشعب : "ني لرئاسة الحكومة، قالبسبب اختيار الرئيس الفلسطي" إعالن الدوحة"إلى 

قطعاً هناك خيارات ... الفلسطيني أصبح عقيماً وأنه ال يوجد أشخاص مناسبون لشغل رئاسة الحكومة 
وبدائل أخرى، لكن اختيار أبو مازن بالذات لرئاسة الحكومة جاء نتيجة لمعادلة لها عالقة أيضاً بمسيرة 

ي ككل، كما لها عالقة بالوضع اإلقليمي والدولي والمتغيرات الحالية في المصالحة والوضع الفلسطين
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، في إشارة "الدستور ال يفصل بين السلطة التنفيذية بل يفصل بين السلطات الثالث"وأضاف أن ". المنطقة
  .إلى أن الرئاسة ورئاسة الحكومة هما سلطه تنفيذية
إعالن " أن تكون قيادة الحركة توافقت على تنفيذ "حماس"وفي غزة، نفى مصدر قيادي رفيع المستوى في 

  .، كما أعلن الناطق باسم الحركة سامي أبو زهري أمس"الدوحة
الذي ولد " مصير اتفاق صنعاء"، مرجحاً أن يلقى "الموقف من اإلعالن لم يحسم بعد"وقال القيادي إن 

ال تزال "لى أن قيادة الحركة في غزة وانتقد في شدة اإلعالن، مشدداً ع. ميتاً قبل أكثر من ثالث سنوات
ثبت شرعية عباس رئيساً للسلطة والحكومة ومنظمة التحرير وفتح، في وقت "وقال إن اإلعالن ". تغلي

محا شرعيات حماس وقدم تنازالً من الحركة عن رئاسة هنية الحكومة، ما يعني أن عباس هو الشرعية 
  ".الوحيدة فقط

مخالفة للدستور وصدقية االنتخابات واتفاق القاهرة الذي "سة الحكومة في واستنكر موافقة عباس على رئا
مهمة "وأشار إلى أن ". ينص على أن تُشكل الحكومة من شخصيات مستقلة في حين أن عباس رئيس فتح

الحكومة إجراء االنتخابات، وهي لن تجرى من دون القدس، وإسرائيل ترفض إجراءها فيها، ما يعني أن 
  ".ستمر ألطول فترة ممكنة وليس لمدة محدودةالحكومة ست

  17/2/2012الحياة، لندن، 

   مشعل وهنية يهاتفان أردوغان لالطمئنان على صحته .10
اتصالًا هاتفيا مع " حماس"أجرى خالد مشعل، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة اإلسالمية : غزة

حته وتهنئته بالسالمة بعد تعافيه من رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان لالطمئنان على ص
  .عملية جراحية ُأجريت له مؤخرا تكللت بالنجاح، متمنيا له تمام الصحة والعافية

نسخة عنه " المركز الفلسطيني لإلعالم"، تلقى "حماس"وذكر بيان صادر عن المكتب اإلعالمي لحركة 
ول آخر المستجدات والتطورات بشأن ، أن المكالمة الهاتفية جرى خاللها تدا)2-16(مساء الخميس 

من جانبه أجرى رئيس الوزراء إسماعيل هنية، اتصاالً هاتفيا مع نظيره التركي . القضية الفلسطينية
  .رجب طيب أردوغان لالطمئنان على صحته

  16/2/2012المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  المجلس الثوري لفتح يقرر ترشيح عباس النتخابات الرئاسة .11
امس الخميس أن المجلس الثوري للحركة المنعقد في رام اهللا لليوم " فتح" أعلن قيادي في حركة :رام اهللا

  .الثالث، قرر ترشيح الرئيس الفلسطيني محمود عباس النتخابات الرئاسة ممثال رسميا للحركة
ذ القرار وقال نائب أمين سر المجلس الثوري صبري صيدم لإلذاعة الفلسطينية الرسمية إن المجلس اتخ
وذكر . في سياق عدة قرارات أخرى سيعلن عنها بعد انتهاء أعمال الدورة الثامنة للمجلس مساء اليوم

. صيدم أن قرار اعتماد عباس مرشحا رسميا للحركة اتخذ باإلجماع في اجتماعات المجلس مساء أمس
رفضه الترشح مجدداً عن ) القائد العام لحركة فتح(ويعول قادة حركة فتح على تراجع وعدول عباس 

وكانت مصادر قيادية بالحركة كشفت عن مساع حثيثة . لمنصب الرئاسة في االنتخابات العامة المقبلة
  يقوم بها قادة كبار في فتح لدى عباس في محاولة إلقناعه بالتراجع عن موقفه من الترشح للرئاسة 
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ركة بعباس مرشحا وحيدا وأنه لن تمسك الح"وأكدت المصادر . والموافقة على ترشحه لهذا المنصب
  ".يكون هناك مرشح بديال عنه

  17/2/2012االتحاد، أبو ظبي، 
  

  الذي وقعه مشعل"  بـ إعالن الدوحةملتزمةحماس : خليل الحية .12
أكد خليل الحية عضو المكتب السياسي لحركة حماس قي قطاع غزة، التزام الحركة : علي الصالح

أبو (لمكتب السياسي للحركة مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس بإعالن الدوحة الذي وقعه رئيس ا
عبر الهاتف عند سؤاله عما إذا كان ما صرح " الشرق األوسط"وقال الحية في حديث أجرته معه ). مازن

أن تصدر تصريحات : "به محمود الزهار حول عدم أخذ مشورة قادة الحركة، عند التوقيع على اإلعالن
د الزهار أو غيره ال يعني أن هناك انقساما أو معارضة أو حالة استقطاب في عن األخ محمو) كتلك(

وحماس ليس من عاداتها أن .. نحن أمام اتفاق وقعه رئيس المكتب السياسي للحركة: "وأضاف". الحركة
.. ومؤسساتها هي المخولة في الدرجة األساسية لتقول نعم لهذا االتفاق أو ترفضه.. تتنصل من اتفاقاتها

.. تى اآلن لم ترفض مؤسسات الحركة هذا االتفاق ولم يصدر عنها شيء رسمي في هذا الخصوصح
إذن .. نعم صدرت بعض التصريحات التي تصف حالة هذا االتفاق وآثاره ربما السياسية أو القانونية

  ".المهم أن حماس لن تخرج لتقول إننا تراجعنا عن هذا القرار
ت مباشرة بين حماس وفتح لتجاوز األزمة القانونية التي يتحدث عنها ونفى الحية أن تكون هناك اتصاال
إن موضوع االتفاق نفسه لم تتم العودة إلى تطبيقه ألن من : "وقال. نواب الحركة في المجلس التشريعي

منظمة التحرير (المفروض أن يتم هذا الموضوع من خالل االتفاق الوطني العام في اإلطار القيادي 
، وبالتالي فإن تطبيقه يحتاج إلى اجتماعات ولقاءات عمل عباسهذا االتفاق ضم مشعل و).. الفلسطينية

وعلينا أن .. وتفصيالت متعددة حتى يتم؛ فملفات المصالحة ليست فقط الحكومة رغم أنها أحد أهم الملفات
  ."نسير في جميع ملفات المصالحة رزمة واحدة وليس انتقاء

  17/2/2012الشرق االوسط ، لندن، 

   هنية تأكيد على وحدة حماس-لقاء مشعل : أبو زهري .13
، تقدير كل "حماس"أكد الدكتور سامي أبو زهري، الناطق باسم حركة المقاومة اإلسالمية : غزة 

مؤسسات الحركة للقاء الذي جمع بين خالد مشعل رئيس المكتب السياسي للحركة وإسماعيل هنية رئيس 
  . التأكيد فيه على االلتزام بإعالن الدوحة وتحديد آليات التنفيذ الحكومة الفلسطينية، والذي تم 

نسخةً عنه، " المركز الفلسطيني لإلعالم"تلقى ) 2-16(وقال أبو زهري في تصريحٍ اليوم الخميس 
يعتبر هذا اللقاء من حيث التوقيت دليالً على وحدة وتماسك الحركة، وهو ما يطمئن أبناء الحركة :"

ناء شعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية واإلسالمية، كما يعتبر اللقاء مفندا ونافيا لكل المزاعم وأنصارها من أب
  ".األخرى التي أطلقها بعض الخصوم

  16/2/2012المركز الفلسطيني لإلعالم، 
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  والواليات المتحدة" إسرائيل"مشعل رشح عباس لتشكيل الحكومة ألنه األجرأ على : الشرق القطرية .14
أن اقتراح خالد مشعل رئيس المكتب السياسي " حماس"اعتبرت مصادر وثيقة القرب من حركة : عمان

لحركة المقاومة اإلسالمية أن يشكل الرئيس محمود عباس، حكومة وحدة وطنية من الكفاءات خطوة 
  .حيال هذا االقتراح" حماس"بالغة الذكاء، مشيرة إلى وجود وجهتي نظر داخل 

كمرشح لتشكيل " حماس"إن اسم عباس كان يتم تداوله في أروقة حركة " رقالش"وقالت المصادر ل 
دون اتخاذ قرار بالخصوص،وأضافت أن مشعل يملك تفويضاً من . حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية
  .المكتب السياسي بتقدير الموقف

الفلسطينية ال وأكدت المصادر أن المصالحة وطرح عباس رئيساً للوزراء إلى جانب رئاسته للسلطة 
  ".حماس"الذي جرى توقيعه من قبل حركة . يتعارض مع نصوص اتفاق المصالحة ومضمونها

أن وافقت على ترشيح عباس للدكتور محمد " حماس"وكشفت المصادر عن أنه سبق لألطر القيادية في 
 كون عباس في موقع.ورأت المصادر أن اجتهاد مشعل هو خطوة ذكية. مصطفى لتشكيل الحكومة

فإنه ال يكون من حقه التنصل من عدم الوفاء ببنود االتفاق، وأنه مصمم على عدم . المسؤولية الكاملة
وعلى ذلك فإن المتاجرة في هذه الحالة هي في ماضي الخصم ال . تجديد واليته رئيساً للسلطة الفلسطينية

  .في مستقبله
أو لمنظمة التحرير ". فتح"جديدة لحركة ولفتت المصادر إلى أن المنصب الجديد لعباس ال يصنع زعامة 

الفلسطينية، إضافة إلى أن عباس ربما يكون اآلن من أكثر رموز السلطة جرأة على مخالفة إسرائيل 
 .دون أن يحصل على أي شيء. بعد أن قدم لهم كل شيء. وأمريكا

  17/2/2012الشرق، الدوحة، 

  ن ساعة الحساب قادمةوتؤكد أ" دفع الثمن"بـ" إسرائيل"كتائب القسام تهدد  .15
جرائم العدو الصهيوني "أن " حماس"أكدت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة : غزة

وقالت ". ساعة الحساب قادمة"، مشددة على أن "بحق غزة واألقصى واألسرى تقربه من دفع الثمن
دي تجاه كل ما يتعرض له الشعب إنها لن تقف مكتوفة األي) 2-16(الكتائب في بيانٍ لها الخميس 

  .الفلسطيني
على االحتالل أن يعلم أن أي عدوان جديد على شعبنا سيقربه أكثر من ساعة الحساب، التي : "وأضافت

  ".سيدفع في حينها ثمنًا باهظًا عن كل االعتداءات المرصودة في الئحة جرائمه الموثقة لدينا
الهمجي على أبناء شعبنا العزل في قطاع غزة، يتواصل العدوان الصهيوني "وأشارت الكتائب إلى أن 

رغم حالة الهدوء الميداني وضبط النفس الذي تتحلى به فصائل المقاومة الفلسطينية، حرصا على 
  ".المصلحة الوطنية ومراعاة لظروف الحصار التي يمر بها قطاعنا الحبيب

قصانا ومقدساتنا ومساجدنا في القدس المحتلة اشتداد الهجمة الصهيونية الغاشمة ضد أ"كما أشارت إلى أن 
، مؤكدة أن قيادة العدو تتجاهل "و الضفة، وضد أسرانا في سجون االحتالل وخاصة في العزل االنفرادي

 ".بكل صلف وغطرسة آهات األسرى المضربين عن الطعام
  16/2/2012المركز الفلسطيني لإلعالم، 
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  رتبط بإطالق المعتقلينُم" الحريات العامة"نجاح : البطشخالد  .16
 منسق لجنة مراقبة الحريات العامة وبناء -أكد القيادي في حركة الجهاد اإلسالمي: أدهم الشريف-غزة

الثقة في قطاع غزة خالد البطش، أن معيار نجاح اللجنة في انجاز المهام الموكلة إليها مرتبط بإطالق 
  . ربيةسراح المعتقلين السياسيين في ِقطاع غزة والضفة الغ

، أن لجنة الحريات العامة قد علقت عملها في غزة مؤخراً لعدم التزام "فلسطين"وأوضح البطش لـ
أطراف االنقسام الداخلي بما وقعوا عليه في الوثيقة المصرية للمصالحة الفلسطينية في العاصمة المصرية 

  .  الماضي2011أيار من عام / القاهرة مطلع مايو
  16/2/2012فلسطين اون الين، 

 
  حماس تتقدم بالتعازي للشعب الفلسطيني في ضحايا الحادث المروع ببلدة جبع بالضفة الغربية .17

بالتعازي للشعب الفلسطيني وعائالت الضحايا في " حماس"تقدمت حركة المقاومة اإلسالمية : غزة
أطفال وإصابة بالضفة الغربية صباح اليوم، وأدى إلى مصرع خمسة " جبع"الحادث المروع وقع في بلدة 

نحو عشرين آخرين، سائلة المولى سبحانه أن يتغمدهم برحمته الواسعة، وأن يعجل بالشفاء للجرحى، 
  .وأن يلهم أهلهم وذويهم جميل الصبر والسلوان

ضرورة فتح تحقيق في أسباب وقوع الحادث "وطالب القيادي في حركة حماس إسماعيل رضوان بـ
  ".وإنا هللا و إنا إليه راجعون, رر مثل هذا الحادثوأخذ العبر منه حتى ال يتك

 آخرين بجروح 20يذكر أن خمسة أطفال لقوا مصرعهم، بحسب حصيلة رسمية، وأصيب أكثر من 
وصفت حالة ثمانية منهم بالخطيرة، في حادث مأساوي صدمت فيه شاحنة صهيونية كبيرة حافلة تقل 

  . ى إلى اشتعال النيران فيهاأطفاالً قرب حاجز جبع جنوب رام اهللا، مما أد
  16/2/2012المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  لو استشهد األسير خضر عدنان" التهدئة"سنكون في حل من : الجهاد .18
هددت حركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين االحتالل اإلسرائيلي برد عسكري في حال استشهد : غزة

لطعام منذ شهرين احتجاجا على االعتقال األسير خضر عدنان، القيادي في الحركة المضرب عن ا
  .اإلداري الذي أقرته له محاكم االحتالل

إن حركة الجهاد اإلسالمي ستكون : "وقال داوود شهاب، المتحدث باسم الحركة في تصريحات صحفية
اندالع انتفاضة شعبية "، متوقعا "في حل من التهدئة في حال استشهاد األسير عدنان في سجون االحتالل

  ".على ضوء حالة الحراك الواسع والتضامن في الضفة وغزة مع قضية األسرى
  16/2/2012السبيل، عمان، 

   الفلسطيني مذكرة بمطالب الالجئين الفلسطينيين- حماس تسلّم لجنة الحوار اللبناني .19
 –قام وفد من حركة المقاومة اإلسالمية حماس بزيارة إلى رئيس لجنة الحوار اللبناني : بيروت

، )16/2(لفلسطيني سعادة السفير عبدالمجيد قصير في مكتبه الكائن في السراي الحكومي أمس الخميس ا
حيث ضم وفد الحركة كالً من مسؤول العالقات اللبنانية رأفت مرة ومسؤول مكتب شؤون الالجئين ياسر 

 16س الموافق وذلك يوم الخمي. عزام ومنسق العالقات العامة في مكتب شؤون الالجئين سامي حمود
  .2012شباط 
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في البداية شكر وفد الحركة لجنة الحوار بشخص رئيسها السفير قصير لجهودهم ومتابعاتهم إلنجاز 
، وهنأ 2011 تشرين الثاني 10بعض المطالب التي عرضها وفد الحركة خالل زيارتهم األولى بتاريخ 

المديرية العامة للشؤون السياسية الفلسطينيون و"الوفد لجنة الحوار على إصدارهم مؤخراً دليل 
، ثم سلّم الوفد السفير قصير مذكرةً تتضمن بعض مطالب الالجئين الفلسطينيين في لبنان، "والالجئين

  :وهي على الشكل التالي
  . في مخيم نهر البارد ألصحابها المالكين األصليين بشكل قانونيA Prime ضرورة تسليم منطقة -
يم نهر البارد، حيث أن المقبرة الموجودة قد امتألت، وخصوصاً أن مديرية  تأمين مقبرة ألهالي مخ-

  .األوقاف في دار الفتوى وافقت على منح المخيم قطعة أرض لهذا الهدف
  . إلغاء التصاريح واإلجراءات األمنية في محيط مخيم نهر البارد-
مديرية العامة للشؤون السياسية  إزالة العوائق التي تمنع تسجيل المواليد المتأخرة أوراقهم في ال-

  .والالجئين
  . تعيين مدير أصيل للمديرية العامة للشؤون السياسية والالجئين، وتثبيت الضابط المنتدب في المديرية-
، من خالل قرار 2001 المساعدة على تسهيل نقل الملكية والتوريث في الممتلكات الفلسطينية ما قبل -

  .من رئاسة الحكومة
  17/2/2012 نت، موقع الجئ

  !"اللقاء اللبناني الفلسطيني " باجتماع العربية كاد يطيحالجامعةرفض حماس إدانة ": السفير" .20
خالل اجتماعه أول أمس " اللقاء السياسي اللبناني الفلسطيني"كاد الموضوع السوري يطيح : محمد صالح

لية كافة ومواقف االطراف حيث جرت مناقشة الوضع في سوريا من أبعاده المحلية والعربية والدو
وتقول مصادر متابعة إنه خالل النقاش حول الوضع . السياسية منها وصوال الى موقف الجامعة العربية

في اللقاء وهو الموقف الذي لم يكن " حماس"في سوريا برز موقف مغاير لما هو سائد من اجواء لممثل 
نتباه وأدخل الجميع في حالة من الذهول ما وتشدد المصادر على ان ما أثار اال". حماس"معهودا من 

ظهر عليه ممثل الحركة من موقف متشدد للغاية برغم أن اللقاء كاد يتفجر عند صياغة بند إدانة الجامعة 
  .العربية

انتفض معلنا رفضه المطلق ألي شكل من أشكال إدانة الجامعة " حماس"وتتابع المصادر ان ممثل 
بأنها لم تقف مع سوريا في " حماس"رج وتعالت األصوات متهمة عندها حصل هرج وم... العربية

وتشير المصادر الى انه . أزمتها كما وقفت سوريا معها منذ انطالقتها وبأنها انتقلت الى المحور اآلخر
على احد رجال الدين الصيداويين بأنه لن يتكلم معه في " حماس"كاد يحصل شجار عندما رد ممثل 

وكرت السبحة على هذا ..! يخلع العمامة عن رأسه وينزع الزي الديني عن جسدهالسياسة اال بعد ان 
وتلفت "! فتح"المنوال وحصلت انسحابات من االجتماع من قبل ممثلين حزبيين في ظل صمت مدو لممثل 

اسامة سعد تدخل اكثر من مرة لترطيب " التنظيم الشعبي الناصري"المصادر النظر الى ان رئيس 
غة البند المتفجر بشكل ايجابي منتقدا بشدة موقف الجامعة العربية، مستوضحا ما اذا كان األجواء وصيا

اال انه . بقي على موقفه" حماس"هذا الموقف شخصي لممثل الحركة ام هو موقف مركزي، اال ان ممثل 
ر اللقاء استنك"تم التوصل الى صياغة هذا البند بابتداع فكرة وافق عليها الجميع على مضض وجاء فيها 

اطار يضم االحزاب والقوى الوطنية " اللقاء"يذكر ان ". المواقف الداعية لتدويل األزمة في سوريا
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واالسالمية اللبنانية والفصائل والقوى والمنظمات الفلسطينية في صيدا والجنوب التي تجتمع بشكل دوري 
سطينية في مخيمات صيدا برئاسة سعد ويشارك فيه ممثلون مركزيون او محليون عن الفصائل الفل

 .والجنوب اضافة الى االحزاب الوطنية واالسالمية
  17/2/2012السفير، بيروت، 

  
  مساعدةالعرض على السلطة يو  أطفالعشرة الذي راح ضحيته حادثلل أسفه يعرب عننتنياهو  .21

يته نحـو   راح ضح  والذي   قرب رام اهللا،   أعرب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن أسفه للحادث المروع        
 وعرض على السلطة الفلسطينية أي مساعدة تحتاج إليها، راح إسـرائيليون علـى مواقـع                ، أطفال 10

التواصل االجتماعي يهزأون من الحادث، بل منهم من احتفل، وتمنى حادثا آخـر يقتـل فيـه أطفـال                   
تخـل مـن الحقـد      فلسطينيين في كل يوم، ونشرت مواقع فلسطينية ترجمة للتعليقات اإلسرائيلية التي لم             

  .والكراهية، وهو ما رد عليه فلسطينيون بالمثل
 17/2/2012الشرق األوسط، لندن، 

 
   الداخلية للحزب فإنني سأنشق وُأنشئ الليكود من جديداالنتخاباتإذا تم إلغاء : نتنياهو .22

ـ       : نداف بري  -  القناة العاشرة  -التلفزيون اإلسرائيلي  د شـهرين   من المتوقع أن يجتمع مؤتمر الليكود بع
ونصف، ولكن رئيس الوزراء نتنياهو ليس راضياً عن المبادرة الرامية إلى إعادة القـوة إلـى مركـز                  

وحسب هذه المبادرة، فإنه لن يتم إجراء انتخابات داخلية واسعة النطاق، وإنمـا سـتقوم هيئـة                 . الحزب
قائمة الليكـود فـي   صغيرة مكونة من عدة آالف من األعضاء تضم أعضاء وسط وفروع جانبية بتحديد    

  .الكنيست القادم
وخالل محادثات مع وزراء من الليكود ومسؤولين آخرين في الحزب خالل األيـام األخيـرة، أوضـح                 

كما . نتنياهو بأنه في حال تم اتخاذ قرار بإلغاء االنتخابات الداخلية، فإنه ينوي االنشقاق عن حزب الليكود               
ي حال تم إلغاء نهج االنتخابات الداخلية، فإنـه ينـوي إقامـة             صرح نتنياهو خالل هذه المحادثات بأنه ف      

 عضواً في الكنيست عـن الحـزب   20الليكود من جديد برفقة أغلبية الكتلة، كما أنه واثق من أن حوالي             
 .سينضمون إليه في هذه الحالة

  16/2/2012مركز دراسات الشرق األوسط، 
  

   على برنامجها النوويا تحريضان ونتنياهو يعتبرهار طهإنجازاتاراك يقلل من ب .23
كان وزير الدفاع اإلسرائيلي، إيهود باراك، يجهد للتقليل مـن قيمـة اإلنجـازات النوويـة                : محمد بدير 

اإليرانية، واضعاً ما أعلنت عنه األربعاء في خانة االستعراض المبالغ فيه، كان رئيس الوزراء، بنيامين               
 سياق التحريض على برنامجها النووي عبر التـشكيك         نتنياهو، يسعى إلى توظيف إنجازات طهران في      

وقال نتنياهو خالل زيارة رسمية قام      . بفعالية العقوبات االقتصادية المفروضة على الجمهورية اإلسالمية      
علـى الواليـات   «، معتبراً أن »أكبر قوة غير مسؤولة على وجه األرض    « إيران   ،بها إلى قبرص، أمس   

  .»ر بالقلق من مواصلة إيران برنامج التسلح النوويالمتحدة وأي بلد مسؤول الشعو
في تصريحاتها بشأن اإلنجازات النووية التي تعلن عنها،        » تبالغ«من جهته، رأى إيهود باراك أن إيران        

ولكن ما قدم البارحة كان عبارة عن استعراض، وجزء منه لـردع            «وقال إن اإليرانيين يواصلون التقدم      
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تباهى اإليرانيون بنجـاح لـم      «ضاف، في مقابلة إذاعية من العاصمة اليابانية،        وأ. »العالم عن مالحقتهم  
  . »يحققوه، فال يزال أمامهم الكثير لفعله للوصول الى الجيل الثاني أو الثالث من آالت الطرد المركزي

 17/2/2012االخبار، بيروت، 
  

 " وال أساس لهاًيس صحيح ل"الموساد"نائب رئيس غتيال إخبر محاولة ": الخارجية اإلسرائيلية .24
أحبطوا مخططاً إيرانيـاً الغتيـال      ” الموساد“في عددها الصادر أمس أن عمالء       ” الجريدة“بعد أن كشفت    

وزير الدفاع اإلسرائيلي إيهود باراك خالل زيارته لـسنغافورة، أوردت بعـض الوكـاالت والمواقـع                
ئيلي تسيفي أشكالوف بعبوة ناسـفة اسـتهدفت         اإلسرا "الموساد"اإلخبارية أنباء تفيد باغتيال نائب رئيس       

  .سيارته في إسبانيا
إن “: وبينما سارعت إسرائيل إلى نفي هذا الخبر، إذ قال المتحدث باسم وزارة الخارجية ليئور بـن دور                

، جاء تعليقها على خبر محاولة اغتيال باراك أقل جزماً، إذ قـال             ”هذا الخبر ليس صحيحاً، وال أساس له      
  .”ال نعلم شيئاً عن ذلك“: ارة الدفاع اإلسرائيليةمسؤول في وز

وكانت القناة اإلسرائيلية الثانية أعلنت أمس أنه كان هناك محاولة الغتيال باراك فـي سـنغافورة هـذا                  
  .األسبوع

 17/2/2012الجريدة، الكويت، 
 

  الخارجية اإلسرائيلية تحذر رعاياها من السفر إلى تايالند .25

حذرت وزارة الخارجيـة اإلسـرائيلية       :يو بي أي   - بانكوك – محمد جمال  - ا ف ب   - القدس المحتلة 
ونشرت العديد من السفارات اإلسرائيلية مـن بينهـا          أمس، رعاياها اإلسرائيليين من السفر إلى تايالند،      

 .سفارة إسرائيل في بانكوك وإيطاليا والنرويج والواليات المتحدة على موقعها هذه التحذيرات
 17/2/2012ة، الشرق، الدوح

 
  عدنانخضر حنين زعبي تهاجم السلطة الفلسطينية لتقاعسها عن نصرة األسير  .26

السلطة الفلسطينية جراء تقاعسها وتحركها الضعيف      , هاجمت حنين زعبي عضو في الكنيست اإلسرائيلي      
ضغط وعدم قدرتها على ال   ,  على التوالي    61اتجاه قضية الشيخ خضر عدنان المضرب عن الطعام لليوم          

  . على دولة االحتالل
، ان السلطة بإمكانها ان تنقذ حياة الـشيخ         2012-2-16وقالت زعبي خالل تصريحات إذاعية الخميس       

عدنان من خالل توجيهها لخطاب حاسم وقوي وتغلق األبواب المغذية لقوة االحتالل الـضعيف المتمثـل           
  . ل وسيجعل المحتل يعيد حساباتهمشيرةً الى ان ذلك سيشكل خطر على االحتال, بالتنسيق األمني

والبـد علـى    , كون ان قضية الشيخ عدنان قضية وطنيـة         , وطالبت بضرورة تحرك السلطة وبسرعة    
حتى لو وصل األمر بها الـى       , السلطة أن تحافظ على كافة الثوابت الوطنية وحقوق األسرى ومطالبهم           

  . التهديد بوقف المفاوضات
 16/2/2012موقع فلسطين أون الين، 
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  وزير القضاء اإلسرائيلي يقدم المشورة للسجناء اليهود للحصول على العفو .27
ضبط وزير القضاء في الحكومة اإلسرائيلية، يعقوب نئمان، وهو يقدم النـصح            :  نظير مجلي  - تل أبيب 

 إرهابيا يهوديا كانوا قـد      12إلى عدد من رجال اليمين المتطرف الذين يكافحون من أجل إطالق سراح             
   .موا بفترات طويلة بالسجن الرتكابهم جرائم ضد مدنيين فلسطينيينحك

للتلفزيون اإلسرائيلي، الليلة قبل الماضية، تقريرا تضمن لقطات مسجلة بـصوت           » الثانية«فقد بثت القناة    
وكانت تلك المجموعة قد بدأت في تنظيم نشاطها        . نئمان وهو يقدم النصح إلى أحد قادة اليمين المتطرف        

نوات طويلة، مطالبة بأن يتم العفو عن اإلرهابيين المذكورين بعد تنفيذ كل صفقة تبادل األسـرى                منذ س 
وقد جددت هذا النشاط بعد صفقة شاليط، من خالل تأييـد عـدد مـن وزراء                . الفلسطينيين مع إسرائيل  
  .حكومة بنيامين نتنياهو

  .جرائم قتل متعمد ضد فلسطينيين يهوديا، كانوا قد نفذوا 12ويوجد في السجن اإلسرائيلي حاليا 
وجاء في التقرير المذكور أن وزير القضاء نئمان خالف القانون عندما قدم هذه االستشارة، ألنه ال يجوز                 

  .لمن سيوصي بالعفو أن يقدم استشارة لطالب العفو
 17/2/2012الشرق األوسط، لندن، 

 
   في اسبانيا"أشكيلوفتسيفي "مصادر دبلوماسية تنفي اغتيال نائب رئيس الموساد  .28

ـ     ما تردد عن اغتيال نائب رئيس جهاز الموساد اإلسـرائيلي          » السفير«نفت مصادر دبلوماسية مطلعة ل
وكانت مواقع إخبارية ذكرت أن أشكيلوف قتل في تفجير عبوة ناسـفة فـي              .تسيفي أشكيلوف في إسبانيا   

  .سيارته في أحد شوارع مدريد
 17/2/2012السفير، بيروت، 

 
  يكثّف عملياته لتجنيد عمالء داخل قطاع غزة" الشاباك"جهاز  .29

من عمليات اعتقال صائدي األسماك في قطاع غزة، واسـتجوابهم داخـل البحـر،    " الشاباك"كثّف جهاز   
وذلك في إطار محاولته تجنيد أكبر عدد منهم مقابل تقديمه لعدة تسهيالت لهم، كالسماح باالصطياد داخل                

إلى إحباط أي عمل مقاوم من      " الشاباك" والتي يتجمع فيها السمك، حيث يهدف        المناطق المحظورة عليهم،  
في الفترة الحاليـة    " الشاباك"وفي السياق ذاته، ضاعف     . جهة البحر، وجمع معلومات عن نشاط المقاومة      

. من نشاط عمالئه في ترويج وبيع المخدرات داخل قطاع غزة، لإليقاع بالمتعاطين وتجنيدهم للعمل معه              
      

  موقع المجد األمني، غزة
 16/2/2012مركز درسات وتحليل المعلومات الصحفية، 

  
  إلى أرجاء العالم بحثاً عن أماكن آمنة اقتصادياً "هروب األدمغة" من "إسرائيل"قلق في  .30

في وزارة العلوم اإلسرائيلية قلقه من اتساع ظاهرة        » المجلس الوطني لألبحاث والتطوير   «أبدى  : الناصرة
  .من الدولة العبرية إلى أرجاء العالم بحثاً عن أماكن آمنة اقتصادياً» ألدمغةهروب ا«

وبينت معطيات رسمية توافرت لدى المجلس، أن نحو ألفي إسرائيلي يحملون اللقـب الجـامعي الثالـث                 
خـارج إسـرائيل، وسـط      » فترة متواصلة «، خصوصاً في المواضيع العلمية، يعيشون منذ        )الدكتوراه(
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وعزا المجلس هذه الظاهرة إلى انعدام فرص عمل مالئمة         . ن عدداً منهم لن يعود إلى إسرائيل      توقعات بأ 
  .ألصحاب الشهادات العليا

من المهاجرين من دول االتحاد السوفياتي السابق الذين أنهوا في إسـرائيل             % 30كما بينت األرقام أن     
، فيما بلغت نسبة    »فترة طويلة «روا إسرائيل لـ    دراستهم للقب الدكتوراه في العلوم الدقيقة والهندسة، غاد       
، ولـم تتعـد نـسبة حملـة الـدكتوراه           %19المغادرين من اليهود الذين هاجروا من الواليات المتحدة         

وأشارت المعطيات إلـى أن رغبـة مغـادرة إسـرائيل            %. 12المغادرين من الذين ولدوا في إسرائيل       
  .يلة قوية بالذات في أوساط الشباب من حملة الدكتوراهواإلقامة المتواصلة في الخارج لفترات طو

 ألف إسرائيلي أنهوا دراسة اللقب الجامعي الثالـث فـي الفتـرة             16وطبقاً لوزارة العلوم، فإن أكثر من       
ولفت معـدو   . ، أكثر من عشرة آالف منهم في العلوم الدقيقة والهندسة         2010 و 1985الواقعة بين عامي    

، وانها سجلت رقمـاً     1997هروب حملة الدكتوراه آخذة في االتساع منذ عام         «ة  المعطيات إلى أن ظاهر   
ما يؤكد أن إسرائيل تفتقر إلى العدد الكافي من الوظائف التـي يمكـن أن يـشغلها                 «،  2008قياسياً عام   

  .، بحسب أحد محللي المعطيات»أصحاب اللقب الثالث
 17/2/2012الحياة، لندن، 

  
   في الهند وتطلب مزيداً من الحماية بعد تفجير نيودلهيهاز أمن تعز"إسرائيل": "هآرتس" .31

طلبت إسرائيل من الهند تعزيز إجراءات الحماية على سفارتها في نيودلهي والـسماح بإرسـال طـواقم                 
كما تطالب إسرائيل الهند بالسماح لها باالطالع على أكبر قدر من تفاصيل التحقيقـات              . حماية إسرائيلية 
  . السيارة الدبلوماسية الذي وقع قبل أيامفي حادثة تفجير

إلى أن السفير اإلسرائيلي في نيودلهي، ألون أوشفيز، التقى وزير الخارجية           » هآرتس«وأشارت صحيفة   
الهندي وطلب منه المصادقة على سلسلة ترتيبـات أمنيـة خاصـة واسـتثنائية لحمايـة الدبلوماسـيين                  

وطلب السفير اإلسرائيلي كذلك تمكين     . تفجيرات كالتي وقعت  اإلسرائيليين، بما يجعل من المتعذر تكرار       
طاقم التحقيقات وخبراء التشخيص الجنائي الذين وصلوا من إسرائيل من االطالع على معظم تفاصـيل               

وأشارت الصحيفة إلى أن وزير الخارجية الهندي استجاب لهذين الطلبـين ووعـد             . واستنتاجات التحقيق 
  .حول الدبلوماسيين اإلسرائيليينبتعزيز اإلجراءات األمنية 

 17/2/2012السفير، بيروت، 
  

   بقاء النظام األسد أو سقوطهعلىعدم التسرع في الحكم يجب ": هآرتس"و " يديعوت" .32

تتضارب التقديرات اإلسرائيلية بخصوص مسألة بقاء النظام في سورية أو سقوطه، ففي حين ذهب معظم               
ية والعسكرية في الدولة العبرية إلى أن الرئيس بشار األسد سـينهي            المعلقين والمحللين والقيادات السياس   

  . واليته خالل أسابيع أو أشهر على األكثر، دعا بعض المحللين إلى عدم التسرع في الحكم على األمور
وكتب أليكس فيشمان المعلق العسكري لصحيفة يديعوت أحرونوت، المعروف عنه اطالعه الكبير علـى              

 المؤسسة األمنية في تل أبيب أن هناك تقديرات في إسرائيل والغرب تشير إلى أن األسد                اتجاه الريح في  
إذا سقط فلن يحدث ذلك بسبب الضغط الداخلي، إنما سيطرد من القصر من قبل الجمهور فقـط حينمـا                   

  .يمارس ضغط خارجي جدي يشل النظام
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تبا مقاالً مشتركًا عـن اسـتعدادات       آفي يسسخاروف وعاموس هرئيل فقد ك     ' هآرتس'أما مراسال صحيفة    
وقاال فيه إنهم في المخابرات العسكرية مقتنعون بأن أمـر بـشار          . الجيش اإلسرائيلي لحقبة ما بعد األسد     

من الصعب  : ، لكنهم ليسوا مستعدين لاللتزام بتاريخٍ محدد، وأضاف الكاتبان        2012األسد سيحسم في عام     
ثم يستشهد الكاتبان بما يـسميانه      . على بقاء بشار لسنوات طويلة    أن تجد في الشرق األوسط أحدا يراهن        

خير دليل على حالة النظام السوري، وهو موقفُ وليد جنبالط، الذي تذبذب كثيرا ليقف في النهاية مـع                  
  .تغيير النظام السوري

 17/2/2012، القدس العربي، لندن
  

  هاجرين إليها تستخدم جوازات سفر الم"إسرائيل" :البريطانية" تايمز" .33
 .البريطانية أن الموساد يستخدم جوازات سفر أجنبية لتنفيذ عمليات سرية خارج إسـرائيل            " تايمز"كتبت  

فإنه في أعقاب الكشف عن استخدام جوازات سفر أجنبية بـدون           " تايمز"وبحسب تقرير نشر مؤخرا في      
د المبحوح، فإن إسرائيل تواصل     موافقة أصحابها في عملية اغتيال القيادي في حركة حماس الشهيد محمو          

  .استخدام هويات مزورة لمواطنين أجانب
وأكـد  . وجاء أنه في عدد كبير من الحاالت كان استخدام جوازات السفر بموافقة أصـحاب الجـوازات               

ـ  ، وروسـيا،    أختاما من تركيا وأذربيجان    اعليه و .أنه تمت إعادة جوازات السفر إليهم     " تايمز"شخصان ل
في أعقاب اغتيال المبحوح التزمت إسـرائيل بعـدم اسـتخدام           و. م زيارتها لهم من قبل    وهي دول لم تت   

  .جوازات سفر بريطانية مزروة
 13/2/2012، 48موقع عرب

  
  سير جنوبي القدس  ث  بين قتيـل وجريـح في حـادطفال60ً: فلسطينية إسرائيلية بمأساة عنصرية .34

مأساة أطفال فلسطينيين تحولت، ، أن د سمحانامجعن مراسلها ، 17/2/2012،  السفير، بيروتذكرت
، إلى موضوع تفجرت فيه "قضى ثمانية منهم في حادث سير مروع في جنوبي القدس المحتلة امس"

، "مشروع مخرب"العنصرية اإلسرائيلية بأشنع أشكالها، بين من رأى في مصرع هؤالء األطفال قتالً لـ
هب آخرون الى حد التمني بوقوع المزيد من مثل هذه وبين من أظهر شماتة بما حّل بهم، فيما ذ

  .الحوادث
أما على المستوى الرسمي، فلم تكن العنصرية اإلسرائيلية أقل حدة، فقد منع الجنود اإلسرائيليون 
الفلسطينيين المتواجدين في مكان الحادث من إخالء الضحايا، وأرغموهم على مغادرة المكان بانتظار 

، وهو أمر تسبب في تفاقم عدد ضحايا الحادث، بحيث وصل إلى ثمانية قتلى وصول سيارات اإلسعاف
   . جريحا55ًأطفال و

، في حادث سير 55 أطفال فلسطينيين، وأعمارهم تتراوح بين أربعة وستة أعوام، وأصيب نحو 8وقتل 
  .ةوقع بين حافلة طالب مدرسية فلسطينية وشاحنة إسرائيلية على طريق جبع جنوب القدس المحتل

وقالت مصادر فلسطينية إن شاحنة إسرائيلية تزحلقت في شارع جبع الضيق، واصطدمت بحافلة الطالب 
  .التي كانت تقلهم في رحلة مدرسية تعليمية، ما أدى إلى انقالبها واشتعال النار فيها
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، اشتعلت بعد انقالب الحافلة بوقت قصير«إنه » السفير«وقال متحدث باسم الدفاع المدني الفلسطيني، لـ
النار فيها، ما أدى إلى مقتل عدد من األطفال وتفحم جثثهم بالكامل، فيما تمكن البقية من الهرب عبر 

  .»الزجاج، أو تم سحبهم من قبل مواطنين تواجدوا في المكان
ورغم الكارثة التي ألمت بالفلسطينيين، وعرض رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو المساعدة على 

» والاله«ونشر على موقع . لسلطة الفلسطينية بعد سقوط الضحايا، فقد شمت عدة إسرائيليين بالضحاياا
عبارات إلسرائيليين يشمتون بالحادث، أو يعبرون عن ابتهاجهم ألن الضحايا » فيسبوك«اإلسرائيلي على 

  .من غير اليهود، ويتمنون وقوع المزيد من هذه الحوادث
، فيما »هذا جيد، سينقص عدد المخربين«ه أن الضحايا من األطفال الفلسطينيين، وقال أحدهم، عند معرفت

تمهلوا الباص فيه «وقال ثالث . »الحمد هللا أنهم فلسطينيون، لو كل يوم يقع حادث مثل هذا«قال آخر 
  .»أطفال فلسطينيون، صلوا من أجل أن يكون هناك عدد كبير من القتلى أو حاالت موت سريري

عدد ضحايا الحادث الماساوي الذي وقع صباح اليوم ارتفـع           أن   ،16/2/2012،  48ع عرب موق وأضاف
 آخـرين   20 الذين قد لقوا مصرعهم ، فيما أصـيب          8 الى االطفال ال     2 اطفال بعد ان انضاف      10الى  

 منهم بالخطيرة في الحادث الذي وقع بالقرب من مفرق جبع خالل اصطدام حافلة نقل               8وصفت جروح   
  .حنة اسرائيليةطالب بشا

  
   2011بغزة عام مواطناً ودمر المئات من المنازل والمحال التجارية 114االحتالل قتل : مركز الميزان .35

 طفالً وسيدتين، وإصابة 15 مواطنا، من بينهم 114 كشف تقرير حقوقي قيام قوات االحتالل بقتل :غزة
  .ي سيدة، خالل العام الماض25 طفالً و120 مواطنا من بينهم 467

وجاء في تقرير مركز الميزان لحقوق اإلنسان النتهاكات االحتالل لحقوق اإلنسان وقواعد القانون الدولي 
 منزالً سكنياً من 152سما نسخة منه اليوم أن قوات االحتالل دمرت 'اإلنساني في قطاع غزة، وصلت 

 منشأة عامة، 73ية، و منشأة صناع23 محالً تجاريا، و31 منازل دمرت كلياً، كما دمرت 10بينها 
  . مترا مربعا8410 مركبة ألضرار، فيما بلغت مساحة األراضي الزراعية المجرفة 23إضافة لتعرض 

 صيادين 6 مرة، حيث أصيب 69كما استهدفت قوات االحتالل الصيادين الفلسطينيين في عرض البحر 
دت تخريب شباك ومعدات  قوارب صيد فلسطينية، كما تعم7بجروح، فيما استولت تلك القوات على 

  . حوادث على األقل7الصيد في 
وأشار التقرير إلى التداعيات الخطيرة المترتبة على هذه االنتهاكات لجهة تهديد حياة السكان، وحرمان 

من إجمالي األراضي % 35عشرات األسر من مصادر رزقهم، واقتطاع نسبة تصل إلى مساحة 
 إجمالي أراضي القطاع بشكل عام، في ظل استمرار من% 17المزروعة في قطاع غزة، وحوالي 

  .استهداف المناطق الحدودية وسكانها وممتلكاتهم وأراضيهم الزراعية
واستعرض التقرير جملة من االنتهاكات، بما في ذلك عمليات النقل الجبري، والترحيل القسري، تنفيذاً 

ضة على المعابر، من خالل استعراض ، فقد تناول القيود اإلسرائيلية المفرو1650لألمر العسكري 
، األمر الذي يظهر استمرار الحصار واإلغالق المفروض على 2011الحركة على المعابر خالل عام 

قطاع غزة، األمر الذي يظهر من خالل إغالق معبري كارني ونحال عوز نهائياً، والعمل جزئياً في 
  .معابر بيت حانون، وكرم أبو سالم، ورفح البري
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ركز الميزان على أن مضي قوات االحتالل في انتهاك قواعد القانون الدولي اإلنساني، والقانون وشدد م
الدولي لحقوق اإلنسان، انعكاس طبيعي لعجز المجتمع الدولي عن القيام بواجباته القانونية واألخالقية 

  .تجاه المدنيين في األرض الفلسطينية المحتلة وفي قطاع غزة على وجه الخصوص
د مركز الميزان ضرورة إنهاء حالة اإلفالت من العقاب التي ميزت سلوك المجتمع الدولي تجاه وأك

  .انتهاكات حقوق اإلنسان وقواعد القانون الدولي اإلنساني في األرض الفلسطينية المحتلة
  17/2/2012، وكالة سما اإلخبارية

  
  "صفقة شاليط" محررة ضمن  تخل بتبادل األسرى للمرة الثالثة وتعتقل فلسطينية"إسرائيل" .36

أعادت القوات اإلسرائيلية أمس الخميس، اعتقال الفلسطينية هناء شلبي التي كانت : مصطفى األسواني
من بين مئات األسرى الفلسطينيين الذين أفرج عنهم في أكتوبر العام الماضي في صفقة تبادل مع الجندي 

 .ية برقين قرب مدينة جنين شمال الضفة الغربيةواعتقلت هناء شلبي في قر .اإلسرائيلي جلعاد شاليط
  ".تمثل تهديدا على المنطقة"وقال متحدث باسم الجيش اإلسرائيلي إنها 

". هاجمت بعنف الجنود الذين اعتقلوها"، وأضاف أنها "عنصر مرتبط بالجهاد العالمي"وأشار إلى أنها 
  .المزعومةغير أنه لم يكشف عن مزيد من التفاصيل حول ارتباطات هناء 

أفرج عنه ضمن صفقة -وأعادت القوات اإلسرائيلية ليلة االثنين إلى الثالثاء اعتقال أسير فلسطيني سابق 
  . من منزله في الخليل-) عاما35(تبادل األسرى، هو أيمن أبو داود 

ج  أسير فلسطيني على مرحلتين مقابل اإلفرا1000وبموجب صفقة التبادل أفرجت إسرائيل عن أكثر من 
  .2006عن شاليط الذي كان محتجزا في غزة منذ يونيو 

  16/2/2012، الشروق، مصر
  

   األقصى األحد لتعزيز مكانة الهيكل المزعوم المسجد  القتحام يهوديةدعوات .37
دعت عدة جمعيات يهودية متطرفة إلى اقتحام المسجد األقصى المبارك يوم األحد القادم؛ لتعزيز : القدس

  .مكانة الهيكل المزعوم والسيادة اليهودية عليه حسب ادعائهم
وحذّرت العديد من الهيئات الشعبية الفلسطينية في مدينة القدس من مخطط االقتحام ودعت أهالي القدس 

  .لمستوطنين من دخول المسجد األقصىلهبة جماهرية ومنع ا
 دبل "و" حركة أمناء الهيكل"وأوضحت رئيسة قسم البحث والتوثيق في مركز إعالم القدس بيان جعبة أن

  .وجهت عدة دعوات لجمعيات يهودية القتحام جماعي للمسجد األقصى" سليمان
 والقيام بشعائر تلمودية في ساحاته وقالت جعبة أنهم اختاروا يوم األحد القادم القتحام المسجد األقصى

  .بهدف تأكيد السيادة اليهودية وتعزيزها كمقدمة للسيطرة الكاملة على المسجد وبناء هيكلهم المزعوم
وأضافت جعبة أن الجديد في هذا االقتحام حديث الجمعيات اليهودية عن سماح شرطة االحتالل لهم 

  .عهم في السابق ألسباب سياسيه بحسب ادعائهمبالصالة في المسجد األقصى، بعد أن كانت تمن
 إلى 7:30وتنوي الجمعيات االستيطانية اقتحام المسجد األقصى المبارك يوم األحد المقبل من الساعة 

  . مساء13:30 حتى 12:30 صباحا، ومن الساعة 10:00
  17/2/2012، السبيل، عمان
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  ة  مواطناً في سلسلة غارات جوية إسرائيلي11إصابة : غزة .38
 مواطناً في سلسلة غارات نفذتها طائرات حربية 11أعلنت مصادر طبية وحقوقية إصابة  :فايز أبو عون

إسرائيلية، فجر أمس، على موقعين للمقاومة أحدهما في حي التفاح، شمال مدينة غزة، بالقرب من 
 بمحافظة مستشفى محمد الدرة لألطفال، واآلخر في مجرى وادي غزة، شمال غربي مخيم النصيرات

وبينت المصادر الطبية أن المصابين بينهم طفالن وسيدتان وأحد أفراد الدفاع المدني وأحد  .وسط القطاع
  .إنهم أصيبوا جراء تحطم نوافذ المستشفى القريب من الموقع المستهدف: وأضافت .الممرضين

إن ": األيام"ر زقوت لـمن جهته، قال مدير وحدة البحث الميداني بمركز الميزان لحقوق اإلنسان سمي
قوات االحتالل واصلت تصعيدها بحق المدنيين في قطاع غزة، وتسببت بالضرر لعدد من المنشآت 

   .العامة والمنازل
  17/2/2012، األيام، رام اهللا

  
   تضامناً مع خضر عدنان المفتوح عن الطعاماإلضرابسالمة يعلن حسن األسير  .39

، من داخل عزله في سجن عسقالن إضراباً مفتوحاً 2012-2-16أعلن األسير حسن سالمة، الخميس 
  .  يوما60ًعن الطعام تضامناً ونصرة لألسير خضر عدنان المضرب عن الطعام منذ أكثر من 

 12ونقلت وزارة األسرى عن مصادر مطلعة دخول األسير سالمة الذي يقبع في العزل االنفرادي منذ 
 مع األسير خضر الذي يخوض معركة األمعاء الخاوية عاماً في إضراب مفتوح عن الطعام تضامناً

  . دفاعا عن كرامة وحرية كافة األسرى ورفضا لسياسة االعتقال اإلداري
  16/2/2012، موقع فلسطين أون الين

  
  زمة الكهرباء  أ مضخة صرف صحي مهددة بالتوقف بسبب 40و بئر مياه 200 : غزةبلديات .40

 مضخة صرف صحي 40 بئر مياه و 200 ان ما يزيد عن  اكد رؤسـاء بلديـات قطـاع غزة:غزة
 محطات تحليه مركزية والعشرات من محطات التحلية 10 محطات معالجة لمياه الصرف الصحي و 4و

الصغيرة، والمئات من آليات جمع وترحيل النفايات، وخدمات المستشفيات والمرضى ستتوقف بالكامل 
  .مشكلة الوقود والكهرباءخالل األيام القليلة المقبلة ما لم تحل 

المجلــس العـسكـري المصــري " سما"وناشد رؤساء بلديـات قطـاع غــزة في بيان وصل 
بالتدخل اإلنساني إلنـهــاء أزمــتي الـوقــود والكـهــرباء والوقوف بجانب الشعب 

  .الفلسطيني الذي يتعرض لحصار منذ عدة سنوات
 لهو مقدمة لكارثة إنسانية في شتى المجاالت ستنتج عنها تدهور واكدوا إن ما يحدث اآلن في قطاع غزة

الحياة اإلنسانية، فالخدمات األساسية من صحة وبيئة وصرف صحي والمرافق العامة والمستشفيات على 
وشك التوقف واإلنهيار الكامل نتيجة لمشكلة عدم توفر الوقود بمشتقاته المختلفة لتسيير أشكال الحياة 

  .لبالغة التعقيد في أفضل الظروف المحيطةالفلسطينية ا
  16/2/2012، وكالة سما اإلخبارية
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  مستشفيات مع انقطاع الكهرباءالعلن حالة الطوارئ في وزارة الصحة في غزة ت .41
أعلن وزير الصحة في الحكومة المقاله بقطاع غزة باسم نعيم حالة الطوارئ في :  سمير حمتو-غزة 

وقال نعيم في مؤتمر صحفي أمس، أمام . ة انقطاع الكهرباء ونقص الوقودمستشفيات القطاع نتيجة أزم
قسم غسيل الكلى في مجمع الشفاء الطبي في غزة، إن وزارته على وشك إعالن حالة الطوارئ القصوى 

انقطاع التيار الكهربائي عن «وذكر نعيم أن . في ظل تهديد أزمة انقطاع التيار الكهربائي ونقص الوقود
عني وقف الخدمات الصحية فقط ولكن يعني زيادة الحاالت المرضية الناتجة عن نقص الكهرباء غزة ال ي

في المجاالت األخرى غير الصحية مثل توقف مضخات المياه والصرف الصحي وتدهور محطات 
أن الوزارة أمام هذا الواقع الذي يضاف إليه النقص الحاد في «وبين . »التحلية وتدهور الحالة الصحية

 صنفا، والصعوبة في توفير الصيانة لألجهزة الطبية 347ألدوية والتي بلغ مجموع ما رصيده صفر ا
  .»تعاني من حالة خطيرة جدا واألوضاع مأساوية

  17/2/2012، الدستور، عمان
  

   الفرنسيين في الخارج يبحثان جهود تحقيق السالملشؤون  الفرنسيجودة وسكرتير الدولة .42
 سكرتير الدولة الفرنسي لشؤون الفرنسيين أمسوزير الخارجية ناصر جودة استقبل :  بترا–عمان 

بالخارج ادوارد كورتيال وبحث معه العالقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجاالت 
وبحث الجانبان آخر الجهود المبذولة على  .وعملية السالم والتطورات واألحداث التي تشهدها المنطقة

، مستعرضين االجتماعات اإلطار بقيادة جاللة عبداهللا الثاني في هذا األردنيية السالم والدور صعيد عمل
 الدور الفرنسي في دعم هذه الجهود على المستوى وأهمية أخيرااالستكشافية التي عقدت في عمان 

  .األوروبيالفردي ومن خالل االتحاد 
  17/2/2012الدستور، عمان، 

  
  يطالب بإغالق السفارة اإلسرائيلية" الكالوتي "مامأاعتصام سلمي : األردن .43

جدد العشرات من الناشطين مطالبهم بطرد السفير اإلسرائيلي من عمان، وإغالق السفارة :  الغد–عمان 
مساء " جك"، وإعالن بطالن اتفاقية وادي عربة، خالل االعتصام المئوي لجماعة الكالوتي اإلسرائيلية

صامهم بدون حدوث أي احتكاكات مع رجال األمن العام والدرك الذين وأنهى المشاركون اعت .أمس
  .تواجدوا بكثافة

  17/2/2012الغد، عمان، 
  

  االحتاللبتهمة التعامل مع " المجلس العربي اإلسالمي" لرئيس سنوات السجن خمس :بيروت .44
لسجن خمس  حكما على رجل دين شيعي باأمس أصدرت السلطات القضائية اللبنانية :ا ف ب(-بيروت 

وذكرت الوكالة .  الرسميةلإلعالمسنوات إلدانته بالتعامل مع إسرائيل، بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية 
قضى بإنزال عقوبة األشغال الشاقة مدة خمس سنوات في حق “ المحكمة العسكرية أصدرت حكما إن

  ."اإلسرائيليمحمد علي الحسيني في جرم التعامل مع العدو 
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وفي . "حزب اهللا" وهو معروف بمواقفه المعارضة لـ"المجلس العربي اإلسالمي"لحسيني ويرأس الشيخ ا
أكتوبر، ادعت السلطات القضائية على الشيخ سعيد مشيمش المعارض للحزب أيضا بالتعامل مع إسرائيل 

  .وإعطاء معلومات مقابل مبالغ مالية
  17/2/2012االتحاد، أبو ظبي، 

  
  التفجيرات ضد السفارتين اإلسرائيليتين في الخارج عالقة الحزب بينفينصراهللا  .45

اهللا عالقة الحزب بالتفجيرات ضد   العام لحزب اهللا السيد حسن نصراألميننفى : سعد الياس - بيروت
ستبقى دماء الحاج عماد مغنية تالحقهم وهذا الدم لن يسكن، ' في الخارج، لكنه قالاإلسرائيليتينالسفارتين 

 أن، فمن المهين لحزب اهللا إسرائيليين دبلوماسيين أو، ثأرنا ليس في مجندين أينن  ثأرنا فهم يعرفوأما
  ."أنفسهم من هم في دائرة االستهداف فيعرفون أما عاديين، إسرائيليينيثأر لقائده الكبير بقتل 

  17/2/2012القدس العربي، لندن، 
  

   ألف وحدة سكنية200اء هدف إلى إنشي اًسس وقفويؤ" ميثاق وعهد شرف القدس " يطلقاألزهر .46
 األزهر الشريف قرر بدء الخطوات التنفيذية للحملة ، أنالقاهرة من 17/2/2012الحياة، لندن، نشرت 

وقال شيخ األزهر أحمد .  أبريل المقبل/الدولية لكسر حصار القدس خالل األسبوع الثاني من نيسان
قاهرة، إنه تم إطالق وثيقة مرجعية شاملة الطيب أمس خالل فاعليات المؤتمر العام لنصرة القدس في ال

 تكرس إصرار عرب فلسطين وطوائف المقدسيين الصمود على أرضهم "وثيقة القدس"يطلق عليها 
إن الوثيقة تؤكد ارتباط األمة العربية ": وأضاف. والدفاع عن هويتها ووجودهم الراسخ على أرضها
يي العالم بمدينتهم المقدسة، والتزامهم واجب نصرة بمسلميها ومسيحييها، ومعها األمة اإلسالمية ومسيح

أهلها عبر منظومة دعم متكاملة من االستراتيجيات العملية، الكفيلة بإنجاح هذه المهمة، وكسر الحصار 
  ."المفروض على القدس

وأعلن شيخ األزهر تأسيس وقف إسالمي لتمويل مشاريع اإلسكان في القدس الشريف تهدف إلى إنشاء 
 وحدة سكنية لمواجهة التهجير ومخططات التهويد، وإطالق حمالت إعالمية عربية ودولية  ألف200

للتعريف بقضية القدس، وتضمينها مناهج التعليم بالمراحل اإلعدادية والثانوية والجامعية في مختلف 
تدون، إال برد عالمنا المعاصر لن يسترد استقراره الذي هدده البغاة المع"وأشار إلى أن . الدول اإلسالمية

وأكد أن فاعليات  ."المظالم وحفظ الحقوق، وقيام ميزان العدل، وسقوط منطق الغاب وسياسة األمر الواقع
كسر حصار القدس يتطلب تفعيل المؤاخاة بين القدس وكل الساحات الدولية على جميع الصعد االقتصادية 

ونية وإعالمية تكرس اإلدانة األخالقية والقانونية والسياسية والتعبوية، وكذلك اتخاذ إجراءات قان
  .والقانونية لسياسات االحتالل وممارساته

وشدد المؤتمر على رفضه انتهاك مدينة القدس أو المس بحقوقها، أو حق أي مؤمن في ممارسة الشعائر 
 بها، مؤكداً أن فلسطين هي قضية العرب والمسلمين األولى وفي القلب منها قضية القدس الشريف التي

 "إسرائيل"وطالب بضرورة التصدي إلى انتهاك  .هي لب الصراع التاريخي المحتدم الذي ال يتوقف
للحقوق الوطنية للمقدسيين وسائر أبناء الشعب الفلسطيني في قدسهم ووطنهم، موضحاً أن التزام الواجب 

 األمة اإلسالمية المقدس في نصرة القدس وفك أسر المقدسيين هو بمثابة العقيدة الراسخة لدى أبناء
ودعا .  التعسفية ضد المسجد األقصى المبارك"إسرائيل"والعربية بمسلميها ومسيحييها، لمواجهة إجراءات 
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المؤتمر العام لنصرة القدس، إلى تعبئة الجهود على صعيد الوطن العربي والعالم اإلسالمي لكسر 
  .الحصار عن القدس، وتصعيد التضامن الدولي مع المقدسيين

ن في يالمشارك، أن أنس زكي، القاهرةنقالً عن مراسلها في  16/2/2012نت، .موقع الجزيرةافت وأض
، حيث أكدوا فيه أن القدس هي مدينة السالم "ميثاق وعهد شرف القدس "وامؤتمر نصرة القدس أطلق

يش وملتقى الحضارات وهي قلب وعاصمة الدولة الفلسطينية المستقلة، ويجب أن تظل نموذجاً للتعا
كما أكد الميثاق على أن القدس مدينة محتلة، وجزء من  .الحضاري واإلنساني ورمزاً للتسامح والعدل

كبرياء فلسطين، ويجب االلتزام الكامل بقضيتها، وااللتزام بكل السبل المجدية والمشروعة، وفقاً لحق 
يد على حق الشعب الفلسطيني الشعوب، والقوانين الدولية، واستمرار الصمود والنضال والمقاومة، والتأك
  .ودولته، وأن سيادته الوطنية في القدس جزء ال يتجزأ من الحقوق الثابتة

  
   المساعداتالواليات المتحدة خفضت إذا "كامب ديفيد"مصر قد تراجع اتفاقية : عصام العريان .47

سالم التي  المسلمين من أن مصر قد تراجع اتفاقية الاإلخوانحذرت جماعة :  توم بيري-القاهرة 
ذا خفضت الواليات المتحدة المساعدات للقاهرة وهو تحرك قد يقوض إ إسرائيل مع 1979 عام أبرمتها

 اإلخوان القيادي الكبير في جماعة ،وقال عصام العريان .األوسطأساسا مهما لسياسة واشنطن في الشرق 
بالتالي سيتضرر فمن حقه ) قيةفي االتفا(طرف ) مصر (إحنا"المسلمين لرويترز في مقابلة عبر الهاتف 

المعونة كانت  ": وهو نائب رئيس حزب الحرية والعدالة،وأضاف العريان ." يعيد النظر في الموضوعأن
 من طرف فهو يبيح حق مراجعة اإلخالل تم فإذا ، التي وقعت اتفاقية السالماألطرافأحد التزامات 

  .األخرى" األطرافاالتفاقية من جانب 
  16/2/2012 وكالة رويترز،

  
  "إسرائيل"اتفاق السالم مع ب لاللتزامعمرو موسى يدعو  .48

األمين العام السابق لجامعة الدول العربية عمرو ، أن القاهرة من 17/2/2012الخليج، الشارقة، نشرت 
موسى، شدد على ضرورة إنهاء الخالف الفلسطيني، واالستفادة من زخم الثورات التي شهدتها بعض 

: وقال خالل استقباله وفد المؤتمر الوطني الشعبي الفلسطيني. في دعم القضية الفلسطينيةالدول العربية 
. إن من بين هذه الدول مصر، التي تسعى إلى أن تكون دائماً داعمة بشكل متواصل للقضية الفلسطينية

مصري،  أن التأييد الدولي بدعم القضية الفلسطينية لن يكون إال في إطار زخم عربي وخاصة مؤكداً
ولذا يجب عودة الزخم المصري في ضوء أن الوضع السياسي في المنطقة يقع على رأس أولويات "

  .وحذر من خطورة الخطط اإلسرائيلية الرامية إلى ابتالع القدس. "مصر
ال بد من إعادة " عمرو موسى أكد أنه ، أنالقاهرة من 16/2/2012المركز الفلسطيني لإلعالم، وأضاف 

، وقال، في مقابلة مع مجلة فورين بوليسي األمريكية " جوانب اتفاقية السالم مع إسرائيلالنظر في بعض
ال بد من االلتزام باتفاقية السالم مع إسرائيل، " على موقعها االلكتروني، أنه 16/2 نشرتها يوم الخميس

  ". بها أيضاًتزماًكما يتم االلتزام مع باقي المعاهدات واالتفاقيات الدولية، ما دام الطرف اآلخر مل
  
  

  الدعوة لمؤتمر دولي لبحث قضية المعتقلين لدى االحتالل: الجامعة العربية .49
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 ،بحث نبيل العربي األمين العام لجامعة الدول العربية بالقاهرة أمس الخميس مع علي خشان :قناوكالة 
، ومواصلة الجهود لعقد  سبل تقديم الدعم القانوني والسياسي للقضية الفلسطينية،وزير العدل الفلسطيني

كما تطرقت المناقشات لسبل التصدي لالنتهاكات اإلسرائيلية المتواصلة  ..مؤتمر دولي بشأن األسرى
  . التفاقيات جنيف"إسرائيل"بحق الشعب الفلسطيني، وسرقة قوات االحتالل لجثامين الشهداء، وانتهاك 

عة العربية لشؤون فلسطين واألراضي العربية قال السفير محمد صبيح األمين العام المساعد لدى الجامو
المحتلة إن العربي أكد خالل اللقاء على ضرورة استصدار قرار في المحافل الدولية يتعلق بدعم األسرى 
في سجون االحتالل، خصوصا استصدار قرار من الجمعية العامة لألمم المتحدة، وأضاف أنه من 

  .م لألسرى برعاية الجامعة العربية مع منتصف العام الجاريالمرجح أن يتم عقد المؤتمر الدولي الداع
  17/2/2012الشرق، الدوحة، 

  
  أجهزة إسرائيلية بطائرات سوخوي للجزائر: البريطانية" إير فورسيز" شهرية .50

طالبت الجزائر روسيا بتوضيح عن أجهزة الطيران اإلسرائيلية المثبتة في أولى : الصحافة البريطانية
وتشعر القوات الجوية الجزائرية بالقلق لكون  .2007لتي تسلمتها من موسكو في طائرات سوخوي ا

 إم كي أي، تأثر 30المركز الرئيسي للتحكم الحاسوبي، والذي يمثل عصب طائرات سوخوي من طراز 
 967 ئي دبليو وأنظمة إلبيت إس يو8222-إم/ مع نظام إلتا إل بالتقنيات اإلسرائيلية، ويتداخل رقمياًكثيراً

الشهرية في عدد فبراير " إير فورسيز"وتقول  .إتش يو دي الخاصة بالصناعات الفضائية اإلسرائيلية
الحالي إن مبعث المخاوف الحقيقية التي ُأثيرت هو أن الجيل الجديد من أجهزة الطيران المثبتة في 

 تملك وحدة لالختبار وألن الجزائر ال ."إسرائيل" لحرب إلكترونية تشنها طائرات سوخوي قد تصبح هدفاً
  .أو التقييم فقد أخذت بتأكيد روسيا بعدم وجود أجهزة إسرائيلية الصنع في الطائرة الحربية

 إم كي إم التي زود بها سالح الجو الماليزي، لم تقم الجزائر 30-وعلى النقيض من طائرات سوخوي
- وفضلت عليها أنظمة سوخويإم كي أي لتتناسب مع مواصفاتها-بإجراء تعديل على طائرات سوخوي

  . إم كي آي التي تحتوي على أجهزة طيران إسرائيلية وروسية وهندية الصنع30
 إلى أن ،وهي مجلة بريطانية متخصصة في شؤون الطيران العسكري، وتشير إير فورسيز الشهرية

ائر بدأت اآلن تثير اكتشاف األجهزة اإلسرائيلية في تلك الطائرات سيكون له تداعيات بعيدة األثر، فالجز
 .تساؤالت عن مقدار األنظمة اإلسرائيلية المدمجة في أنظمة األقمار االصطناعية التي اشترتها مؤخراً

 إم كي أي ومشتريات الجزائر 30-وتمضي المجلة إلى القول إن مستقبل صفقة طائرات سوخوي
ا مع روسيا بسبب هذه القضية وإذا ما قررت الجزائر قطع عالقاته. األخرى من روسيا يكتنفه الغموض

فإن من شأن ذلك أن يكون له تداعيات جمة على خطط سالح الجو الروسي للتحديث التي تمول معظمها 
وتتوقع المجلة أن تشرع الجزائر في طرح مناقصة لشراء ستين طائرة مقاتلة  .من عائدات التصدير

  .جديدة تُستثنى منها روسيا
  16/2/2012نت، .موقع الجزيرة

  
  
  

  "إسرائيل"استجواب بالبرلمان التركي حول تعاون الحكومة مع  .51
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قدم علي أغبابا النائب بالبرلمان التركي عن حزب الشعب الجمهوري :  سيد عبد المجيد-أنقرة 
 وأن األخيرة أجرت ،"إسرائيل" إياها بعقد شراكة إستراتيجية مع  متهماً، للحكومةالمعارض استجواباً

 ، وأنها اختبرت بالفعل األنظمة الدفاعية التركية،ظمة شبيهة بالدرع الصاروخيةمناورات حاكت فيها أن
 المبكر اإلنذاروهو ما يكذب إدعاءات الحكومة التي سبق ونفت أكثر من مرة أن يكون نصب أنظمة 

  ."إسرائيل"للدرع الصاروخية التابعة لحلف شمال األطلنطي الناتو بهدف حماية 
  17/2/2012األهرام، القاهرة، 

  
  الغربية بالطاقة الشمسية قطر تضيء الضفة .52

افتتحت جمعية قطر الخيرية ومؤسسات أهلية ورسمية فلسطينية، بمدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية، 
  . مشروع إنارة طريق حيوي بواسطة الطاقة الشمسية، بعد سنوات طويلة من الظالم15/2  األربعاءيوم

والمشروع من تصميم وتنفيذ .  مشروع إنارة طريق وادي الناروقدمت جمعية قطر الخيرية، تمويل
ويقوم المشروع  .الجمعية الفلسطينية للطاقة الشمسية والمستدامة، وإشراف عدد من الجامعات الفلسطينية

 وحدة إضاءة بالطاقة الشمسية، على امتداد الطريق الواقع شرقي مدينة القدس المحتلة 98على نصب 
  .، بعد أن ظلت آالف السيارات الفلسطينية تسلكه يوميا في ظالم دامس متر3500بطول نحو 

  16/2/2012نت، .موقع الجزيرة
  

   األسير اإلداري خضر عدنان لمصلحة إنسانيةباريس تطالب بتدابير  .53
خـضر عـدنان     فلسطينىالمعتقل  اللمصلحة  " تدابير إنسانية "طالبت فرنسا إسرائيل، باتخاذ     : )ا ف ب   (

وقال وزير الدولة الفرنـسى      .وت بسبب إعالنه إضرابا عن الطعام منذ أكثر من شهرين         يواجه خطر الم  
اتخذنا مبـادرة رسـمية     "للتجارة الخارجية بيار لولوش للصحافيين خالل زيارته رام اهللا بالضفة الغربية            

  ".لدى وزارة الخارجية اإلسرائيلية التخاذ تدابير حيال هذا السجين، تدابير إنسانية ضرورية
 17/2/2012، اليوم السابع، مصر

  
  ة إيران لم تتخذ قرارا بمهاجم"إسرائيل":  العسكرية األمريكيةاالستخباراتمدير وكالة  .54

أكد مدير وكالة االستخبارات العسكرية األمريكية، الجنرال رونالد بـورغز، أن           :  محمد دلبح  - واشنطن
عقدتها أمس لجنة القوات المسلحة في مجلـس        إسرائيل لم تقرر مهاجمة إيران، مضيفاً في جلسة استماع          

". استناداً إلى أفضل ما لدي من معلومات فإن إسرائيل لم تقرر مهاجمـة إيـران              "الشيوخ األمريكي، أنه    
وأعرب، في الوقت نفسه، عن اعتقاده بقدرة إيران على إغالق مضيق هرمز بصفة مؤقتـة فـي حـال                   

صواريخ ضد القوات األمريكية وحلفائنا في المنطقـة اذا         ربما تطلق   "تعرضها لهجوم، مضيفاً أن إيران      
  ".تعرضت لهجوم، كما تستطيع إيران أيضاً محاولة توظيف بدائل ارهابية في جميع أنحاء العالم

  17/2/2012، االخبار، بيروت
  
  
  

   لمهاجمة دبلوماسيين إسرائيليين بالتخطيطتايالند تتهم إيرانيين  .55
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ت التايالندية امس انها عززت االجراءات االمنيـة امـام الـسفارات            أعلنت السلطا :  أ ف ب   -بانكوك  
  .والمواقع السياحية الكبرى بعد توقيف ايرانيين كانا يعدان لمهاجمة ديبلوماسيين اسرائيليين

واتهم أول من أمس ايرانيان رسمياً في بانكوك، غداة سلسلة تفجيرات وسط العاصمة التايالندية الثلثـاء،                
ثالث في ماليزيا، التي ستسلمه الحقاً الى بانكوك، في قضية ذكرت االستخبارات التايالنديـة              بينما اعتقل   

  .انها مؤامرة تستهدف ديبلوماسيين اسرائيليين
  17/2/2012، الحياة، لندن

  
  الدرةمحمد   الطفلسرائيليا بقضيةإ جراحا تبرىءمحكمة فرنسية  .56

، جراحا اسرائيليا ساهمت شهادته في تاجيج       2012-2-15برأت محكمة االستئناف في باريس االربعاء       
الجدل حول ريبورتاج بثته القناة الفرنسية الثانية حول مقتل الطفل محمد الدرة في قطـاع غـزة اثنـاء                   

 2-ويتعلق الخالف بتحقيق اجراه شارل اندرالن المراسل الـدائم لفـرانس           . االنتفاضة الفلسطينية الثانية  
 فـي االيـام االولـى       2000سبتمبر  / ايلول 30رحمة في قطاع غزة في      ومصوره الفلسطيني طالل ابو     

  . لالنتفاضة الثانية
واثارت اللقطات التي عرضت جدال حول مصدر اطالق النار الذي ادى الى موته واتهامات من مصادر                

  . اسرائيلية وانصار الدولة العبرية بان المقطع مركب
ى مدير مؤسسة ميديا ريتيغز فيليب كارسينتي الذي قال          عل 2-وفي مواجهة هذه االتهامات، ادعت فرانس     

وبعدما ادين امام المحكمة االبتدائية، برأت المحكمـة االسـتئنافية    . ان الريبورتاج مفبرك، بتهمة التشهير    
، وقررت  "لم يتجاوز حدود حرية التعبير    "و" مارس بحسن نية حقه في حرية النقد      "كارسينتي، معتبرة انه    

  . اطالق سراحه
  . كنها لم تبت في مضمون الريبورتاج بينما اصبحت القضية االن في محكمة التمييزل

اال ان للقضية شقا آخر يرتبط بدعوى رفعها جمال الدرة والد الطفل امام القضاء الفرنسي ضد مقـالين                  
وفـي المقـالين يؤكـد الجـراح        . االسبوعية" اكتواليتيه جويف " في نشرة    2008سبتمبر  /نشرا في ايلول  

 ان الجروح التي اصيب بهـا اثنـاء         1994السرائيلي ايهودا ديفيد الذي اجرى عملية جراحية للدرة في          ا
  .  يعود تاريخها الى ما قبل الحادثة2000اطالق النار الذي اودى بحياة ابنه عام 

  16/2/2012، موقع فلسطين أون الين
 
 

   شائعات روجها النظام السابق ببناء سد األلفية"إسرائيل"عالقة   : السفير االثيوبي بمصر .57
ان تكون هناك اي عالقة السرائيل ،  السفير محمود درير سفير اثيوبيا بالقاهرة نفى : متابعة ـ رأفت أمين 

في عمليات انشاء سد االلفية العظيم او انها تقوم بتمويل بناء السدود التي تقيمها اثيوبيا باي صورة مـن                   
  . يروج لها النظام السابق الفساد العالقة بين مصر واثيوبياالفتا ان مثل هذه االحاديث, الصور

  17/2/2012، األهرام، القاهرة
  
  
  

   اإليراني النووي الرد العسكري على تطوير البرنامجتفادي على "إسرائيل" اليابان تحثّ .58
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حث رئيس الوزراء الياباني يوشيهيكو نودا إسرائيل على تفـادي اسـتخدام القـوة    : عواصم ـ وكاالت 
ونقلت هيئة اإلذاعة والتلفزيون اليابانية عن نودا قوله         .العسكرية لوقف تطوير البرنامج النووي اإليراني     

خالل استقباله نائب رئيس الوزراء اإلسرائيلي إيهود باراك، الذي بدأ االربعاء زيارة إلى اليابان تـستمر                
وهي ترغـب بالتعـاون عبـر       ) يرانيمن البرنامج النووي اإل   (اليابان تشارك في المخاوف     ' أيام، ان    5

، داعياً  'اللجوء إلى العمل العسكري قد يصعد األمور      'لكن نودا حذر من ان       .'الحوار والضغط على إيران   
 .إسرائيل إلى البحث عن حل دبلوماسي وسلمي

  17/2/2012، القدس العربي، لندن
  

  ودكتاب يرصد نقاط قوة وضعف اليه".. صهيونيةأزمة ": نيويورك تايمز .59
األميركية عن أحد الكتب الجديـدة      " نيويورك تايمز "تحدثت صحيفة   : ترجمة - العرب   -نيويورك تايمز   

التي أصدرها بيتر بينارت المؤلف اليهودي والذي أكد فيه أن القضية الحقيقية التي تبرز أمام اليهود اليوم                 
وة، ورفض اسـتغالل معانـاة      ليست في ضعفهم أو األساليب الالزمة لمواجهة ذلك بل في مقتضيات الق           

ونقلـت الـصحيفة عـن      . اليهود على مدار التاريخ من أجل فرض نفوذهم والسيطرة على الفلسطينيين          
إنهم يطلبون منا تخليد قـصة معانـاة تتجنـب القـضية            ": "أزمة الصهيونية "بينارت ما ذكره في كتابه      

كمـا  ".  القوة اليهودية بشكل أخالقي؟    كيف لنا أن نستخدم   : المركزية لليهود في عصرنا الحاضر أال وهي      
نقلت الصحيفة عن صحافي يهودي آخر يدعى روجر كوهين معلقا على الكتـاب قـائال فـي عمـوده                   

 سنة من اآلن يمارسـون تلـك القـوة علـى ماليـين              45إن اليهود ظلوا طوال     : "األسبوعي بالصحيفة 
". من كل أشكال اإلذالل لـشعب محتـل       الفلسطينيين المحرومين من أي حقوق للمواطنة، والذين يعانون         

 هي موطن لجالية يهودية لم تنعم يوما بمثل هذا          -الحليف الدائم إلسرائيل  -أن الواليات المتحدة    "وأضاف  
علـى تغييـر    " المضطربة"التوحد والنفوذ الذي تتمتع به اآلن، في وقت ينصب فيه تركيز الدول العربية              

  . على شفا الهاوية-حليف إيران الرئيسي في المنطقة-سوريا أوضاعها ال على إسرائيل، بينما تبدو 
 يكمن في أنها ال تغتنم فرص اكتـساب         -بحسب الصحيفة - بيد أن الخطر األعظم الذي يحدق بإسرائيل        

القوة أو تجاوز إيران عسكريا بمبالغتها في الركون لدور الضحية، وليس في ضربة قاصمة قد يوجههـا                 
كما يسرد بينارت في كتابه، فإن المنظمات اليهودية األميركية الكبـرى، التـي             و. لها أي تحالف لألعداء   

تتحكم في أجندتها في أغلب األحيان حفنة من المتبرعين األثرياء، ظلت على وجه العموم تـدافع بغيـر                  
ويقتبس مؤلف الكتاب عبارة مدير الرابطة المناهضة للتشهير أبراهام فوكسمان التي           . تمييز عن إسرائيل  

إنه مـن الـسهولة     : ويقول كوهين ". الديمقراطية اإلسرائيلية تقرر واليهود األميركيون يدعمون     "قال فيها   
بمكان إلقاء اللوم على الفلسطينيين، وهي حيلة كان من شأنها أن تكون لها مصداقية أكبر لو أن حكومـة                   

ونقلـت  . ء السالم لكنها لم تفعل    رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أظهرت قدرا ولو قليال من االهتمام بإرسا          
إن إسرائيل ال تعاني من مشكلة عالقات عامة، بل من مـشكلة            : "الصحيفة عن بينارت ما ذكره في كتابه      

إن االحتالل بطول عهده يعني حسب      ". سياسات؛ إذ ال يمكنك الترويج لالحتالل في حقبة ما بعد االحتالل          
، ولعل ما لم يـتفطن إليـه        "لة يهودية وديمقراطية لن يتحقق    حلم قيام دو  "عبارة الرئيس باراك أوباما أن      

كلما باتت الصهيونية أقـل     "نتنياهو والمنظمات اليهودية األميركية الكبرى كما ورد في كتاب بينارت أنه            
إسرائيل دولة  "ويرى بينارت أن     ".ديمقراطية في التطبيق، شكك مزيد من الناس حول العالم في شرعيتها          
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ل الخط األخضر لكنها عرقية الطابع في الضفة الغربية، وهي بلد يتمتع فيه اليهود بحـق                ديمقراطية داخ 
  ".المواطنة بينما الفلسطينيون محرومون منها

  16/2/2012، العرب، الدوحة
  

   باليين دوالر205 طناً بقيمة 4067 :2011الطلب العالمي على الذهب عام  .60
، »مجلس الذهب العالمي«الصادر عن » المي على الذهبتوجهات الطلب الع«أفاد تقرير بعنوان : لندن

 باليين دوالر، ليتجاوز مستوى 205 طناً، بقيمة 4067بأن الطلب العالمي على الذهب سجل ارتفاعاً إلى 
  .1997 بليون دوالر للمرة األولى ويسجل أعلى مستوى للطلب على الطن منذ عام 200

 طناً، 1640 إلى قطاع االستثمار الذي بلغ حجم الطلب فيه وعزا التقرير المحرك األساس لهذه الزيادة
 بليون دوالر، وإلى استثمار قياسي وشراء في 83 بقيمة بلغت 2010 في المئة أكثر منها عام 5أي 

الصين، التي قد تتخطى الهند هذه السنة لتصبح أكبر مستهلك للذهب عالمياً، إضافة إلى مشتريات البنوك 
ويذكر أن الهند والصين وأوروبا شكلت .  سنة40لتي سجلت أعلى مستوياتها في المركزية العالمية ا

 في المئة من 55وان األوليين تشكالن معاً . 2011األسواق الرئيسة للطلب االستثماري على الذهب عام 
  . في المئة من الطلب العالمي عليه49الطلب العالمي على المشغوالت الذهبية وتشكالن 

 طن 500 طن سنوياً، تمثل المشغوالت الذهبية ما يزيد على 933.4صدر الطلب بـوواصلت الهند ت
 في المئة من 25وشكل الطلب الهندي .  طنا366ًمنها، بينما بلغ حجم الطلب في سوق االستثمار الهندية 

  .الطلب العالمي على السبائك والعمالت الذهبية العام الماضي
 طناً، نتيجة زيادة 770 في المئة عنه في العام السابق ليبلغ 20بة وفي الصين، ارتفع الطلب السنوي بنس

الطلب على المشغوالت الذهبية واالستثمارات في القطاع، والتي سجلت أكبر زيادة، إذ قفز الطلب بنسبة 
وحقق الطلب على المشغوالت الذهبية الصينية .  بليون يوان84.5 طناً، بقيمة 259 في المئة إلى 69

لية متواصلة على مدار العام الماضي، لتصبح أكبر سوق لها عالمياً في النصف الثاني من زيادات فص
  .العام الماضي

وكانت ألمانيا .  طنا375ًوفي أوروبا، شهد الطلب على الذهب ارتفاعاً للعام السابع على التوالي وسجل 
» منطقة اليورو«تجتازها وسويسرا المحركين الرئيسين للنمو في المنطقة، في ِخضم األزمة التي 

  .واستمرار الحاجة إلى حماية األصول في القارة
 لشراء الذهب، فارتفعت مشترياتها 2010إلى ذلك، واصلت البنوك المركزية التوجه الذي تبنته عام 

 طناً العام الماضي، ما يعكس الحاجة إلى تنويع األصول وتقليص 440 طناً إلى 77 في المئة من 471
على عملة أو اثنتين من العمالت األجنبية، وإعادة موازنة االحتياط العام لحماية الثروات االعتماد 
  .القومية

تشير األرقام «: وقال العضو المنتدب من قطاع االستثمار في مجلس الذهب العالمي ماركس غرب
لتفاؤل على الساحة المسجلة في العام الماضي إلى أن الدافع لهذه النتائج يكمن في عاملين، هما النمو وا

إذا نظرنا إلى آسيا «: وتابع. »اآلسيوية ورغبة الغرب في حماية األصول، في ظل حالة عدم االستقرار
تحديداً، فسنجد أن هذه الدفعة الكبيرة في النتائج الكلية تحققت بسبب زيادة الطلب الصيني في العامين 

ولفت إلى . م الحالي أكبر أسواق الذهب عالمياًوتوقع أن تصبح الصين للمرة األولى في العا. الماضيين
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البيانات األساسية البعيدة المدى للذهب ال تزال قوية، في ظل تنوع قاعدة الطلب عليه واتساعها، ما «أن 
  .»يقترن بنشاط محدود من جانب العرض

  2011إحصاءات عام 
، 2010 في المئة عليه عام 4 أطنان، بزيادة 2810سجل استخراج الذهب رقماً قياسياً جديداً بلغ 

ومع .  طنا1612ً في المئة عنها في العام السابق، لتسجل 2وانخفضت الكمية المعاد تصنيعها بنسبة 
 في المئة العام الماضي، حصل شبه نضوب لموارد السوق، مع 28ارتفاع معدل األسعار العالمية بنسبة 

  .احتفاظ الزبائن بالذهب، آملين في ارتفاع األسعار
 طناً، بقيمة قياسية 330 في المئة إلى 1.1ارتفع حجم المعدن المستخدم في الصناعات اإللكترونية بنسبة و

  . بليون دوالر، وهي نتيجة غير متوقعة في ضوء زيادة كلفته السعرية16.7بلغت 
في  طناً، نتيجة النمو المحقق 464وكان الطلب على الذهب في الصناعات التقنية مستقراً عند مستوى 

وسجل .  بليون دوالر23.4 في المئة ليبلغ 28السوق الصينية بصفة رئيسة، والذي سجل ارتفاعاً بنسبة 
 طناً العام الماضي، بقيمة 1963 في المئة إلى 3الطلب على المشغوالت الذهبية عالمياً تراجعاً بنسبة 

العتقاد السائد فيهما بقيمة وتصدرت الصين والهند هذا الطلب، نتيجة ا.  بليون دوالر99قياسية بلغت 
المشغوالت الذهبية كعنصر ثمين في حد ذاتها، ما يفسر زيادة الطلب العالمي على المشغوالت الذهبية 
عامة، على رغم ارتفاع أسعار الذهب وصعوبة األوضاع االقتصادية وتقلّب العمالت وتراجع قيمتها أمام 

  .الدوالر
  17/2/2012، الحياة، لندن

  
  إسهامات في الحفاظ على هوية الالجئين ومطالبهم :بحثية الفلسطينية في لبنانالمراكز ال .61

المراكز البحثية الفلسطينية في لبنان قليلة العدد، وهي رغـم ذلـك اسـتطاعت أن               : بيروت/أحمد الحاج   
بحثيـة  وترجع قلة عدد المراكز ال    . تصدر أبحاثاً وكتباً قيمة، تُعد مرجعاً في موضوعي العودة والالجئين         

إلى أن هناك استحالة في تسجيل ملكية المراكز البحثية باسم فلسطينيين، لذلك فإن المراكـز الموجـودة                 
إضافة إلى إسهامات هذه المراكز في الثقافة الفلسطينية،        . سجلت بأسماء لبنانيين، وبعض مديريها لبنانيون     

شباب الفلسطيني المثقف ليـصبحوا مـن   وخصوصاً ثقافة حق العودة، فإنها استطاعت تأهيل العديد من ال     
  .قادة العمل السياسي والثقافي في لبنان

: أبرز المراكز البحثية الفلسطينية في لبنان، والمهتمة بحق العودة والالجئين، هي، حسب تاريخ نـشأتها              
مؤسسة الدراسات الفلسطينية، مركز األبحاث الفلسطيني، مركز الزيتونـة للدراسـات واالستـشارات،             

ويعد مركز الزيتونة رائداً في مجال البحث في موضوعي العودة وحقوق           . لحق العودة » ثابت«ظمة  ومن
  . وسترد تفاصيل عن المركز في مكان آخر من هذا العدد. الالجئين

  مؤسسة الدراسات الفلسطينية
أسيسها قد  وكان التشاور في ت   .   كجمعية لبنانية   12/12/1963أنشئت المؤسسة رسمياً في بيروت بتاريخ       

الدكتور قسطنطين زريـق    :  بين ثالثة من رجال الفكر المقيمين في بيروت، هم         1961بدأ في مطلع سنة     
  ).2000توفي سنة (، واألستاذ وليد الخالدي، واألستاذ برهان الدجاني )2000توفي سنة (

 وتصدر المؤسـسة  .صدر عن المؤسسة منذ إنشائها أكثر من ستمئة كتاب بالعربية واإلنكليزية والفرنسية           
مجلتين فصليتين باإلنكليزية ومجلتين أخريين بالعربية وخامسة بالفرنسية، ولكل من هذه المجالت هيئـة              
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يوليـو  /كذلك تصدر منذ بدء العدوان اإلسرائيلي علـى لبنـان خـالل شـهري تمـوز               . تحرير مستقلة 
م مـا ينـشر فـي       وهي نشرة يومية تلخص أه    » مختارات من الصحف العبرية   «،  2006أغسطس  /وآب

الصحف اإلسرائيلية اليومية من أخبار وتصريحات وتحليالت لكبار المحللين الـسياسيين والعـسكريين             
وتنظم المؤسسة ندوات عامة ومغلقة ومحاضرات      . اإلسرائيليين يعدها جهاز متخصص بالشؤون العبرية     

 ألـف  70توي على أكثر مـن      وتمتلك المؤسسة مكتبة متخصصة بالقضية الفلسطينية تح      . سنوية تكريمية 
ونيقوسـيا  ) المقر الرئيسي (وللمؤسسة خمسة مكاتب، في بيروت      . مجلد ومجموعة من الوثائق والصور    

  .وواشنطن وباريس والقدس
قضية العودة والالجئين تحتّل حيزاً بارزاً، ولعلّه األبرز في إصدارات مؤسسة الدراسات، ويمكن للداللة              

الالجئـون الفلـسطينيون والعمليـة      «لمهمة في هذا المجال، منها كتـاب        على ذلك إيراد بعض الكتب ا     
، إليليا زريق، ويتطرق لمسألة الالجئين الفلسطينيين من ناحية وضعهم القانوني على المـستوى              »السلمية

وكذلك هناك كتاب آخر ال يقل أهمية عـن األول          . الدولي، وأوضاعهم القانونية في دول اللجوء العربية      
لسليم تماري، يتناول أعمال مجموعة العمل الخاصة بالالجئين فـي          » بل الالجئين الفلسطينيين  مستق«هو  

وضع الالجئين الفلسطينيين   «إضافة إلى كتاب    . المفاوضات المتعددة األطراف المنبثقة من مؤتمر مدريد      
  .»لكس تاكنبرغ»، لـ»في القانون الدولي

لكتب التي تتحدث عن التطهير العرقي فـي فلـسطين،          ويبقى أن مؤسسة الدراسات قامت بترجمة أهم ا       
وال بد في هذا المجال من ذكر كتابين شـغال          . والذي دفع إلى تهجير الفلسطينيين، حتى أصبحوا الجئين       

لدومينيك فيدال،  » خطيئة إسرائيل األصلية  «األوساط السياسية والثقافية في األعوام األخيرة أولهما كتاب         
بحاث الحديثة للمؤرخين الجدد في الكيان الصهيوني أمثال بِني مـوريس، وآفـي             وهو يلخّص حصيلة األ   

وينقض فيدال الرواية   . شاليم، وإيالن بابه، الذين أخذوا بدحض المقولة الصهيونية الرسمية لوالدة الكيان          
عرقي في  التطهير ال «وثاني الكتابين هو    . الصهيونية، ويتحدث عن التهجير القسري، وما رافقه من مذابح        

إليالن بابِه، والذي يتحدث بتفصيل غير مسبوق عن التخطيط للتطهير العرقي، وأين جـرى،              » فلسطين
  .وكيف، وما هي مراحله، وأهدافه، وغير ذلك

  مركز األبحاث الفلسطيني
 على يد فايز صايغ، وكان      1965في أوائل عام    » مركز األبحاث في منظمة التحرير الفلسطينية     «تأسس  
  . أحمد الشقيري، رئيس منظمة التحرير الفلسطينية آنذاك دور أساسي في دعم المشروعللمرحوم

أما النقلة النوعية في تاريخ مركز األبحاث فكـان        . 1966-1965تولى فايز صايغ رئاسة المركز عامي       
احتل المركز مبنـى فـي      . 1966في تسلّم المفكر الفلسطيني الراحل أنيس صايغ إدارة المركز في عام            

أما الباحثون فتجاوز عددهم أربعـين  . بيروت، وكان يصدر مجلة شهرية، ونشرة تصدر مرتين في اليوم      
ووصـل  . وأصبح المركز خالل سنوات قليلة أكبر مكتبة مهتمة بالصراع مع الكيان الـصهيوني            . باحثاً

  .اً أو وثيقة تخصهاألمر بمرجعية المركز أن يلجأ الفصيل الفلسطيني إلى المركز إن لم يجد لديه منشور
ولما دخلت القوات اإلسـرائيلية مدينـة       . وألهمية المركز، حاول الكيان الصهيوني اغتيال مديره مرتين       

بيروت توجهت إلى مركز األبحاث، وصرفت عدة أيام في التنقيب عن المحتويـات النـادرة والمهمـة                 
. خطوط، إلى جانب الوثائق والخـرائط بالنسبة إليهم ثم حملوها معهم، وكان عددها عشرة آالف كتاب وم          

وألهميتها، جرى تفاوض بشأنها، وُأطلق سراح الكتب في عملية تبادل لألسرى، لكـن لألسـف فُقـدت                 
  .1983أما المركز فقد جرى تفجيره عام . مجدداً، واختلفت الروايات في ذلك
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  مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات
م، وهو مـرخّص    2004 تأسس في بيروت، في منتصف عام        هو مؤسسة دراسات واستشارات مستقلة،    

  .كشركة مساهمة محدودة
يعنى المركز بالدراسات االستراتيجية واستشراف المستقبل، ويغطي مجـاُل         : في رسالة المركز ورؤيته     

عمِلِه العالمين العربي واإلسالمي، ويعطي اهتماماً خاصاً بالقضية الفلسطينية، وبدراسات الـصراع مـع              
مشروع الصهيوني والكيان اإلسرائيلي، وكل ما يرتبط بذلك من أوضاع فلسطينية وعربيـة وإسـالمية               ال

  .ودولية
ويسعى المركز إلى بناء قاعدة معلومات واسعة، وتصنيفها وفق أحدث الطرق واألساليب العلمية والتقنية،              

كما يعنـى   . لعلمية الرصينة والتعاون مع العلماء والخبراء والمتخصصين إلصدار الدراسات واألبحاث ا        
المركز بإقامة الدورات التدريبية والتأهيلية للمهتمين، وتقديم االستشارات الفنية المتخصصة في مجـاالت             

  .عمله؛ إلى جانب الندوات والمحاضرات والمؤتمرات
 األحداث  ويهتم المركز، من جهة أخرى، ببث الوعي محلياً وإقليمياً ودولياً حول حقائق الواقع وتفاعالت             

وكما يسعى الستقطاب الباحثين وتأهيلهم وإبرازهم لخدمـة قـضايانا الوطنيـة والعربيـة              . في المنطقة 
  .واإلسالمية

  :أما السياسات العامة للمركز فتتلخص في أنه 
  . هو مركز علمي مستقل، غير حكومي وغير منتمٍ  إلى أي جهة أو جماعة-
خدمة األمة، ودعم الحقوق والقـضايا الوطنيـة والعربيـة           عمُل الدراسات واالستشارات على قاعدة       -

  .واإلسالمية
  االلتزام بالمنهجية العلمية والموضوعية، وتحري الدقة في جمع المعلومـات وتحليلهـا وتوظيفهـا،                -

  .والتركيز على العمل النوعي الجاد
  .لعمل المركز االنفتاح والتعاون والتكامل مع المراكز والمؤسسات ذات الطبيعة المشابهة -
  . االنفتاح على كافة األفكار والمستجدات والتوجهات الفكرية والسياسية في العالم-
  . عدم قبول أي معونات مالية أو عينية مشروطة تؤثر سلباً على توجهات المركز ورسالته وأهدافه-

 وتـاريخ العـرب     أستاذ مشارك في الدراسات الفلسطينية    : محسن صالح .د:أما المدير العام للمركز فهو      
  .الحديث، رئيس قسم التاريخ والحضارة في الجامعة االسالمية العالمية بماليزيا سابقاً 

  .وللمركز هيئة استشارية تضم نخبة من كبار العلماء والباحثين والمفكرين
فيتكون األرشيف والمعلومـات والبحـوث والدراسـات        : أما عن خطوط عمل مركز الزيتونة وخدماته      

فلسطين "االستراتيجي الفلسطيني السنوي والوثائق الفلسطينية السنوية وتقرير المعلومات ونشرة          والتقرير  
والموقع اإللكتروني والتقدير االستراتيجي والترجمات المتخصصة والمؤتمرات وحلقـات النقـاش           ” اليوم

  .والمشاركة في المعارض والمؤتمرات واالستشارات والتدريب
  منظمة ثابت

لحق العودة استطاعت أن تضع بصمتها في ميدان البحث في قضايا           » ثابت«إالّ أن منظمة     رغم حداثتها، 
 في بيروت برعاية من دولة      2006لحق العودة عام    » ثابت«تأسست منظمة   . الالجئين وحقوقهم، والعودة  

كمنظمة غير حكومية مهمتها الرئيسية محاربة كافـة أشـكال التـوطين            «الرئيس الدكتور سليم الحص     
التهجير لالجئين الفلسطينيين في لبنان، والتمسك بالهوية الفلسطينية، ورفع مستوى الوعي تجاه الالجئين             و
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الفلسطينيين في لبنان، إن على المستوى المحلي أو اإلقليمي أو الدولي، والتمسك بـاألونروا كمؤسـسة                
علي هويدي في حـديث     » ابتث«، كما يقول المدير العام لمنظمة       »دولية شاهدة على جريمة نكبة فلسطين     

  .»العودة«خاص لمجلة 
لتحقيق هذه المهمة الرئيسية تتنوع بين األنشطة والفاعليات التي تقوم بها ثابـت مـن               «: أضاف هويدي 

تنظيم المؤتمرات، والندوات، والمحاضرات، والدورات التدريبية، والحمالت اإلعالمية، وإعداد التقارير          
  .لعامةوالمقاالت وتفعيل العالقات ا

سابقة في إصدار الكتب الخاصة بالمخيمات الفلسطينية، التي بقيت  بال توثيق            » ثابت«وقد شكّلت منظمة    
بإصدار ثالثة كتب، تتناول ثالثة مخيمات هي مخيمـات بـرج           » ثابت«لتاريخها ومعاناتها، حتى قامت     
. أصبح جاهزاً للطباعـة   » اويمخيم البد «ويشير هويدي إلى أن كتاب      . البراجنة وشاتيال والبرج الشمالي   

وقد القت هذه الكتب اهتماماً واسعاً، سواء في المخيمات الفلسطينية، أو في المراكز األكاديمية الفلسطينية               
واللبنانية، حتى تُرجمت بعض أجزاء هذه الكتب إلى اللغة اإلنكليزية، ونوقشت فـي أروقـة الجامعـات                 

  .اللبنانية العريقة
  1/2/2012، مجلة العودة

  
  رهان ما بعد التوقيع .62

  علي الخليلي
قبل بضعة أيام، فور توقيع الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد               
مشعل على اتفاق الدوحة الذي يبشّر بالمصالحة وإنهاء االنقسام، انطلقت أصوات قـادة مـن حمـاس،                 

. . ن الخارج، مشككة بهذا االتفاق، سياسياً وقانونياً        بمستويات مختلفة، سواء من داخل قطاع غزة، أو م        
  .إلخ، حتى وصل الحال ببعضها إلى القول إنه ولد ميتاً

وبالمقابل، انطلقت أصوات قادة من حماس أيضاً، داعمة ومؤيدة لالتفاق، ومطالبة في آن، بسرعة تنفيذه               
  .على األرض

قضين، لهؤالء القادة أنفسهم، ارتبك الرأي العـام        وفي سياق هذا الحاصل بين موقفين متعارضين أو متنا        
فهل يعقل أن رئيس المكتب السياسي لحماس، لم يكن قد سبق لـه أن نـاقش مـسألة        . الفلسطيني برمته   

المصالحة مع أعضاء مكتبه، ومع ما يراه الزماً من مشاورات أخرى داخلية بحركته، ليحـصل علـى                 
ي، قبل أن يصل إلى العاصمة القطرية الدوحة، ويضع توقيعه          التفويض الالزم له في هذا الشأن المصير      

إلى جانب توقيع الرئيس محمود عباس على االتفاق؟ أم أن ثمة من كان يراهن على فشل الوصول إلـى                   
هذا االتفاق أصالً، في اللحظة األخيرة لما قبل تمامه على األقل، فأعطى التفويض، مترقباً قطاف ثمـرة                 

ن، وحين صار التوقيع فعالً، وانتشر خبر النجاح، دهمته المفاجأة التـي مـست              الرهان عند مفصل معي   
قدرته على التحليل، وعلى الفهم، ما أدى به إلى التشكيك المضطرب، أو إلى إعالن عدم موافتـه علـى                   

  المحصلة كلها؟
ا فجـأة،   ولكن، وكما ظهرت هذا المعارضة الحمساوية بنبرتها العالية والصريحة، من داخل حماس ذاته            

الذي عاد  ) محمود الزهار (اختفت فجأة بعد أقل من يومين فقط، وكأنها لم تكن أبداً، باستثناء صوت واحد               
فما الذي حدث؟ وكيف؟ وهل استطاع أولئـك المعارضـون          . مجدداً إلى اإلصرار المدوي على رفضه       

ين عشية وضحاها، بما وقّـع      الحمساويون أن يتدبروا أمرهم الخطر بهذه السرعة الفائقة، وأن يلتزموا ب          
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عليه رئيس مكتبهم السياسي؟ أم أنهم اختاروا الكمون المؤقت، والتريث الصامت من جـانبهم، متـرقبين                
  هذه المرة، فشل التحرك العملي لتنفيذ االتفاق المعني؟

ؤيدة والواقع اآلن، أن أصوات المعارضة الحمساوية لم تختف وحدها بالنتيجة، بل يبدو أن األصوات الم              
. والداعمة من داخل حماس نفسها، ومن خالل غيرها من الفصائل، وعلى رأسها فتح، قد اختفت أيـضاً                  

فهل صار على الرأي العام الفلسطيني أن يستنتج وحده، بما لديه من قدرات علـى القـراءة لمـا بـين                     
، أو هنـا، ال  السطور، أو حتى دون قراءة ألي شيء، أن األمور على ما يرام، وأن أحـداً مـن هنـاك             

  يعارض االتفاق؟ وربما لم يسبق له أن عارض، أو شكك وندد؟
ودون بلبلة الغرق في هذا االستنتاج أو سواه، ال بد أن الجميع في هـذه األيـام، مؤيـدين مـن جهـة،                       
ومعارضين من جهة أخرى، معاً وعلى حد سواء، من كان واضحاً وصريحاً منهم، ومن هو في وضـع                  

  .هؤالء بانتظار النجاح، وأولئك بانتظار الفشل. ينتظرون التنفيذ على األرض لالتفاق التغطية والكمون، 
  17/2/2012، الخليج، الشارقة

  
  من المنفى إلى االنخراط.. مشعل .63

  *توبياس بوك
ال بد أن خالد مشعل، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس كان يفكر ملياً في مفارقات األقـدار أثنـاء                   

 من القطن في القصر الملكي، قبالة الملك األردني المتبسم عبـد اهللا الثـاني الـشهر                 جلوسه على أريكة  
  .المنصرم

فقبل اثني عشر عاماً، طرد مشعل إلى جانب قادة من حركة حماس إلى خارج المملكة بحجة ضـلوعهم                  
أوراقه من قاعدته في األردن، كان على مشعل أن يرتب          " اقتلع"ولما  ". أنشطة غير مشروعة وضارة   "في  

وتوقفـت كـل أشـكال    . في سوريا المجاورة، مما أسهم في تقوية موقف الحركة، بوصفه زعيماً منفيـاً       
  .االتصال بين النظام األردني والحركة

لم يسمح هذه المرة لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس بالقيام بزيارة رسمية إلـى األردن وحـسب،                 
  ". ساعات3بشرف االجتماع بالملك لمدة "ولكنه حظي 

وحقق االجتماع األخير في عمان الشهر الماضي اختراقاً خاصة للحركة اإلسالمية الفلسطينية، ولكـن ال               
ففي الشهرين األخيرين وحدهما، حل مـشعل ضـيفاً علـى           . يمكن النظر إليه بمعزل عن أحداث أخرى      
لسنوات ما لبثت أن    فاألبواب التي ظلت موصدة في وجوههم       . تركيا، وتونس ومصر ودول خليجية عدة     

مـا يتحاشـى    " ويتساءل عريب الرنتاوي، مدير مركز القدس لألبحاث السياسية ومقره عمـان            . فتحت
  ".حماس باتت العباً أساسياً في المنطقة اآلن" ، مضيفا"الحديث إلى حركة حماس؟

لى امتداد الـشرق    في صعود ع  " اإلسالم السياسي "ويدرك قادة المنطقة اآلن، بمن فيهم الملك عبد اهللا أن           
  .األوسط

وأوصلت موجة التغيير التي تجتاح العالم العربي األحزاب اإلسالمية إلى مقاعد البرلمانات وحتى سـدة               
ال تزال ينظر  " حماس"ورغم أن   . على الخروج من دائرة التجاهل    " حماس"وما يجري اآلن يساعد     . الحكم

، إال أنها تكسب المزيد من الثقة والحلفـاء الجـدد           كحركة إرهابية ) إسرائيل(إليها في أمريكا وأوروبا و    
  .والشرعية الجديدة في العالم العربي
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وأرغـم  . ولكن التغيرات األخيرة وضعت الحركة في أخطار وانقسامات سياسية وتوترات داخلية جديدة           
ـ             " حماس"الربيع العربي    ى على تحويل ثقلها الجغرافي من دمشق، حيث يقيم رئيس مكتبها الـسياسي إل

وتسبب في دق إسفين بين الحركة وأهم راعيين        . قطاع غزة : عواصم عربية أخرى، وإلى معقلها التقليدي     
ودفع قادة حماس إلى فتح حوار بعيد المدى وجاد حول الطريـق الـذي ستـسلكه                . سوريا وإيران : لها

  .الحركة
  بوسع الغرب التعامل معنا

ال مع الحكومات الغربية، ويعبرون عن قنـاعتهم أن         رغبتهم في إنشاء قنوات اتص    " حماس"ال يخفي قادة    
ويتحدث أحمد مبارك، النائب في المجلس التـشريعي مـن          . الحكومات الغربية تشاطرهم نفس المشاعر    

يتوقع أن يشرع الغرب بإجراء محادثات      "الضفة الغربية بلسان حال الكثيرين في الحركة عندما يقول بأنه           
  ".مع حماس في وقت قريب

. لى أن الحكومات الغربية فتحت حوارات مع األحزاب اإلسالمية في دول مثل تـونس ومـصر               ويشير إ 
  !؟"حماس"فلماذا ال يفعلون الشيء ذاته مع 

وال تزال  . في واشنطن أو العواصم الغربية في القريب      " حماس"في الواقع، ال توجد فرصة الستقبال قادة        
وهذا يعني أن معظم الدول تحظر      ". كحركة إرهابية "حركة  الواليات المتحدة واإلتحاد األوروبي تصنفان ال     

  .كل أشكال التواصل معها
. ، وقل، جماعة اإلخوان المـسلمين فـي مـصر         "حماس"ويصر الدبلوماسيون أن هناك فرقاً حاسماً بين        

وعلى الرغم من كل االختالفات األيديولوجية، فجماعة اإلخوان المسلمين حركة سياسية اجتماعية، فـي              
إن بعض صواريخ   ) إسرائيل(وتقول  .  ألف مقاتل  20تملك جناحاً عسكرياً قوامه     " حماس"أن حركة   حين  

  ).تل أبيب(حماس قادرة على الوصول إلى 
وال زال الكثير مـن اإلسـرائيليين       . "كما حصلت الحركة على أنظمة صواريخ متطورة مضادة للدبابات        

وعلى الرغم مـن    ". فاضة الثانية، قبل عقد من اآلن     الموت الذي نشره انتحاريو حماس في االنت      "يذكرون  
أن الخسائر في صفوف المدنيين، الذي تسبب به المسلحون، انخفض بشكل كبير في السنوات األخيـرة،                

  .2010 مستوطنين في الصفة الغربية عام 4وتبنت الحركة قتل . يتواصل سقوط الصواريخ من غزة
أمـا  . أحد العقبات الرئيسية أمام الحديث معهـا      " رسته حماس سجل العنف الذي ما   "وبالنسبة للغرب، يعد    

العقبة األخرى فتتمثل في رفض الحركة قبول ما يسمى بشروط اللجنة الرباعيـة، وهـي عبـارة عـن                   
. 2006مجموعة من المطالب وضعتها األمم المتحدة، والواليات المتحدة، وروسـيا، وأوروبـا، عـام               

ـ " المشاركة في الحكومة الفلسطينية      وتتضمن مطالبة الفصائل الفلسطينية    ، وإدانـة   )إسرائيل(االعتراف ب
  ".العنف وااللتزام باالتفاقات الموقعة من قبل منظمة التحرير الفلسطينية

إن اإلصرار على شروط الرباعية جاء بنتائج عكسية، وتسبب في إضـعاف            "ويقول بعض الدبلوماسيين    
فيما يشير آخرون إلى أن قطع جسور التواصـل         ". المتشددينوتقوية  " حماس"القادة المعتدلين في حركة     

مع حركة حماس يكاد يكون بال معنى في الوقت الذي تبني فيه الحكومات الغربية جسوراً مـع حركـة                   
  .طالبان في أفغانستان
نريد أن يعرفنا الناس، ومـن ثـم معرفـة أن           " أحد قادة حماس المعتدلين البارزين    "ويقول أحمد يوسف،    

  ".لسنا إمبراطورية من الشر" ، مضيفا" التعامل معنابوسعهم
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وتماماً كما هـو    . وفي الوقت الحاضر، من غير المحتمل أن تلقى هذه النداءات آذاناً صاغية في الغرب             
وبالنـسبة للغـرب، وخاصـة      . حال االضطراب الذي يهز المنطقة، من المستبعد أن تتوقف النقاشـات          

  .نية فلسطينية تتمتع فيها حماس بنفوذ قوي سيكون أمراً صعباًإسرائيل، فإن التعامل مع حركة وط
وفـي  . ، وترفض االعتراف بحقها في الوجـود      )إسرائيل(وتنأى الحركة بنفسها عن محادثات السالم مع        

نفس الوقت، سيدفع القبول المتزايد الذي تحظى به الحركة في العالم العربي الغرب إلى إعـادة تحديـد                  
  .شكل عالقته معها

يقول مسئولون إن الحركة بدأت في إعادة تقييم هيكلها الداخلي، وعالقتها مـع الفـصائل الفلـسطينية                 و
قد تكون مستعدة لتبني مواقـف معتدلـة،        "ويرسل بعض أعضاء الحركة برسائل مفادها بأنها        . األخرى

  ".من عدمه) إسرائيل(خاصة فيما يتعلق باستخدام العنف ضد 
 المجلس التشريعي عن حركة حماس من مدينة الخليل في الضفة الغربية            ويتحدث باسم الزعارير، عضو   

ويذهب أحمد يوسف، القيادي البارز في حركة حماس بعيداً بالقول إن           . داخل الحركة " مرونة جديدة "عن  
  ".تغيراً حقيقياً"هناك 

بالنظام " ماسح"وتراجعت عالقة حركة    . ولعل ما يدفع هذا التحول هو الضرورة المحضة على أقل تقدير          
السوري بشكل سيء بسبب رفض الحركة الوقوف معه في وجه االنتفاضة الشعبية التـي بـدأت العـام                  

منذ عـام   " حماس"وأدى ذلك إلى نزوح جماعي لقادة حماس وعائالتهم من دمشق، مقر حركة             . الماضي
1999.  

م من أن الحركة تـرفض      ويبحث قادة حماس من أمثال السيد مشعل على قاعدة جديدة بهدوء، على الرغ            
  .التخلي عن العاصمة السورية بشكل رسمي

مالياً، ويمدها  " حماس"من االنتفاضة السورية إيران، الركن األساسي الذي يدعم         " حماس"وأغضب موقف   
، وخفـضت   "حمـاس "ووفقاً لمسئول إسرائيلي، أوقفت طهران الدعم المقدم لحركة         . باألسلحة والتدريب 
  . اإلسالمي، رداً على ذلكالدعم المقدم للجهاد

التعليق على مسألة الدعم اإليراني، رغم أن محمد شهاب، عضو المجلس التشريعي في             " حماس"وترفض  
نعتمد في غزة على أنفسنا بشكل أكبـر،        " حيث يقول ". أقر بأن الدعم الخارجي تراجع بشكل كبير      "غزة،  

  .د حمساوي إلى طهران إلصالح العالقاتوقبل أسبوع فقط، سافر وف". وكان علينا تقليص ميزانيتنا
ويـشيرون إلـى أن قـادة       . ويرى المراقبون أن توتر العالقات مع سوريا وإيران جزء من تحول أكبر           

  .يدركون أن حلفاء الحركة التقليديين سيضعفون نتيجة للربيع العربي، في حال أفلتوا منه" حماس"
عالقات مع القوى اإلقليمية الصاعدة مثـل تركيـا         ولذلك، تعمل الحركة وبنجاح ملموس، على تحسين ال       

وأشار المراقبون بحذر إلى العالقات التي تربط الحركة بجماعة اإلخوان المسلمين، في محاولـة              . وقطر
  ".حماس"لينأوا بأنفسهم عن الحركة اإلسالمية التي ألهمت مؤسسي 

من جامعة كوين مـاري فـي       " ماسح"ويقول البرفسور بيفيرلي ميلتون إدوراد، الخبير في شئون حركة          
من الواضح أن حماس بدأت في االبتعاد عن المحور اإليراني، بدعم قطر واإلخـوان              : "المملكة المتحدة 

  ".والعودة إلى الحديقة العربية
فمنذ مايو الماضـي، انخرطـت فـي        . وتحاول حماس ترتيب عالقاتها داخل األراضي الفلسطيني كذلك       

وال . تح التي يتزعمها محمود عباس، رئيس السلطة المدعوم من الغـرب          محادثات مصالحة مع حركة ف    
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، بعدما أسقطت حماس السلطة الفلسطينية من قطاع        2007تزال الحركتان تتنافسان بشكل دموي منذ عام        
  .غزة، مما قسم األراضي الفلسطينية إلى كيانين سياسيين

 ولكنها لم تنهار سريعاً كما كان يحـدث فـي           كما يقول السيد شهاب،   " بوتيرة بطيئة "وتتحرك المحادثات   
وفي هذه األثناء، أعلن قادة حماس في غزة خطة لالندماج مع حركة الجهاد اإلسالمي، الحركة                . السابق

ويقول محمود مصلح، عضو المجلس التشريعي عن حركة        . بمزيد من العداء  ) إسرائيل(التي تنظر إليها    
  "ف، لماذا االنفصال إذاً؟لديهم نفس األهدا" حماس في رام اهللا

إن حماس تهدف مـن وراء هـذه الخطـوة          " وليد المدلل، أستاذ التاريخ في الجامعة اإلسالمية      . ويقول د 
أعتقد أن الحركـة تريـد   " مضيفا". الحفاظ على الجناح العسكري للحركة، كتائب الشهيد عز الدين القسام    

  ".الفصل بين الجناحين السياسي والعسكري 
. لواضح أن يؤدي إعادة تشكيل الحركة إلى تحسن العالقات مع الغرب، ناهيك عن إسـرائيل              ومن غير ا  

إذا سـارت مركبتـك     "وفي حين يرى مشعل أن الربيع العربي يصب في مصلحة الحركة، يقول الزهار              
  "بشكل صحيح، فلماذا تتوقف وترجع إلى الخلف؟

ومـن المحتمـل أن     . اطاتها الداخلية وتعد حركة حماس حركة غامضة، ومن الصعب اإلطالع على نش         
ومن غير الواضح أن الضغوط     . من أمثال الزهار على األصوات المنادية باإلصالح      " المتشددون"يتغلب  

  .التي تتعرض لها الحركة من الداخل، ومن حلفاءها الجدد في العالم العربي تتصاعد بشكل متسارع
م أقرب من أي وقت مضى لتحقيق هدفين طالما سـعوا  ما يكفي من األسباب لالعتقاد بأنه     " حماس"ولقادة  

  .كسب الشرعية وقيادة الحركة الوطنية الفلسطينية: إلى تحقيقهما
، من المتوقع أن يتعاظم نفوذ الحركة داخل الحركة الوطنيـة           "حماس"ومهما كانت الطريقة التي ستسلكها      

 -والكثير من الدول الغربيـة ) إسرائيل ( الذي ال ترغبه  -ويقول محمود الزهار    . الفلسطينية وفي المنطقة  
  ". المستقبل لنا: "بثقة
  مركز الدراسات السياسية والتنموية: ترجمة* 

  صحيفة فيننشال تايمز
  16/2/2012، موقع فلسطين أون الين

  
  السالم الجديد .64

  آري شبيط
م اسـرائيلي   االفتراض األساسي االول للسالم الجديد هو انه لن يوقع في السنين القريبـة اتفـاق سـال                

وتجب المحاولة دائما، واالبقاء على فريق سياسي سري ما يجري تفاوضا سريا ويفحص هل              . فلسطيني
لكن فرض العمل العملي هو انه في المناخ االستراتيجي الحالي ال احتمال لحل مشكلة القدس               . خف الماء 

  .ي هذا العقدوالسالم الحقيقي سيأتي حتما لكن ال ف. ومشكلة الالجئين ومشكلة حماس
والفرض األساسي الثاني للسالم الجديد هو ان تهديد االحتالل يهدد اسرائيل بقدر ال يقل عن أي تهديـد                  

واستمرار االحـتالل   . فاالحتالل يعرض اسرائيل للخطر اخالقيا وسكانيا وسياسيا ومن جهة الهوية         . آخر
والوضـع الـراهن    . يعرض وجودها للخطـر   يفسد الدولة اليهودية الديمقراطية ويغير بالتدريج هويتها و       

  .يصيبنا بالسرطان ايضا ونحن ال نشعر بذلك واذا لم ننهه فسيقضي علينا
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والفرض األساسي الثالث للسالم الجديد هو ان انسحابا اسرائيليا من طرف واحد من الضفة ال يمكـن ان                  
به قواعد الصواريخ االيرانيـة  فليس واضحا الى اآلن كيف سنجا    . يكون فوريا وذا بعد واحد وبعيد المدى      

في الشمال والجنوب التي ُأنشئت على أثر االنسحابات السابقة من طرف واحد، ومن الواضح أننـا لـن                  
سيكون االنسحاب الى الخـط االخـضر   . نستطيع أن نواجه قاعدة صواريخ ايرانية ثالثة في مركز البالد    

  .وضا يعرض االمن القومي للخطرالذي ال يرد ردا حقيقيا على خطر الصواريخ اجراءا مق
والفرض األساسي الرابع للسالم الجديد هو انه في الوقت الذي ال يمكّن فيه العالم العربي المسلم الجديـد                  

لقد ضاع  . من توقيع على اتفاقات سالم من النوع القديم فانه يتيح فرصا وأحالفا وتفاهمات من نوع جديد               
بدين عرب علمانيين فاسدين، لكن نشأ احتمال صوغ شراكات مصالح          احتمال اتفاقات فوق المائدة مع مست     

وفي مقابلة هذا نشأت فرصة لفهم أعمق بـين اسـرائيل وقـوى             . آسرة بين اسرائيل وعدد من جاراتها     
  .الغرب التي كانت ترفض في الماضي تفهما

يـون حيـا اليـوم      فلو كان دافيد بن غور    . والفرض األساسي الخامس للسالم الجديد هو انه يجب العمل        
وكان سيبحث عن حلفـاء جـدد وتـسويات         . النقض على الوضع االقليمي الجديد كمن يجد كنزا كبيرا        

وبن غوريون غير موجود لكن أوامر فعله أقوى مما كانـت           . استراتيجية جديدة وتفاهمات سياسية جديدة    
  .يجب على اسرائيل ان تبادر بازاء العاصفة االقليمية. قط

ساسية الخمسة الى استنتاج واحد وهو انه يحتاج الى نظرية سياسية جديدة، فلم يعـد               تفضي الفروض األ  
وانقضى فعل مخطط كامب ديفيد ومخطط أنابوليس ولم يعد السالم مع سوريا ايضا             . اتفاق اوسلو ذا صلة   

لتي أكـل   يجب ان تُستبدل االفكار الخالقة للسالم الجديد بالمفاهيم المتحجرة ا         . مطروحا في جدول العمل   
  .الدهر عليها وشرب

ان اسرائيل مستعدة لتجميد البناء في المستوطنات وراء خـط الفـصل؛ وان             : يقول السالم الجديد ما يلي    
اسرائيل مستعدة الستعمال خطة اخالء ـ تعويض في مستوطنات وراء خـط الفـصل؛ وان اسـرائيل     

 الفلسطينيين مـساحة متـصلة ذات       مستعدة الخالء نحو من عشرين مستوطنة في الضفة سيمنح اخالؤها         
  .شأن

ومقابل ذلك تطلب اسرائيل الى المجتمع الدولي ان يعترف بأن السالم في المستقبل سيكون سـالما بـين                  
  .الدولة اليهودية الديمقراطية وبين الدولة الفلسطينية المنزوعة السالح

عها الشرعي الـى ان ينـشأ       وتطلب اسرائيل من المجتمع الدولي ان يعترف بأن خط الفصل هو خط دفا            
  .سالم

وتطلب اسرائيل من المجتمع الدولي ان يعترف بأن غور االردن منطقة امنيـة حيويـة سـتُرتب فيهـا                   
  .ترتيبات امنية خاصة الى وقت السالم ايضا

وتطلب اسرائيل الى المجتمع الدولي ان يعقد معها أحالفا وان يمنحها شبكة امنية وان يتكفل بأن تبقى كل                  
وتعرض اسرائيل على المجتمع الدولي ان يدخل معهـا فـي           . ة تنسحب منها منزوعة السالح كليا     منطق

  .شراكة حقيقية ليدفعا الى األمام معا بخطة مراقبة حذرة لتقسيم البالد
ان السالم لن يكون سالم مراسم براقـة  . حان وقت ان نرفع جميعا رؤوسنا ونفتح عيوننا ونرى أين نحيا        

  .البيت االبيضاخرى فوق اعشاب 
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ويجب ان تكـون    . سيكون السالم هو النتيجة النهائية المتأخرة للمسيرة الطويلة المرهقة النهاء االحتالل          
  .السالم الجديد اآلن. لكن هذه المسيرة يجب ان تبدأ اآلن. هذه المسيرة تدريجية وخالقة وحقيقية

  16/2/2012هآرتس 
 17/2/2012، القدس العربي، لندن
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