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***  
    سير خضر عدنان تضامناً مع األ والضفةاآلالف يتظاهرون في غزة .1

 اوآالف الفلسطينيين شارك، أن وكاالت ورائد الفي، عن مراسلها 18/2/2012، الخليج، الشارقةذكرت 
في مسيرة تضامنية في مدينة غزة، أمس، لدعم وإسناد القيادي في حركة الجهاد اإلسالمي الشيخ األسير 

، والذي يعد أطول إضراب عن  يوما62ًخضر عدنان، المضرب عن الطعام في سجون االحتالل منذ 
  . الطعام ألسير فلسطيني

وتقدم رئيس الحكومة التي تديرها حماس إسماعيل هنية، وممثلون عن الفصائل الوطنية واإلسالمية، 
المسيرة التي تعانقت فيها رايات فتح وحماس مع األعالم الفلسطينية، ورايات فصائلية أخرى، في مشهد 

المسيرة، التي انطلقت من المسجد العمري نحو مقر اللجنة الدولية ورفع المشاركون في . وحدوي
للصليب األحمر، الالفتات المنددة بالجرائم اإلسرائيلية بحق األسرى في السجون، وصوراً كبيرة للشيخ 

  .عدنان، وسط هتافات غاضبة
ف خلف أحد نحن نقف اليوم في خندق واحد وصف واحد ونق“وقال هنية للصحافيين عقب صالة الجمعة 

رموز األسرى األبطال األخ القائد األسير الشيخ خضر عدنان، وهو يخوض معركة األمعاء الخاوية 
واإلضراب المفتوح عن الطعام تنديداً بالسياسة القمعية وبهذه اإلرادة الجبرية التي تقضي بإبقاء هذه 

هزة المخابرات الصهيونية الرموز خلف قضبان االحتالل تحت مبررات واهية وملفات سرية تصنعها أج
  .”لالنتقام من رموز الشعب لتغيبهم عن ردة الفعل المباشر عن األرض الفلسطينية ومن بين أبناء شعبهم

نحن على قناعة تامة أن إرادة المجاهد الشيخ خضر عدنان وأسرانا البواسل في سجون “:وأضاف
  .االحتالل هي المنتصرة

نحن من خلفكم ونحن إلى جنبكم “: رى في سجون االحتالل، وقالووجه هنية حديثه للشيخ عدنان واألس
وأمامكم وسنتحمل مسؤولياتنا كاملة في فضح سياسات االحتالل الصهيوني، ونصرتكم والعمل من أجل 

إلجراء اتصاالت مكثفة مع الجامعة ) في غزة(وأضاف أنه أعطى تعليمات لوزارة الخارجية  .”حريتكم
اإلسالمي، واألمم المتحدة وتوجيه رسائل لوزراء الخارجية العرب والدول العربية ومنظمة المؤتمر 

  .اإلسالمية وبعض األوروبيين، حول قضية الشيخ عدنان
وحمل القيادي في حركة الجهاد اإلسالمي الشيخ نافذ عزام خالل خطبة صالة الجمعة، سلطات االحتالل 

أهمية االستعانة بالصبر لمواجهة الشدائد “اً المسؤولية عن أي مكروه قد يلحق باألسير عدنان، مؤكد
  .”وتكالب قوى الشر والمحنة

دياب اللوح إن الشعب الفلسطيني وقيادته سيبذلون كافة الجهود  من جهته، قال القيادي في حركة فتح
لإلفراج عن الشيخ خضر، مبدياً فخره بمشهد الوحدة في المسيرة تضامناً مع األسير المضرب وآالف 

  .في سجون االحتاللاألسرى 
صائب عريقات عضو اللجنة ، أن كامل إبراهيم، عن مراسلها 18/2/2012، الرأي، عّمانونشرت 

المركزية لحركة فتح نقل طلباً عاجالً من الرئيس محمود عباس لروسيا والصين وبريطانيا واالتحاد 
راج الفوري عنه دون قيد أو األوروبي للتدخل الفوري وإنقاذ حياة المناضل األسير خضر عدنان، واإلف

  .وحمل عريقات الحكومة اإلسرائيلية المسؤولية الكاملة عن حياة األسير خضر عدنان .شرط
وكان عريقات قد وجه رسائل من الرئيس عباس لإلدارة األمريكية والسكرتير العام لألمم المتحدة 

  .وفرنسا، دعا فيها لإلفراج الفوري عن األسير خضر عدنان
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زوجته رندة عدنان، التي ، أن كفاح زبون، عن مراسلتها 18/2/2012، لشرق األوسط، لندناوأضافت 
زوجي مؤمن بالنصر، «زارته قبل يومين بعد تدخالت سياسية ومن الصليب األحمر الدولي، قالت إن 

كيف وجدت زوجها » الشرق األوسط«وروت رندة لـ. »ونحن معه نؤمن بأنه سينتصر على السجان
كان مقيدا في سريره في غرفة «: ته للمرة الثانية في سجنه في مستشفى زيف في صفد، قائلةعندما زار

 كيلوغراما من وزنه، وكان وجه شاحبا وعيناه 40صغيرة مليئة بالحراسات، نحيال بعد أن فقد نحو 
: وأضافت. »غائرتين، وال يقوى على الحركة، لكن صوته ظل كما كان قويا جهوريا واثقا ومؤمنا

  .»ذاكرته أيضا كانت ممتازة، وقد سألني عن كل شيء تقريبا«
. وزارت رندة زوجها مع ابنتيها ووالده الكبير في السن، الذي تمنى عليه أن يوقف إضرابه، لكنه رفض

أنا لم أطلب منه ذلك، ألني أعرف أنه لن يتراجع، وأثق في قراراته، أما والده «: وقالت أم عبد الرحمن
، )نريدك حيا بيننا وأرجو أن توقف إضرابك، لقد وصلت رسالتك ويكفي: (لك، قال لهفقد تمنى عليه ذ

أستغرب أنك تطلب مني ذلك، لم أعهدك هكذا، وما ربيتني : (فرد خضر عليه بعد أن قبل يديه ورأسه
ويعاني خضر اآلن، حسب طبيبه الخاص، من ضعف في عضلة القلب وتآكل في . »)بهذه الطريقة

زاده «: وقالت زوجته. أما زاده فهو الماء فقط.  ويتقيأ بين الفينة واألخرى دماعضالت المعدة،
   .»ال يوجد في غرفته سواء ماء ومصحف فقط«: وأضافت. »المصحف والماء

العدو الصهيوني الذي يضرب عرض «واعتبر خليل الحية، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، أن 
  . » يتحطم اليوم أمام صمود الشيخ خضر عدنانالحائط بكل القيم والمواثيق الدولية

عدد من المواطنين أصيب بالرصاص المطاطي والعشرات ، أن 18/2/2012، األيام، رام اهللاوأوردت 
بحاالت االختناق، أمس، إثر قمع االحتالل للمسيرات األسبوعية في الضفة، التي نظمت تضامناً مع 

   . يوما62ً الخاوية منذ أكثر من األسير خضر عدنان، الذي يخوض حرب األمعاء
  

  كانون الثاني ومليون دوالر مساعدة زواج للشباب/ هنية يأمر بصرف رواتب يناير .2
قال طاهر النونو الناطق باسم الحكومة المقالة في قطـاع غـزة إن رئـيس               : »الشرق األوسط  «–لندن  

سلة من القرارات منها صـرف      الوزراء المقال إسماعيل هنية أصدر فور عودته من جولته الخارجية سل          
الماضي لكافة الموظفين التابعين للحكومة المقالة، وصـرف إكراميـة          ) كانون الثاني (راتب شهر يناير    

المعلمين واإلداريين واألذنة العاملين في وزارة التربية والتعليم المقالـة وصـرف أمـر مـالي لكافـة                  
  .ج للشبابكما قرر هنية صرف مليون دوالر مساعدة زوا. الوزارات

وأضاف النونو أن جوالت هنية فتحت آفاقا جديدة للتعاون مع الدول العربية واإلسالمية وأعادت القـدس                
. المحتلة لواجهة العمل السياسي وكسرت الحصار السياسي وأعادت بعث الثوابت في الذهنية الـسياسية             

  .وأكد أن زيارات رئيس الحكومة المقالة ستتواصل خارجيا
  18/2/2012، ط، لندنالشرق األوس

  
  جوالت هنية أعادت القدس لواجهة العمل السياسي: في غزةالحكومة  .3

النائب مشير المصري، امين سـر كتلـة        ، أن   القدس المحتلة  من،  18/2/2012،  الدستور، عّمان  ذكرت
» :حماس البرلمانية، أكد نجاح جوالت رئيس الوزراء إسماعيل هنية التي طالت عدة دول عربية، وقـال               

ال شك ان جولة هنية كانت ناجحة ومثمرة على صعيد كسر العزلة السياسية التي فرضت علـى قطـاع                   
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ولفت المصري في تصريح صـحفي الـى أن رئـيس            .«غزة بعد فوز حماس في االنتخابات التشريعية      
الوزراء وضع األمة العربية واإلسالمية في صورة التطورات، والتحـديات التـي تمـر بهـا القـضية                

  .طينية، موضحاً أن الجولة تطرقت الى اهمية العمق العربي واالسالمي لفلسطينالفلس
وأكد طاهر النونو، الناطق باسم الحكومة الفلسطينية المقالة، ان جوالت رئيس الوزراء إسـماعيل هنيـة                

، مشيرا إلـى أن هـذه الزيـارات الرسـمية           »فتحت افاقا جديدة للتعاون مع الدول العربية واإلسالمية       «
  . »أعادت القدس لواجهة العمل السياسي واستعادت رونق القضية الوطنية«

، »بعثت الثوابت في الذهنية السياسية    «وأضاف النونو، في تصريح صحفي امس، ان الجوالت الخارجية          
وكان هنية عاد الخميس الى غزة مـن        . مؤكداً أن رئيس الوزراء سيجري المزيد من الجوالت الخارجية        

 يوما وشملت عدة دول عربية وإسالمية بدأها بقطر، قبل أن يزور            18ية الثانية التي دامت     جولته الخارج 
  . كال من الكويت والبحرين وإيران واإلمارات، حيث عقد لقاءات مع رؤساء وملوك هذه الدول

النونـو،  ، أن    يوسف أبو وطفـة     عن مراسله  غزة من،  18/2/2012،   فلسطين أون الين   موقعوأضاف  
رئيس الوزراء إسماعيل هنية سيجري خالل المرحلة المقبلة زيارات لعدد من الدول العربيـة،              أعلن أن   

  .رافضاً اإلفصاح عن هوية هذه الدول
وكشف النونو النقاب عن وجود وعود من قبل بعض الدول إلعادة إعمار قطاع غزة مرة أخرى وبنـاء                  

بناء البنية التحتية وحل ملـف الكهربـاء        ، و "وفاء األحرار "مدينة خاصة باألسرى المحررين في صفقة       
  .بشكل استراتيجي

ونوه إلى وجود تعهد من قبل دول عربية بتمويل الوقود الالزم لمحطة توليد الكهرباء بشكل دائم إضـافة                  
إلى اقتراح دول أخرى حلوالً بديلة عن السوالر الصناعي، مشيراً إلى إجراء رئيس الوزراء اتـصاالت                

وبين الناطق باسم الحكومة    .  المصريين لحل األزمة وإدخال الوقود لغزة مرة أخرى        رسمية مع المسئولين  
  .أن مصر تعهدت بحل األزمة في أسرع وقت ممكن

اللقاء يؤكد علـى    : "وعن اللقاء الذي جمع هنية برئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل؛ قال            
حث جولة رئيس الوزراء والمـصالحة الفلـسطينية        ، مبينًا أنه تركز على ب     "تكامل األدوار داخل الحركة   

  . وإتمام هذا الملف بشكل كامل، نافياً ما جرى تناقله عن وجود خالف بين هنية ومشعل
  

  تؤكد نفاد الوقودفي غزة سلطة الطاقة  .4
أكدت سلطة الطاقة والموارد الطبيعية أن التصريحات التي أدلى بها خليل أبو            : »الشرق األوسط  «–لندن  
حول وجود مخزون من الوقود يكفي لتشغيل محطة توليد         » الضمير لحقوق اإلنسان  «ة مدير مؤسسة    شمال

معلومـات  «الكهرباء بغزة ودخول كميات كبيرة من الوقود إلى محطة التوليد في األيام األخيرة، هـي                
  .»مغلوطة وال أساس لها من الصحة

ـ  وأوضحت السلطة أنها حافظت بالفعل على مخزون استراتيجي         مليون لتر من الوقود ولكنه      18 يصل ل
نفد بالكامل في األسابيع األخيرة، إذ كان االعتماد عليه في تشغيل المحطة بسبب شح اإلمـدادات خـالل                  

وهو ما أنقذ القطاع طوال تلك الفترة حتى وصلنا إلى لحظة توقف المحطة عـن               «أزمة الوقود الحالية،    
  .»وتوقف اإلمداداتالعمل بسبب نفاد هذا المخزون بالكامل 

  18/2/2012، الشرق األوسط، لندن
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  لتطبيق القرارات الدولية" إسرائيل" الدولي وعدم الضغط على التراخيقلق من " ثوري فتح" .5
عبر المجلس الثوري لحركة فتح، اليوم الجمعة، عن قلقه الكبير من التراخي الدولي وتردد : رام اهللا

مبادرات والخطط التي وضعتها، وعدم ممارسة أي شكل من أشكال اللجنة الرباعية وعدم التزامها بال
الضغوط على الطرف اإلسرائيلي المعطل ألي فرصة الستئناف المفاوضات ودفع عملية السالم، محمال 

وأكد المجلس الثوري، في بيانه الختامي . اإلدارة األميركية المسؤولية الكاملة حول هذا التعطيل والشلل
، والذي أصدره، 'دورة الصمود والثبات والبناء الوطني والشهيد القائد مصطفى المالكي 'للدورة الثامنة
مساندته لموقف القيادة بوقف كل أشكال اللقاءات والمفاوضات مع اإلسرائيليين طالما أنهم 'اليوم الجمعة، 

  '. كمرجعية للمفاوضات1967مصرون على مواصلة االستيطان وعدم اعترافهم بحدود عام 
ما أكد المجلس دعمه وإسناده إلعالن الدوحة تحت رعاية قطر الشقيقة تأسيسا التفاق المصالحة الذي تم ك

برعاية األشقاء في جمهورية مصر العربية، مشددا على ضرورة اإلسراع بتطبيق اتفاق المصالحة، 
  .لتحقيق الوحدة الوطنية وإعادة لحمة الوطن بين الضفة والقطاع

ثوري باإلجماع أن يكون الرئيس محمود عباس مرشح حركة فتح لالنتخابات كما قرر المجلس ال
كما أعاد المجلس تأكيده على ضرورة تصعيد المقاومة الشعبية السلمية لمواجهة العدوان . الرئاسية

  .االستيطاني واالستفزازات اإلسرائيلية وجدار الفصل العنصر، بما فيها مقاطعة البضائع اإلسرائيلية
جلس دعمه وتأييده لخطة القيادة بالتوجه لألمم المتحدة للمطالبة بعضوية فلسطين ومالحقة وأكد الم

إسرائيل في المؤسسات الدولية الحقوقية والمطالبة بعقد مؤتمر دولي، وتحميل إسرائيل مسؤولية الفشل 
  .المتواصل للعملية السياسية وما سيترتب على ذلك من تهديد للسلم واألمن في المنطقة

ما ثمن الموقف العربي الداعم للمواقف الفلسطينية خاصة الموقف األخير في مجلس وزراء الخارجية ك
العرب، الذي أكد دعم القرارات والتوجهات الفلسطينية لألمم المتحدة ولمختلف المؤسسات الدولية، 

تي تضعها إسرائيل والوعود العربية بتوفير شبكة أمان سياسية ومالية، لمواجهة التحديات والعراقيل ال
  .أمام السلطة الوطنية الفلسطينية

  17/2/2012، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
  

  عباسلرئيس ل والخراب الذي ستتسبب به حملة التحريض والتهديد الدماريحذر من " ثوري فتح" .6
 ختام اجتماعاته في مدينة في بيان في" فتح"حذر المجلس الثوري لحركة :  من المحرر السياسي–رام اهللا 

رام اهللا، من الدمار والخراب الذي سينجم عن التهديدات المستمرة على حياة الرئيس محمود عباس من 
بشدة من األخطار المحدقة "كما حذر . جانب المتطرفين العنصريين اإلسرائيليين وأطراف أخرى

ن خالل المساس برموزها وقياداتها عبر واألضرار الجسيمة التي قد تلحق بالحركة وسمعتها ومكانتها م
الجميع إلى الحذر واليقظة في مواجهة هذه األقالم "، داعيا "حملة إعالمية صفراء مشبوهة ومأجورة

  ".المأجورة والصفحات المشبوهة
  17/2/2012القدس، القدس، 

  
  
  
  



  

  

 
 

  

            8ص                                     2415:                العدد18/2/2012السبت  :التاريخ

  "رفض حماس إدانة الجامعة العربية " موضوعحولرد من حماس تعقيباً : صيدا .7
رفـض  « من المسؤول السياسي لحركة حماس في منطقة صيدا وسام الحسن تعقيباً على موضوع               جاءنا

، والمنشور في عدد امس االول، جـاء        »حماس إدانة الجامعة العربية كاد يطيح اللقاء اللبناني الفلسطيني        
  :فيه

لعربية، وإنـه لـم     إننا في حركة حماس نعتمد سياسة ثابتة وهي عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول ا              
يصدر عن الحركة يوماً موقف أو تصريح فيه إدانة لدولة عربية، فضالً عن الجامعة العربية، وما عبـر                  

اللقـاء اللبنـاني    «حرصنا على استمرار    «واذ اكد الرد     .عنه ممثل الحركة في اللقاء ليس موقفاً شخصياً       
إخراج اللقاء عن هدفه المتفق عليه من خالل        إن الذي أثار الهرج والمرج هو محاولة        «قال  »» الفلسطيني

» حـزب اهللا  «تقديم بيان معد مسبقاً، وتم تجاوزه بتشكيل لجنة صياغة من ممثلي التنظـيم الناصـري و               
، وأعادت هذه اللجنة صياغته من جديد، مما القى قبول الجميـع مـن دون               »فتح«و» حماس«وحركتي  

  .»تحفظ أو اعتراض
حدث أن وجه أحد في اللقاء اتهاماً أو استنكاراً أو اعتراضاً على موقف حماس              لم ي «واشار الرد إلى أنه     

من األزمة في سوريا، بل إن عدة أطراف أساسية في اللقاء؛ لبنانية وفلسطينية، أشـادت بالـدور الهـام                   
  .»والمقدر والمساعي التي بذلتها قيادة الحركة في محاولة للخروج من األزمة

دخلـت فـي المـسار      «ل على لسان المصادر بأن حماس قدمت دليالً على أنها           إن نشر استدال  «: وختم
مـن دون الرجـوع للحركـة       » المغاير لتجربتها المعروفة عنها في إطار ما يعرف باسم دول الممانعة          

للوقوف على رأيها هو محاولة لإلساءة للحركة من خالل هذا التسريب الذي أصبح خبراً كنا نتمنى على                 
  . صالح أال يقع فيهمراسلكم محمد

 18/2/2012السفير، بيروت، 
  

  االحتالل ُيمعن في سياسة التهويد واالستيطان والهدم : حماس .8
، "حماس"رصد تقرير إحصائي شهري صادر عن المكتب اإلعالمي لحركة المقاومة اإلسالمية : نابلس

وذكر التقرير األّول . نيةتصاعد اعتداءات المستوطنين اليهود في الضفة الغربية والمشاريع االستيطا
، الذي يرصد المشاريع االستيطانية واعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية خالل 2012لعام  للحركة

الجاري، أن ) فبراير(إلى الخامس عشر من شباط ) يناير(المدة الممتدة من السادس عشر من كانون ثاني 
واالستيطانية في الضفة المحتلة من خالل االستيالء على أمعن في ممارسة سياسته التهويدية "االحتالل 

  ".األراضي الفلسطينية وهدم منازل المواطنين وطردهم منها وتهجيرهم من مدنهم وقراهم
  17/2/2012قدس برس، 

  
  حماس تتهم أمن السلطة باستدعاء ثالثة من أنصارها بالضفة .9

قدس "تلقت ) 17/2(بر صحفي، اليوم الجمعة في خ" حماس"اتهمت حركة المقاومة اإلسالمية : رام اهللا
باستدعاء ثالثة من ) جناح الضفة الغربية(أجهزة األمن التابعة للسلطة الفلسطينية نسخة عنه، " برس

  .أنصارها في مدينتي الخليل ونابلس، في حين مددت اعتقال رابع
  17/2/2012قدس برس، 

  
  
  



  

  

 
 

  

            9ص                                     2415:                العدد18/2/2012السبت  :التاريخ

  "أتمنى الموت لكل العرب "فيسبوكال فيعلى صفحته يعلق  نتنياهو ":هآرتس" .10
ذكرت صحيفة هآرتس اإلسرائيلية امس، ان رئيس الحكومة بنيـامين          :  وكاالت األنباء  -القدس المحتلة   

نتنياهو نشر تعليقات عنصرية على صفحته على موقع التواصل االجتماعي، فيسبوك بعد حادثة اصطدام              
ل عن خمسة أطفال ومعلمة مصرعهم اضافة       حافلة مدرسية فى القدس امس االول الذي لقي فيها ما ال يق           

 في حالة حرجة، حيث عبر نتنياهو عن ارتياحه بأن كل القتلى فلسطينيون وانـه               6 بينهم   40الى اصابة   
  .يتمنى الموت لكل العرب، متسائال حول السبب فى تقديم المساعدة إليهم

 18/2/2012الدستور، عّمان، 
  

  "الربيع العربي"محور غربي لمواجهة نتائج   نتنياهو يبحث في قبرص تشكيل":يديعوت" .11
كشفت مصادر سياسية في تل أبيب، أمس، أن ضمن األفكار التي يحملهـا رئـيس الـوزراء                 : تل أبيب 

في منطقة حـوض البحـر      » محور غربي «اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في زيارته إلى قبرص، تشكيل         
  .»رات الربيع العربيالنتائج المفاجئة لثو«المتوسط لمواجهة ما سماه 

نقال عن تلك المصادر، أن يـضم هـذا         » يديعوت أحرونوت «ويقترح نتنياهو، حسب ما نشرته صحيفة       
والمحفـز لـه وفقـا      . المحور إضافة إلى إسرائيل وقبرص كال من اليونان ورومانيا وبلغاريا وكرواتيا          

وليبيا وتوقع سيطرة هذا التيـار      للصحيفة هو انتخاب الحركات األصولية اإلسالمية لقيادة مصر وتونس          
  .أيضا على سوريا

 18/2/2012الشرق األوسط، لندن، 
 

  مع الفلسطينيين لتوصلت إلى حل دائم 2009 في عام حكومةلللو كنت رئيسة : ليفني .12
اعتبرت رئيسة المعارضة اإلسرائيلية تسيبي ليفنـي، أمـس الجمعـة، أن            :  برهوم جرايسي  -الناصرة  

إنها لو ترأست الحكومـة بعـد االنتخابـات          وقالت   مود عباس هو شريك للسالم،    الرئيس الفلسطيني مح  
، لكانت توصلت إلى اتفاق دائم مع الفلسطينيين، أو على األقل لوضعت أسـس              2009األخيرة في العام    

ال يوجد شريك للسالم في القيـادة  "هذا االتفاق، وحذرت من المقولة السائدة في حكومة نتنياهو، وهي أنه          
  ". ، وقالت إن هذه المقولة ضربة مرتدة"لسطينيةالف

وفي الوقت الذي لم تعترض فيه على غالبية التفاهمات بين رئيس حكومتهـا الـسابق إيهـود أولمـرت                   
، "وال حتى الجئا واحدا   "،  1948وعباس، فإنها عبرت عن معارضتها الشديدة لعودة الالجئين إلى مناطق           

  .كما قالت
 إقامة دولة يهودية ديمقراطية آمنة، يجب إقامتها على قسم من أرض إسـرائيل    من أجل أنه  :  ليفني قالتو
، وأنا توصلت الستنتاج بأن الطريق لتحقيق هذا هو فقط مـن خـالل حـل                )قسم من فلسطين التاريخية   (

  ".الدولتين
 18/2/2012ن، الغد، عّما

 
  "إسرائيل"ـالسنة القادمة ستكون حاسمة بالنسبة ل: غانتس .13

السنة القادمـة سـتكون حاسـمة       «ئيس هيئة أركان الجيش اإلسرائيلي بني غانتس أمس إن          قال ر : لندن
وأضاف غانتس  . »الجيش يطور من قدراته لمواجهة أي حرب مقبلة       «، مشيرا إلى أن     »بالنسبة إلسرائيل 

 إنني آمـل أن ال    «: خالل مقابلة مع القناة العاشرة بمناسبة مرور عام على توليه منصب رئاسة األركان            
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تخوض إسرائيل حربا خالل العام المقبل، وبالتالي كل ما يمكنني قوله في هذا الموضوع يعتمـد علـى                  
تقديراتي الشخصية، وأنا أعتقد أن العام القادم سيكون حاسما بالنسبة إلسـرائيل، ولـذلك فـإن الجـيش                  

  .»اإلسرائيلي كان يتجهز ويطور قدراته على مر السنين لالستعداد ألي مواجهة
، »إن إسرائيل ستظهر خالل الحرب القادمة بشكل مختلف وستكون الخيارات مفتوحة          «: ضح غانتس وأو

مشيرا إلى أن الحرب القادمة ستكون متعددة الجبهات، ألننا ننظر حولنا فنرى الكثير من األماكن التـي                 
 .» ألف صاروخ، وغزة تمتلك آالف الصواريخ40تشكل عليها خطرا، فلبنان يمتلك 

 18/2/2012وسط، لندن، الشرق األ
 

   اإليراني بتدبير هجمات الهند وجورجيا وتايلندا"فيلق القدس" تتهم "إسرائيل" .14
 صعدت إسرائيل اتهاماتها إليران في ما يتعلق بالهجمات         : ا ف ب   -  رويترز – بانكوك   - القدس المحتلة 

فيلق «يس الحكومة موشيه يعالون     التي استهدفت ديبلوماسييها في الهند وجورجيا وتايلندا، إذ اتهم نائب رئ          
حـزب  «اإليراني بتدبير سلسلة الهجمات، كما اتهم مسؤول كبير في مكافحة اإلرهاب إيـران و             » القدس
  .بالتخطيط لشن هجمات جديدة ضد اإلسرائيليين في الخارج» اهللا

زايدة التـي   ، في إشارة إلى العقوبات الدولية المت      »تتعرض الى ضغط اقتصادي وسياسي    «وقال إن إيران    
واعتبـر ان   . تهدف الى الحد من انشطتها النووية، والتوتر الداخلي الذي أسفرت عنه هـذه العقوبـات              

  .»يريدون ان يخلقوا ردعاً او ينتقموا... ردهم«تفجيرات السفارات 
 18/2/2012، الحياة، لندن

 
   للمفاوضات المباشرة شخصية إسرائيلية تطرح بديال100ًمجموعة مؤلفة من  .15

 شخصية يهوديـة كبيـرة عـسكرية وأمنيـة       100طرحت مجموعة مؤلفة من     :  نظير مجلي  -  أبيب تل
واقتصادية وعلمية وأكاديمية في إسرائيل مشروعا جديدا لتحريك عملية السالم المتوقفة مع الفلسطينيين،             

المجتمع مبنية على أساس تشجيع الطرفين للمضي قدما في الخطوات األحادية الجانب، بإشراف ومساندة              
ـ       . الدولي إن الهدف هو إنقـاذ فكـرة       : »الشرق األوسط «وقال أحد المبادرين إلى المشروع في حديث ل

الدولتين للشعبين من جهة وتخفيف الضغوط التي يتعرض لها القادة اإلسـرائيليون والفلـسطينيون مـن                
  .محيطهما السياسي والتحالفات الحزبية الداخلية التي فرضوها على أنفسهم

فكرة الجوهرية للمشروع تقوم على أساس أن المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين واإلسرائيليين لـم              وال
فقد انهارت الثقة بين الجانبين وعاد كل منهما إلـى       . تعد واقعية وسيجد الطرفان دائما سببا لالمتناع عنها       

وأصبحنا في حال أسوأ مما     «: وقال المصدر . نفسية الرفض وليس التشكيك فحسب، وفقد الجانبان األمل       
ورئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ال يستطيع التجـاوب         . كان عليه الحال قبل اتفاقات أوسلو     

، لـن   )أبـو مـازن   (مع الشرط الفلسطيني بتجميد البناء االستيطاني والرئيس الفلسطيني، محمود عباس           
  .سيقيم تحالفا مع حما ويستطيع التنازل عن هذا الشرط

خطـوات مـن    «والحل الذي تقترحه هذه المجموعة هو أن يقدم كل طرف منهما اليوم على التوجه نحو                
الفلسطينيون يكملون مسعاهم للحصول على اعتراف األمم المتحدة بهم كدولة ويواصـلون            : طرف واحد 

مستوطنات القائمة  جهودهم على األرض لبناء أسس الدولة الفلسطينية، وإسرائيل تبدأ بتنفيذ خطة إلزالة ال            
في قلب الضفة الغربية التي تمنع التواصل الجغرافي للدولة وتواصل البناء في الكتل االسـتيطانية التـي               
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ستبقى جزءا من إسرائيل في ظل السالم وسيحظى الفلسطينيون بتعويض عنها بأرض بـنفس المـساحة                
  .» بأسس التسوية الختامية المعرفةالمهم أن ال يكون في الخطوات األحادية الجانب أي مساس. والقيمة

 18/2/2012الشرق األوسط، لندن، 
  

   لغم مضاد للدبابات في غور األردن1500فجر أكثر من ي الجيش اإلسرائيلي ":ويال"موقع  .16
 لغم مضاد للدبابات، كان قد      1500فجر الجيش اإلسرائيلي خالل األيام الماضية أكثر من         : القدس المحتلة 

  . عاما36واألردن قبل أكثر من » إسرائيل«بين زرعها على الحدود 
أن وحدات من هندسة المتفجرات التابعة للجيش اإلسرائيلي أزالت األلغام الموجـودة            » ويال«وذكر موقع   

  .م1975في غور األردن، واسترشدت على أماكنها المزروعة في األرض بخرائط قديمة منذ عام 
إن األلغام تشكل معضلة حقيقية في المنطقة الحدودية،        » :لهونقل الموقع عن ضابط في وحدة الهندسة قو       

لقد بدأنا في السنوات األخيرة بإزالة األلغام المنتشرة في معظم أراضي منطقة غور األردن، بمـا فيهـا                  
  .»منطقة موقع القصر اليهودي الذي شهد حركة سياحية كبيرة خالل األعوام الماضية

 18/2/2012الدستور، عّمان، 
 

   بسبب التقليصات في الميزانيات العسكريةاً سنوياًلغي تمرينت" الجبهة الداخلية "":وتيديع" .17
في الدولة العبرية إلغـاء تمـرين عـسكري         " الجبهة الداخلية "قررت قيادة ما يسمى     : )فلسطين(الناصرة  

  .يةموسع يجرى بشكل سنوي، وذلك ألول مرة، بسبب التقليصات في ميزانية وزارة الحرب اإلسرائيل
قيـادة  "؛ فإن   )17/2(العبرية في عددها الصادر الجمعة      / يديعوت أحرونوت / وبحسب ما نشرته صحيفة   

الجبهة الداخلية ألغت تمرينها السنوي، الذي كان مقررا أن يجري قريبا ويستمر على مدى أسبوع، بسبب                
  .التقليصات في الميزانيات العسكرية

الجبهة الداخليـة لمواجهـة   " الموسع يهدف إلى اختبار جاهزية     وذكرت الصحيفة أن هذا التمرين السنوي     
، مشيرة إلى أن هذه أول مرة يتم خاللها إلغاء تمرين الجبهة الداخلية منذ الحرب               "حاالت طوارئ مختلفة  

  .2006الثانية على لبنان في عام 
ـ              ي إطـار التقليـصات     من جانبه؛ قال المتحدث باسم جيش االحتالل اإلسرائيلي إن إلغاء التمرين يأتي ف

تتم دراسة احتماالت مختلفة لتفادي المـس بجاهزيـة         "المنوي إدخالها على ميزانية وزارة الحرب، حيث        
 .، كما قال"جميع القوات النشطة في الجبهة الداخلية قدر اإلمكان

 17/2/2012، قدس برس
  

  سير خضر عدنان يرفض كسر اضرابه اال بفتوى من علماء مسلمين األ .18
الجمعة بأن االسير خضر عدنان الذي يواصل اضرابه ' القدس العربي'علمت  :وليد عوض - رام اهللا

 يوما رفض طلبات أهله بانهاء اضرابه عن الطعام اال بفتوى من علماء 63المفتوح عن الطعام منذ 
  .المسلمين وعلى رأسهم الشيح يوسف القرضاوي

طلبا من والده وزوجته اللذين زاراه قبل ايام وحسب مصادر مقربة من اسرة االسير عدنان فانه رفض 
  .بانهاء اضرابه عن الطعام رغم تدهور وضعه الصحي بشكل خطير
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وقدرت مصادر فلسطينية بان االسير عدنان خضر لن ينهي اضرابه عن الطعام اال بفتوى شرعية من 
  .علماء المسلمين وعلى رأسهم القرضاوي الذين طالبهم بنصرة اهل فلسطين

نفى وزير شؤون االسرى الفلسطينيين عيسى قراقع الجمعة االنباء التي تحدثت عن استشهاد عدنان هذا و
الذي دخل اضرابه عن الطعام شهره الثالث على التوالي احتجاجا على اعتقاله االداري بدون اية تهمة 

  .من قبل سلطات االحتالل االسرائيلي واهانته خالل التحقيق معه
  18/2/2012، القدس العربي، لندن

  
  وسط قطاع غزة المدفعية اإلسرائيلية تقصف مخيم البريج .19

أطلقت المدفعية االسرائيلية مساء الجمعة عددا من القذائف على شرق مخيم البريج، : غزة ـ د ب أ
اإلخبارية الفلسطينية إن قذيفة مدفعية سقطت ' معا'وقالت مصادر فلسطينية لوكالة  .وسط قطاع غزة
  .زل المواطنين شرق البريج، دون وقوع اصاباتبالقرب من منا

وذكرت مصادر فلسطينية للوكالة أن قوة إسرائيلية خاصة توغلت مساء الجمعة في بؤرة أبو سمرة شمال 
ويشكل تصاعد العنف في قطاع غزة انتهاكا لوقف إطالق نار هش تم التوصل  .بيت الهيا ، بشمال غزة

  .وساطة مصرية، وقد تم تجديد االتفاق بين الجانبينإليه بين إسرائيل ومسلحي قطاع غزة ب
  18/2/2012، القدس العربي، لندن

  
   المحتلة مع الشعب السوري 48حراك تضامني تشهده أراضي الـ .20

بمبادرة من األديبان محمد علي طه وعودة بشارات، تدور حملة تواقيع على عريضة تضامنًا : الناصرة
، وتنديدا بجرائم النظام "الحرية والديموقراطية والحياة الكريمةمع الشعب السوري المكافح من أجل "

وقد وقع نحو مئة شخصية من الكتاب والفنانين والصحافيين . السوري ورفضا للتدخل األجنبي في سوريا
  . والناشطين االجتماعيين على الوثيقة

مس الجمعة تظاهرة لنصرة  أ48إلى ذلك، نظمت الحركة اإلسالمية في األراضي العربية المحتلة عام 
وقال نائب رئيس الحركة اإلسالمية الشمالية الشيخ  ".لبيك يا شام"الشعب السوري في كفركنا تحت شعار 

نحن في الحركة اإلسالمية، وإزاء استمرار المذبحة التي يرتكبها نظام بشار األسد : "كمال خطيب
فع صوتنا متضامنين ومتعاطفين مع أهلنا وأبناء الطائفي في سوريا ضد أبناء شعبه، كان ال بد لنا أن نر

 المحتلة مع الشعب 48ويشار إلى أن ثمة حراكاً تضامنياً بدأت تشهده أراضي الـ ".شعبنا في سوريا
السوري، حيث شهدت مدينة باقة الغربية الجمعة الماضي تظاهرة احتجاجية على المجازر التي ترتكب 

في " البعث"رون بتنحي الرئيس السوري واإلطاحة بنظام حزب بحق السوريين العزل، وطالب المتظاه
  .سوريا

  18/2/2012، المستقبل، بيروت
  

    ونروا لمنعها من تقليص خدماتها األطالب بالضغط على ت  غزةاللجنة الشعبية لالجئين في .21
ونروا طالبت لجنة شعبية محلية في قطاع غزة، أمس، وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين أ :غزة

بالعدول عن سياستها الرامية إلى تقليص الخدمات التي تقدمها لالجئين الفلسطينيين من ذوي الحاالت 
  .المتردية في مخيمات قطاع غزة، وفي مخيمات اللجوء كافة االجتماعية
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ها وقالت اللجنة الشعبية لالجئين في مخيم الشاطئ بمدينة غزة، في بيان، إن األوضاع الحالية التي يمر ب
اإلسرائيلي يتطلب من أونروا إعادة النظر في سياستها تجاه هذه  قطاع غزة من جراء استمرار الحصار

الخدمات وزيادتها وتوسيع البرامج المتنوعة لخدمة الالجئين، وليس اللجوء لسياسة وقف المساعدات أو 
اسعة في كل المناطق ودعت اللجنة إلى حملة شعبية و .حتى تقليصها حتى ال تكون شريكا في الحصار

  .للضغط على أونروا من أجل العدول عن هذا القرار
  18/2/2012، الخليج، الشارقة

  
  بعد احتجاجهم على التفتيش العاري لذويهم" رامون"االحتالل يعاقب أسرى  .22

جنوب فلسطين المحتلة عام " (رامون"قررت سلطات االحتالل اإلسرائيلي في معتقل : )فلسطين(بيت لحم 
 معاقبة األسرى الفلسطينيين، بسحب االجهزة الكهربائية ومنعهم من شراء مسلتزماتهم وفرض )1948

العزل االنفرادي على خمسة منهم، بعد مناوشات حدثت بين األسرى وقوات السجون على خلفية احتجاج 
ر نادي األسي"وأوضح عبد الفتاح خليل، مدير  .األسرى من بيت لحم على التفتيش العاري لذويهم

جاء بعد " رامون"أن فرض عقوبات على أسرى سجن " قدس برس"في بيت لحم لمراسل " الفلسطيني
اشتباكهم بااليدي مع قوات سلطات السجون خالل زيارة أسرى بيت لحم لذويهم والذين أبلغوهم 

  .بتعرضهم للتفتيش العاري
فتيش العاري واالذالل على وبين عبد الفتاح خليل أن زوجات وأمهات األسرى من بيت لحم تعرضن للت

، وعند وصول ذوي األسرى أبلغوا "رامون"حواجز االحتالل، أمس الخميس، في موعد زيارة سجن 
أبنائهم وأزواجهم بما تعرضوا له من تفتيش واذالل على الحواجز، فنشبت مشادات واشتباكات باأليدي 

  .بين االسرى وحراس سجن رامون وتم بعدها الغاء الزيارة
سياسة ممنهجة من قبل االحتالل بشكل متصاعد بعد صفقة "ر خليل أن سياسة التفتيش العاري واعتب

، مبينًا أن نادي األسير بحث األمر مع "األسرى وقضية األسير المضرب عن الطعام خضر عدنان
  .الصليب األحمر والذي وعد بالتدخل لدى سلطات االحتالل لوقف هذه السياسة

  17/2/2012قدس برس، 
  

  %4.8 بنمو 2011مليار دينار موجودات فروع البنوك األردنية بفلسطين بنهاية  3.9 .23
 ارتفعت قيمة موجودات فروع البنوك األردنية العاملة في المناطق الفلسطينية : سليمان أبوخشبه-عّمان 

بل  مليون دوالر مقا5496 مليون دينار وبما يعادل نحو 3898 لتبلغ نحو 2011بنهاية العام الماضي 
عن % 4ر8 مليون دوالر مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 5243 مليون دينار مايعادل نحو 3719نحو 

 252 مليون دينار مايعادل نحو 179 وزادت بمقدار 2010مستوياتها المسجلة بنهاية العام الذي سبقه 
  .مليون دوالر عن مستوياتها بنهاية فترة المقارنة

  18/2/2012، الرأي، عّمان
  

  أزمة األدوية والمستهلكات الطبية وصلت إلى حدود كارثية: غزةفي صحة لوزارة ا .24
حذّرت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة من أن أزمة نفاد األدوية والمستهلكات الطبية في : غزة

، مشيرة إلى أن ذلك يبقي على مؤشرات الخطر التي تهدد "وصلت إلى حدود كارثية"مستشفيات القطاع 
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إن الرصيد الصفري "وقال الدكتور أشرف القدرة الناطق باسم وزارة الصحة  .ضى الفلسطينيينحياة المر
 صنفًا من األدوية 213 صنفًا، وأن 347لألدوية والمستهلكات الطبية في مستودعات الوزارة بلغ 
  ".والمستهلكات الطبية ستنفذ في غضون األشهر الثالثة القادمة

  17/2/2012قدس برس، 
  

  "القضية الفلسطينية وآفاق عملية السالم"حول قاء ل: لبنان .25
 "المركز العالمي للحوار"شدد بطريرك الروم الكاثوليك غريغوريوس الثالث لحام، خالل رعايته لقاء 

، على أن وحدة الصف العربي شرط مهم لبنان/  في الربوة"القضية الفلسطينية وآفاق عملية السالم"حول 
ما دعي "وقال إن  .خطيرة والثورات الجماعية واالنتفاضة في العالم العربيجداً أمام هذه التطورات ال

العرب انقسموا حول .  اإلسرائيلي على هذه الثورات- يظهر تأثير الصراع العربي "الربيع العربي"بـ
إن هذا الصراع هو مصدر الحقد والكراهية . هذه األحداث كما هم منقسمون حول القضية الفلسطينية

هذا الصراع أنتج متاجرة بالقضية الفلسطينية وما .  واالنقسام والطائفية واألصولية واإلرهابوالعداء
من هنا الصرخة إلى المسيحيين في كل مكان في العالم . يتبعها من تسلح حتى النووي منه في المنطقة

  ."لكي يحبوا العالم العربي ألن الحب هو الدواء للعنف وإيديولوجيا القتل
إن ":  زياد الصايغ.اللجنة المركزية لحركة فتح السفير عباس زكي في اللقاء الذي أداره دوقال عضو 

لذلك . اعتراف دول العالم بدولة فلسطين شيء، وقبول دولة فلسطين عضواً في األمم المتحدة شيء آخر
 بوجود فإن االعتراف بالدول هو تصرف أحادي الجانب صادر من اإلرادة المنفردة للدول، وهو شهادة

  ."دولة ناشئة تكتسب الشخصية القانونية الدولية
السيادة للدولة اللبنانية على كامل أراضيها، وتنفيذ قرارات هيئة الحوار "واعتبر السفير خليل مكاوي أن 

الوطني بما يتعلق بإنهاء حالة السالح الفلسطيني خارج المخيمات وداخلها، حق للدولة من دون مقايضة، 
  ." عالقة لهذا السالح ال برفض التوطين وال بمقاومة العدو اإلسرائيليأو إشراك، وال

الفلسطينيين في لبنان يواجهون تحديات اجتماعية " سلفاتوري لومباردو أن لألونرواورأى المدير العام 
 منهم بأقل من ستة دوالرات يومياً أي دون خط الفقر، بينما يعيش %66واقتصادية هائلة، إذ يعيش 

وفي أوساط الفلسطينيين في بعض المناطق في جنوب لبنان . نهم بأقل من دوالرين في اليوم م6.6%
أن وكالة األونروا "واعتبر  ."يصل معدل الفقر إلى أربعة أضعاف معدل الفقر في أوساط اللبنانيين

يجاد حل إلى أن يتم إ...) الصحة والتعليم(مسؤولة عن توفير الخدمات األساسية لالجئين الفلسطينيين 
وإن تكن الموارد المتاحة للوكالة كافية لتغطية الحاجات األساسية لالجئين إال أنها ال . عادل لقضيتهم

  ." الناجمة عن الزيادة الديموغرافيةاإلضافيةتكفي لتغطية الحاجات 
عربي الحديث عن تأثير التحوالت المذهلة في العالم ال" السابق طارق متري أن  اللبنانيواعتبر الوزير

غير . على فلسطين يحتمل بعض المجازفة، ال سيما إذا اخترنا أن نتدارسها في ضوء انسداد آفاق السالم
 ما نظرنا في احتماالت تحرر الشعوب في البلدان العربية من سياستين إذاأن المجازفة ليست كبيرة 

شعب فلسطين باسم أمن واحدة تضيق على التضامن مع : عربيتين طالما انتهجتهما األنظمة المستبدة
دولها القومي المفترض، وأخرى تستثمره في التعويض عن النقص في شرعيتها من خالل إظهار نفسها 

  ."بصورة الممانعة للواليات المتحدة وإسرائيل
  18/2/2012السفير، بيروت، 
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   عند تلزيم المشاريع"إسرائيل" عدم تطبيق قانون مقاطعة  على لبنانالبنك الدولي يشترط .26

 طلباً خطّياً مباشراً من البنك الدولي يقضي بشطب كل  اللبناني تلقّى مجلس اإلنماء واإلعمار:محمد وهبة
الرسالة .  من دفاتر الشروط الخاصة بتلزيم المشاريع الممّولة من البنك"إسرائيل"ما يتعلق بقانون مقاطعة 

أن هدفها واضح، وهو الضغط على لبنان إال ! رئاسة مجلس اإلنماء واإلعمار التي لم ترّد بعد" أربكت"
، وتسعى إلى الفوز بعقود "إسرائيل"جل تخفيف القيود المفروضة على جهات تقيم عالقات عادية مع أمن 

  من الدولة اللبنانية
  18/2/2012األخبار، بيروت، 

  
  فرنسا تشتري طائرات حربّية إسرائيلّية:  لبنان- "إسرائيل"حملة مقاطعة داعمي  .27

 بياناً حول صفقة شراء فرنسا طائرات من الكيان "لبنان - إسرائيلحملة مقاطعة داعمي "و وزع ناشط
شجب اختيار الحكومة الفرنسّية شراء طائرات حربّية إسرائيلّية من وشددوا على أن الحملة تالصهيوني، 

سرائيلّية  مليون دوالر، من شركة الصناعات الجوّية اإل500، وبقيمة Heron-TPدون طّيار، من طراز 
)IAI .( الجسيمة للقانون الدولّي "إسرائيل"وتعد الحملة ذلك العمل تواطؤاً رسمياً فرنسياً مع انتهاكات 

  .وحقوق اإلنسان
  18/2/2012األخبار، بيروت، 

  
  

  لى ديموقراطية صحيحةإكي نصل إلى فلسطين حرة نحن بحاجة إلى شعب عربي حر و: جعجع .28
 لألمين األخير سمير جعجع على بعض ما جاء في الخطاب "اللبنانيةالقوات " رّد رئيس حزب :بيروت

 األخير أن خطابه إلى التواضع، وأشار إلىودعا أمس، نصر اهللا . العام لحزب اهللا السيد حسن نصر اهللا
خطابات أحمد السعيد وأحمد الشقيري ونايف حواتمة وسواهم، وهم يتكلمون عن قضية "يذكر بـ
 شعب عربي حر والى ديموقراطية إلى فلسطين حرة نحن بحاجة إلىنه كي نصل وهنا أوّضح أ. فلسطين
حزب اهللا لم يكن جدياً يوماً في ":  الحوار غير المشروط، وقالإلىوعلق على دعوة نصر اهللا  ."صحيحة

أول من رفض التعاون " الحزب أن، مؤكداً ..."جلسات الحوار الوطني إال في الجلستين األولى والثانية
ا، وحتى في مسألة السالح الفلسطيني خارج وداخل المخيمات، فحين اندلعت حوادث نهر البارد كان معه

فعلى أي .  مخيم نهر الباردإلىالسيد حسن هو من وضع الخطوط الحمر لعدم دخول الجيش اللبناني 
  ."أساس سنتحاور؟

  18/2/2012الحياة، لندن، 
  

  األزهرفي  "دسالمؤتمر التحضيري العام لنصرة الق"اختتام  .29
عقد في مقر مشيخة األزهر في الذي ، "المؤتمر التحضيري العام لنصرة القدس"أكد  :.)اي.بي.يو(

 التي تتعرض لها مدينة القدس أو المساس بحقوقها أو "االنتهاكات"القاهرة، على رفض العرب والمسلمين 
 بيان صدر في ختام أعماله، الجمعة، وشدد المؤتمر، في .حق مواطنيها بممارسة الشعائر الدينية فيها

التمّسك بالهوية العربية واإلسالمية لمدينة القدس، وانتمائها الروحي كرمز للتسامح واألخوة الدينية "على 
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ضرورة التصدي النتهاك إسرائيل للحقوق الوطنية "كما أكد  ."ونموذج الحترام المقدسات الدينية
 بالواجب االلتزام"، مشدداً على أن "يني في مدينتهم المقدسة ووطنهمللمقدسيين، وسائر أبناء الشعب الفلسط

المقّدس في نصرة القدس وفك أسر المقدسيين هو بمثابة عقيدة راسخة لدى أبناء األمة اإلسالمية والعربية 
وطالب المؤتمر  ."بمسلميها ومسيحييها لمواجهة إجراءات إسرائيل التعسفية ضد المسجد األقصى المبارك

عبئة الجهود على صعيد الوطن العربي والعالم اإلسالمي لكسر الحصار اإلسرائيلي المفروض على بت
  .القدس، وتصعيد التضامن الدولي مع المقدسيين

  18/2/2012، لندن، القدس العربي
  

  وقفة احتجاجية في األزهر ضد مشاريع تهويد القدس .30
، للمطالبة 17/2ة، وقفة احتجاجية يوم الجمعة  نظم مئات المصلين بالجامع األزهر في القاهر:القاهرة

وطالب المتظاهرون  .بكسر الحصار المفروض على قطاع غزة وضد عملية تهويد مدينة القدس المحتلة
المستمرة لتهويد القدس وتغيير مالمحها " إسرائيل"للتصدي لمحاوالت "بتعزيز الجهود العربية واإلسالمية 
، "لدينية وتهجير أهلها وتقطيع األوصال بينهم إلجبارهم على الرحيلالتاريخية وطبيعتها العربية وا

وشدد  ".المنظمات الدولية للضغط على إسرائيل لوقف تلك الممارسات وحماية القدس وأهلها"وناشدوا 
التي تواصل إجراءاتها "المتظاهرون على ضرورة قطع العالقات الدبلوماسية مع الكيان الصهيوني 

سطينيين، ومنع تصدير الغاز المصري لها في وقت تمنع فيه الوقود عن مستشفيات غزة التعسفية ضد الفل
  ".وتقطع الكهرباء عنهم

  17/2/2012المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

  يؤكد على االرتباط بين قضية فلسطين واألمن القومي المصري" الحرية والعدالة" .31
 أن القضية الفلسطينية كانت وما ،الة المصري رئيس حزب الحرية والعد، محمد مرسي. أكد د:القاهرة

 دعم الشعب زالت قضية محورية لدى جماعة اإلخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة، مؤكداً
وأضاف مرسي، خالل استقباله مساء  . ومادّياً ومعنوّياًالمصري الكامل لحقوق الشعب الفلسطيني سياسّياً

 يرى أن حل القضية الفلسطينية يدعم األمن هبي للقدس، أن حزب الخميس لوفد المؤتمر الوطني الشعيوم
 الواليات المتحدة األمريكية القومي المصري من ناحية وأمن المنطقة العربية من ناحية أخرى، مطالباً

واالتحاد األوروبي بضرورة اتخاذ خطوات جادة نحو تحقيق السالم الشامل والعادل الذي نصت عليه 
 شركاء وثمن مرسي الجهود المبذولة لتحقيق المصالحة الفلسطينية، داعياً .رارات الدوليةاالتفاقيات والق

الوطن الفلسطيني إلى تقديم المصلحة الوطنية وتوحيد الجهود نحو تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني 
  .وقطاع غزة المحاصر

ي للقدس، أن مصر تمثل حجر من جانبه؛ قال عثمان أبو غريبة، األمين العام للمؤتمر الوطني الشعب
واستنكر أبو غريبة محاوالت االحتالل الصهيوني المتكررة القتحام ، األساس في دعم القضية الفلسطينية

  .الحرم القدسي والمقدسات المسيحية التي كان آخرها من قبل حزب الليكود
  17/2/2012المركز الفلسطيني لإلعالم، 
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  "إسرائيل"المحتفظ بقوته في مواجهة الوحيد  جيش مصر:  مصريقائد عسكري .32
 عضو المجلس األعلى ، قائد القوات البحرية المصرية،أعلن الفريق مهاب مميش:  يو بي اي-القاهرة 

ونقل عضو  . أن جيش بالده هو الوحيد الذي لم يتم تدميره في المنطقة العربية،للقوات المسلحة المصرية
حسن البرنس، خالل مؤتمر صحافي عقده  دالةمجلس الشعب المصري عن حزب الحرية والع

ن الجيش المصري ما زال هو الجيش العربي الوحيد من أباإلسكندرية الجمعة، عن الفريق مميش قوله 
  . الذي يحتفظ بقوته"إسرائيل"دول المواجهة مع 

  18/2/2012، لندن، القدس العربي
  

  ال تكون له عالقة بقضية فلسطينإر ال يمكن ألي نظام وطني مخلص لمص: عبد المنعم أبو الفتوح .33
 عبد المنعم أبو الفتوح، األمين العام التحاد األطباء .دأكد :  وأحمد إمبابي،محمد مصطفى أبو شامة

 من سيكون الرئيس القادم  المصري هو الذي يقرر، المرشح المحتمل لرئاسة مصر، أن الشعبالعرب
 مع جريدة الشرق األوسط حوار وأكد في .يرهم وليس أميركا أو إسرائيل أو أي طرف آخر غلمصر،

دور مصر ليس دور بطولة، فلسطين بالنسبة لمصر قضية أمن قومي ألنها على الحدود الشرقية "أن 
لمصر، وال يمكن ألي نظام وطني مخلص لمصر أال تكون له عالقة بقضية فلسطين، كما على المجتمع 

  ." أن يجبر إسرائيل على احترام المعاهدات الدوليةالدولي وجزء منه مصر الديمقراطية بعد الثورة
احترام إسرائيل للمعاهدات والقرارات : "، قالالسبيل لتحرير القدس كحلم لكل مسلموعندما سئل عن 

 وأشار إلى أن ."الدولية الخاصة بإقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشريف ويجب احترام هذا
كان أسوأ موقف، ألنه باتفاقية كامب ديفيد عرض "من إسرائيل ات موقف الرئيس الراحل أنور الساد

األمن القومي المصري لخطر ما زلنا نعاني منه حتى اآلن، وعلى المستوى االقتصادي هو الذي بدأ 
كارثة االنفتاح، ثم جاء خليفته من بعده وزاد الكارثة ثم جاء ابنه وجعل الكارثة عشرة كوارث في العشر 

  ."سنوات األخيرة
  18/2/2012الشرق األوسط، لندن، 

  
  الرئيس التونسي يطالب االتحاد البرلماني الدولي بإثارة قضية األسرى الفلسطينيين .34

 طالب رئيس الجمهورية التونسية منصف المرزوقي، االتحاد البرلماني الدولي باتخاذ إجراءات :تونس
نيين منهم، المعتقلين في سجون االحتالل عاجلة وسريعة لمساندة، األسرى الفلسطينيين، وخاصة البرلما

، لرئيس االتحاد البرلماني الدولي 17/2  يوم الجمعةهوأشار الرئيس التونسي، خالل استقبال .اإلسرائيلي
عبد الواحد الراضي الذي يجري زيارة لتونس، إلى ضرورة أن يقوم االتحاد البرلماني الدولي بإثارة 

 وخاصة البرلمانيين منهم، ،يين القابعين في سجون وزنازين االحتاللقضية األسرى والمعتقلين الفلسطين
وكذلك المعتقلين ،  إلطالق سراح البرلمانيين الفلسطينيين"إسرائيل"في كافة المحافل الدولية للضغط على 

  . ومن بينهم المناضل مروان البرغوثي،الفلسطينيين كافة
  17/2/2012، )وفا(نية وكالة األنباء والمعلومات الفلسطي
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  وزير الشؤون الخارجية التونسي يؤكد ترحيب بالده باتفاق الدوحة .35
 قال وزير الشؤون الخارجية التونسي رفيق عبد السالم، أن بالده ترحب باتفاق الدوحة العاصمة :تونس

 . بين حركتي فتح وحماس، في إطار إتمام ملف المصالحة الفلسطينيةالقطرية، الذي تم توقيعه مؤخراً
 بمقر وزارة الشؤون الخارجية التونسية، أن  الجمعةأضاف عبد السالم في مؤتمر صحفي، عقده يومو

تونس تقف على مسافة واحدة من جميع الفصائل الفلسطينية، وأنها تؤيد كافة الجهود المبذولة من أجل 
  .إنجاح ملف المصالحة

تقدم في عملية السالم بين الجانبين من جهة أخرى، أدان الوزير التونسي، التهرب اإلسرائيلي من ال
  .واإلسرائيليالفلسطيني 

  17/2/2012، )وفا(نية وكالة األنباء والمعلومات الفلسطي
  

  مسيرة تضامن مع األسير خضر عدنان: تركيا .36
 شاركت عدة جمعيات تركية من بينها جمعية التعاون مع الشعب الفلسطيني والجمعية :اسطنبول

سيرات تضامنية مع األسير الفلسطيني خضر عدنان والمضرب عن الطعام الفلسطينية للصداقة في م
  .وهتف المتظاهرون بشعارات تؤكد وقوفهم إلى جانب األسرى الفلسطينيين . على التوالي61لليوم 

  17/2/2012المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

  الوقود المصريتحل عبر تهريب  أزمة الكهرباء في قطاع غزة ال: المصري في رام اهللالسفير  .37
 أن أزمة نقص الوقود 17/2  أكد السفير المصري لدى السلطة الفلسطينية ياسر عثمان يوم الجمعة:غزة

وأوضح عثمان في تصريحات  .الالزم لتشغيل الكهرباء في قطاع غزة ال تحل من خالل التهريب
ع غزة يضر باالقتصاد  تهريب الوقود من مصر إلى قطاأنلمراسل وكالة أنباء الشرق األوسط في غزة 

وتابع عثمان انه يجب حل  .ن نقصه ليس هو السبب في مشكلة انقطاع الكهرباءأ إلى المصري مشيراً
 زيادة إمدادات الكهرباء المقدمة من أهمهامشكلة الكهرباء في غزة بوسائل فنية قانونية دائمة وشرعية 

بكة الربط الكهربائي العربي ثم زيادة  قطاع غزة و االنتهاء من ربط شبكة كهرباء غزة بشإلىمصر 
 إلى عثمان  وأشار. للسماح بإدخال الكميات األزمة لتشغيل محطة كهرباء غزة"إسرائيل"الضغط على 

 ورئيس سلطة ة هنيإسماعيلمحادثات تجري بين السلطات المختصة في مصر ورئيس الحكومة بغزة 
  .زمةاأل في حل هذه لإلسهامالطاقة الفلسطينية عمر كتانة 

  17/2/2012وكالة سما اإلخبارية، 
  

  تهريب السيارات المسروقة إلى غزةالتحقيق في ب" اإلنتربول"لب اطت القاهرة ":نت.العربية" .38
التحقيق في " نتربولاإل"طلبت السلطات المصرية من الشرطة الجنائية الدولية :  يوسف صادق-غزة 

  .اق التي تربط األراضي المصرية بالفلسطينية سيارة من مصر على قطاع غزة عبر األنف1400تهريب 
وكان عدد من أصحاب السيارات المسروقة من مصر اشتكوا لفلسطينيين خالل زيارتهم للقاهرة من 
سرقة سياراتهم، إال أن الفلسطينيون أكدوا أن مصريين يقومون ببيعها لتجار من غزة في وجود أوراق 

الشرطة الجنائية الدولية في غزة، أن يكون قطاع غزة مأوى ورفض ماهر الرملي، مدير  .لتلك السيارات
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أبلغنا الجانب المصري بعدم وجود أي سيارة مسروقة، : "وقال في تصريح صحافي. للسيارات المسروقة
  ".خاصة أن الجهات المعنية في غزة تقوم بالتدقيق حول أي سيارة يتم التبليغ عنها

 دخول السيارات من خالل األنفاق بين مصر وغزة، وقررت الحكومة في غزة وضع ضوابط لعملية
 .وطالبت المواطنين بضرورة شراء سيارتهم من معارض وصاالت معروفة، حتى ال يقعوا ضحية نصب

. يتم تقديمه للمحاكمة" الرملي أن أي مواطن من القطاع يثبت أنه قد أدخل سيارة مسروقة لغزة وأكد
  ".وهناك بعض األشخاص قدموا للمحاكمة

وقال الكاتب .  سيارات مصرية أعيدت لمصر بعد اكتشاف سرقتهاستبحسب إنتربول غزة، فإن و
ن صديقه في وزارة الخارجية المصرية أكد له أنه تلقى إ" نت.العربية"والمحلل السياسي عدلي صادق لـ

  . مصري بخصوص سرقة سياراتهم4600شكاوى من 
  17/2/2012نت، .موقع العربية

  
  المسلمون هم المعادون للسامية: هة الوطنية الى االنتخابات الرئاسية في فرنسان مرشحة الجبالوب .39

ن، فـي   ا أعلنت مرشحة الجبهة الوطنية الى االنتخابات الرئاسية في فرنسا مارين لوب           : أ ف ب   -القدس  
فكرة خاطئة عن جـان مـاري       «حديث بثه التلفزيون االسرائيلي مساء امس االول ان لدى االسرائيليين           

  . والدها وزعيم الحزب سابقا» بنلو
ن فـي البرلمـان     اوردا على سؤال لصحافية القناة الثانية في التلفزيون العام االسرائيلي قالت مارين لوب            

لديكم فكرة خاطئة عن جان ماري لـوبن        . ال ادين والدي  «االوروبي في ستراسبورغ حيث تشغل مقعدا       
 النشرة المسائية صور ارشيف وتصريحات لوبن ووالدها        وتخللت المقابلة التي بثت خالل    . »في اسرائيل 

خصوصا بشأن قاعات االعدام بالغاز التي استعملها النظام النازي خالل الحرب العالمية الثانيـة البـادة                
  .»تفاصيل من التاريخ«اليهود والتي قال عنها جان ماري انها 

هر به والدها جان ماري لوبن الـزعيم        وتعتبر مارين لوبن شخصا غير مرغوب فيه في اسرائيل لما اشت          
وردا على سؤال حول ما اذا كانت في        . التاريخي القصى اليمين من استفزازات متكررة ومعادية للسامية       

بالتأكيد هنـاك   «وقالت  . فرنسا معاداة للسامية اجابت مارين لوبن بنعم لكنها برأت ساحة الجبهة الوطنية           
نتيجة التطرف االسالمي لكن ليس هناك معاداة للسامية في الجبهـة           معاداة للسامية في فرنسا وهي غالبا       

) االسـرائيلية (بالطريقة نفسها هناك الكثير من الناس في فرنسا يعتبرون حكومتكم           «واضافت  . »الوطنية
  .»حكومة يمين متطرف وان افيغدور ليبرمن فاشي، وهذا ليس صحيح لمجرد ان البعض يقوله
  18/2/2012، الحياة، لندن

  
  في سلوان " مدى"القدس ورام اهللا تستنكر هدم مركز بالبعثات األوروبية  .40

أدانت بعثات االتحاد األوروبي في القـدس ورام اهللا إقـدام الـسلطات             :  عبد الرؤوف ارناؤوط   -القدس
في حي سلوان في القدس الشرقية المحتلة اسـتعداداً إلقامـة مركـز             " مدى"االسرائيلية على هدم مركز     

ى أنقاضه مشددة على أن عملية الهدم غير شرعية داعية إلى وقف كل أعمال التمييـز ضـد                  تهويدي عل 
  .الفلسطينيين في المدينة
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لقد صـدمت مـن عمليـة الهـدم         "والتنمية األلماني،    وبدوره قال ديرك نيبل، وزير التعاون االقتصادي      
لمانية للسالم، حيث إنني كنت     المفاجئ لمركز الشباب والذي جرى إنشاؤه بتمويل من جمعية الخدمات األ          

  ".قد زرت شخصياً مركز الشباب هذا قبل أسبوعين فقط
ان الصور التي وصلتني من موقع الهدم تجعلني في غاية القلق، ان أعماالً مثل              "وأضاف الوزير األلماني    

 مـن العنـاء     هذه ليست مفيدة لعملية السالم في الشرق األوسط، بل إنها تهدم الثقة التي تم بناؤها بمزيد               
  ".وتترك جراحاً لألجيال القادمة

  18/2/2012، األيام، رام اهللا
  

  "إسرائيل"صفقة تسليح بمليار يورو بين إيطاليا و .41
تعتزم إيطاليا إبرام صفقة تسليح مع إسرائيل بقيمة مليار يورو خالل النـصف               :  مراسلة األهرام   - ميالنو

 مقاتلة إيطالية من طراز     30ىستحصل إسرائيل عل  , المرتقبوبمقتضي االتفاق     . األول من العام الجاري   
  .346إم

  . أسلحة من اسرائيل بالقيمة نفسهاىوذكرت وكالة أنباء آكي االيطالية أن روما ستحصل في المقابل عل
  18/2/2012، األهرام، القاهرة

  
  "إسرائيل"في باريس تلغي ندوة عن " جامعة سان ديني" .42

ررت ادارة جامعة باريسية سحب الترخيص الممنـوح لمجموعـة دعـم            ق: ـ ا ف ب   ) فرنسا(بوبينيي  
  .'اخالل بالنظام العام'للفلسطينيين بتنظيم ندوة حول اسرائيل في الجامعة خوفا من حدوث 

 من الشهر الجاري في جامعة سان دينـي، بـضواحي           28 و 27وكان من المقرر ان تنظم التظاهرة في        
: ت جديدة اجتماعية وتاريخية وقانونية للدعوة الى مقاطعـة دوليـة          مقاربا'باريس الشمالية، تحت عنوان     

  .'اسرائيل، هي هي دولة فصل عنصري؟
ينها ذات طابع مثير    وموضوع الندوة وطبيعة المداخالت المقررة وعنا     'وقالت ادارة الجامعة في بيان ان       

ظاهرات مضادة يتعين علـى     للجدل الشديد وكانت سببا في ردود فعل تنذر بتهديدات جدية لالمن العام وت            
  .'الجامعة تفاديها

ـ         وقـال  ' ندوة تمييزية معادية السرائيل   'وكان المجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية الفرنسية ندد االثنين ب
كما طلب المكتب الوطني لليقظة من معاداة السامية مـن الجامعـة عـدم               .للدعوة اليها ' صدم بشدة 'انه  

مهـددا  ' وتدفع الى تحرك معاد للـسامية     .... على كراهية الدولة اليهودية   التي تحرض   'استضافة الندوة   
  .برفع شكوى

  18/2/2012، القدس العربي، لندن
  

  بتزوير عملية التصويت لصالح البحر الميت" إسرائيل"إدارة المنافسات الدولية تتهم  .43
 الميت في مسابقة عجائب     اتهمت إدارة المنافسات الدولية إسرائيل بتزوير عملية التصويت لصالح البحر         

ـ      وبالتالي اصبحت مشاركة المدن االسـرائيلية      .  وخرج من التصويت   14الدنيا السبع الذي نال المرتبة ال
  .مجمدة» اعجب سبع مدن في العالم«في المسابقة الجديدة لـ
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 الجديدة تفيد   وابرقت منسقة المسابقة الجديدة رسالة الى بلدية عسقالن الفلسطينية التي تشارك في المسابقة            
بأن ادارة المنافسات العالمية جمدت مشاركة كل المدن االسرائيلية في المسابقة الجديدة لالشتباه بتزويـر               

  .»عجائب الدنيا السبع«واسع قامت به اسرائيل اثناء التصويت على اختيار 
  18/2/2012، السفير، بيروت

  
  يز النمو بليون دوالر إضافية لتعز36 سنوات 4المغرب يحتاج في  .44

يجمع المحللون على أن االقتصاد المغربي سيتأثر تدريجاً باالنعكاسات السلبية :  محمد الشرقي-الرباط 
للتغيرات المناخية، وتداعيات الربيع العربي واألزمات المالية السيادية واالقتصادية في منطقة اليورو، ما 

 في المئة العام 4.8لمئة هذه السنة، في مقابل سينعكس على معدالت النمو التي ستتراجع الى أربعة في ا
الماضي، نتيجة تدهور متزايد للقدرات التمويلية لالقتصاد المحلي، حيث سيرتفع عجز حساب االدخار 

  . في المئة خالل العام الحالي7 الى 2010 في المئة عام 4.3من 
ي عرضتها أمس المندوبية  الت2015وجاء في دراسة استشرافية آلفاق االقتصاد المغربي حتى عام 

 بليون 300السامية للتخطيط أمام الخبراء، ان االقتصاد المغربي يحتاج الى تمويالت إضافية ال تقل عن 
لتمويل برامج قطاعات إستراتيجية اجتماعية وتنموية، واإلبقاء على )  بليون دوالر36(درهم مغربي 

وتقدر حاجات .  ومعالجة مشاكل البطالة والفقرالحد المطلوب في االستثمارات العامة وتحسين األجور
  . بليون درهم سنويا70ًالتمويل اإلضافية بنحو 

 في المئة من الناتج اإلجمالي للعام الحالي، في 30وتابعت الدراسة إن معدل االدخار الوطني لن يتجاوز 
  . في المئة37حين يحتاج االقتصاد الى معدل استثمار في حدود 

 في المئة من الناتج في امتصاص الموارد المالية المغربية التي 7رة الخارجية البالغ ويتسبب عجز التجا
وكانت تغطية . تغطي الواردات، بما فيها عائدات السياحة وتحويالت المهاجرين واالستثمارات الخارجية

 هذه السنة،  في المئة80، قبل أن تتراجع الى 2006 في المئة عام 109االستثمار بواسطة االدخار تناهز 
 أشهر من الواردات، في 6وهي مرشّحة للتراجع بسبب انخفاض االحتياط النقدي الذي يغطي اقل من 

وتشكل قيمة االستثمارات األجنبية الكبيرة وأسعار النفط . حين كان يغطي سنة كاملة من الواردات سابقاً
  .تقب في المغربوالطاقة في السوق الدولية مؤشرات حاسمة في تحديد حجم النمو المر

 في المئة 3 دوالر واستثمارات خارجية تشكل نسبة 100وأوضحت الدراسة إن سعراً عالمياً للنفط يبلغ 
 في المئة على مدى السنوات األربع المقبلة، ما يرفع استهالك 5.5من الناتج، ستمكن الرباط من النمو 

  . من الناتج االجمالي في المئة36 في المئة، واالستثمارات العامة الى 5.2االسر 
 في المئة وسيصل النمو 6.7 في المئة، فان الصادرات سترتفع 5وإذا زادت االستثمارات الخارجية الى 

 6 في المئة من أصل 3.7 في المئة في السنوات المقبلة، ويتراجع عجز ميزان المدفوعات الى 5.8الى 
  .في المئة حالياً

  تأثير أسعار النفط
 دوالراً بسبب األزمة بين إيران والغرب، فان االقتصاد المغربي 150 النفط فوق أما إذا ارتفع سعر

 في المئة، 10 في المئة وعجز الحساب الجاري الى 8.9سيتضرر كثيراً وقد يصل عجز الموازنة الى 
 في المئة 6ما قد يدفع الرباط الى االستدانة من السوق الدولية، في وقت ارتفعت معدالت الفائدة الى 
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بسبب حاجات التمويل التي تتطلبها االقتصادات األوروبية المتدهورة، مثل اليونان والبرتغال واسبانيا 
  .وايطاليا

وكانت اسعار الطاقة والمواد الغذائية سبباً في تفاقم عجز الموازنة العامة، التي مّولت فارق االسعار بنحو 
وترفض الحكومة المغربية .  الناتج االجمالي في المئة من6 بليون درهم العام الماضي، ما يوازي 47

فكرة خفض قيمة الدرهم لزيادة الصادرات، أو اعتماد السوق المالية الدولية القتراض مبالغ جديدة 
يحتاجها النظام المالي والمصرفي المحلي، وتعتبرها صيغاًً غير ناجعة في ظل ارتفاع معدل الفائدة من 

وتراهن . ض االئتمان السيادي للبالد من مؤسسات التصنيف الدولية، واحتمال خف) في المئة5.37(جهة 
الحكومة على تحسين مداخيلها عبر آليات الضرائب والرسوم وخفض النفقات لتقليص عجز الموازنة 

  .التي لم تعرض بعد على مجلس النواب
 لتبلغ 2015ول عام  في المئة بحل60 في المئة من الناتج اإلجمالي، وقد ترتفع الى 50وتقدر الديون بـ

، وهو سيناريو غير مرغوب فيه، ويعيد الى األذهان سنوات برنامج ) بليون دوالر81( بليون درهم 656
  .التقويم الهيكلي بإيعاز من صندوق النقد الدولي

  18/2/2012، الحياة، لندن
  

  "اتفاق الدوحة"الثمن االسرائيلي لتمرير  .45
  سفيان ابو زايدة. د

غض النظر عن الرغبة الفلسطينية في انجاح اتفاق المصالحة الـذي تـم توقيعـة          ليس هناك من شك، وب    
مؤخرا في الدوحة، وقدرة كل فصيل، خاصة حركة حماس، في التغلب على العقبات وتجاوز الخالفات،               
فان هناك العب اساسي اسمه اسرائيل قادر على التخريب اذا اراد، سيما انه يتدخل في تفاصيل الحيـاة                  

وقادر على التأثير في مجرياتها سواء كان في غزة او الضفة الغربية التي تخضع مـن الناحيـة                  اليومية  
  .العملية لالحتالل الكامل

ليس هناك من شك ايضا، ان اسرائيل هي من اكثر المستفيدين، ان لم يكن المستفيد الوحيد من اسـتمرار        
بالنسبة لحكومـة اسـرائيلية يمينيـة تبنـي         حالة االنقسام الفسطيني، حيث يعتبر هذا الوضع هو المثالي          

 يربط بين شطريها ممـر امـن        67استراتيجيتها على اساس انهاء فكرة اقامة دولة فلسطينية على حدود           
يخدم هذه الحكومة في منطقها االحتاللي الذي يردد ليل نهار ان           . يؤمن تواصلها الجغرافي والديموغرافي   
له عن شيئ، وال يوجد سـيطرة للقيـادة الفـسطينية علـى كـل               ال ممثل واحد للفسطينيين لكي نتنازل       

الفسطينيين، وان الدرس الذي ال ينسى هو ان اي انسحابات اخرى من االراضي الفسطينية ستتحول الى                
  .مخازن للسالح وذراع اليران ومرتع للمتطرفين

ة واالدارية بين شطري    تغيير هذا الوضع من خالل تشكيل حكومة فلسطينية واحدة واعادة الوحدة السياسي           
الوطن واجراء االنتخابات التشريعية والرئاسية واعادة فتح المؤسسات المغلقة، خاصة في الضفة الغربية،             

استمرار الوضـع  . هو امر يتناقض تماما مع المصلحة االسرائيلية التي تعبر عنها حكومة نتنياهو الحالية         
  .السرائيليين على المستويين المنظور والمتوسطالحالي للفسطينيين هو الوضع المثالي بالنسبة ل

اذا كان االمر كذلك، ما الذي يجعل اسرائيل تُسهل تنفيذ االتفاق؟ ام ان هناك اعتقاد ان االرادة الفلسطينية                  
في انهاء االنقسام ستكون كافية في تجاوز العقبة االسرائيلية في اجراء االنتخابات، خاصة فـي القـدس؟         

الفلسطينيون فعله اذا ما منعت اسرائيل اجراء االنتخابات في القدس وفرضت الكثيـر             وما الذي يستطيع    
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واقدمت على اعتقال اعداد كبيرة من كوادر حماس في         ' سي'من العقبات امام سير االنتخابات في مناطق        
الضفة وخاصة اؤلئك الذين سيرشحون انفسهم ونصبت الحواجز العسكرية بحيث يعيـق عمـل لجـان                

بات ولجان المراقبة وحركة المرشحين والدعاية االنتخابية؟ ما الذي يمكن فعله في هـذه الحالـة                االنتخا
  سوى االعالن عن تأجيل هذه االنتخابات الى اجل غير مسمى؟

، حيث كانت   1996لقد سمحت اسرائيل، ال بل سهلت في السابق، اجراء االنتخابات التي جرت في العام               
وسمحت اسرائيل، وسـهلت    . ا واجراء االنتخابات كان احد مركباتها االساسية      العملية السياسية في ذروته   

، والتي شاركت   2006 وفيما بعد االنتخابات التشريعية عام       2005ايضا اجراء االنتخابات الرئاسية عام      
  .بها حماس، وتم اجراؤها في القدس ايضا، وذلك في ظل ضغط امريكي ودولي شديدين على اسرائيل

العملية السياسية ماتت منذ زمـن دون ان يمتلـك احـد            . الية تختلف عن الحالتين السابقتين    الظروف الح 
الطرفين الجرأة او المصلحة في االعالن رسميا عن مفارقتها للحياة ولكن جرافات االستيطان واعتداءات              

 اي نـوع مـن   وال يوجد امل في ان تمارس الواليات المتحدة والمجتمع الدولي      . المستوطنين تتكفل بذلك  
انواع الضغط على اسرائيل لتسهيل اجراء االنتخابات، خاصة في القدس، السباب كثيرة اهمهـا توقـف                

  .المفاوضات وتعثر عملية السالم وانشغال العالم بقضايا وملفات اكثر سخونة من الشأن الفلسطيني
ية بشكل عام، ولدى فـتح      اسرائيل التي تراقب عن كثب وبمناظير مختلفة ما يجري في الساحة الفلسطين           

وحماس بشكل خاص، وعلى الرغم من بعض التقديرات االسرائيلية ان مصير اتفاق الدوحة لـن يكـون            
باحسن حال من مصير اتفاق مكة واتفاقات القاهرة وغيرها من االتفاقات التي ماتت دون الحاجة لتـدخل           

االنشطار واالنقسام في الساحة الفلسطينية     اسرائيلي فعلي او مباشر، حيث هناك قناعة اسرائيلية ان حالة           
اكبر من ان تتغلب عليها رغبات ومصافحات واتفاقات تصطدم بواقع متشابك ومعقد وصراع بين تيارين               

علـى  . مركزيين يسيران في خطين متوازيين ال يلتقيان ان لم يكن خطين يسيران في اتجاهين متناقضين              
لحسبان دائما اسوأ االحتماالت، واالحتمال االسوأ بالنسبة لها هو         الرغم من ذلك، فان اسرائيل تأخذ بعين ا       

في هـذه الحالـة،     . ان تنجح محاولة الدوحة وتستطيع حقا ان تضع الفلسطينيين على سكة انهاء االنقسام            
بالنسبة لالسرائيليين ما يهم هو استحقاقات هذا االتفاق ومدى استطاعتة على تغيير الوضع الحالي وعلى               

  .لعالقة القائمة بين اسرائيل والفلسطينيين، خاصة في الضفة الغربيةطبيعة ا
  :ما تخشاه اسرائيل اذا ما نجح االتفاق هو

  .تغيير الوضع االمني القائم: اوال
ان ما يهم اسرائيل، سواء نجح االتفاق او لم ينجح، هو الحفاظ على الشيئ الذي يكاد يكون وحيـدا ممـا        

الذي يحدد السلوك االسـرائيلي     .  الوضع االمني، خاصة في الضفة الغربية      تبقى من اتفاقات اوسلو، وهو    
في التعاطى مع هذا االتفاق، ليس التصريحات النارية التي يطلقها هذا المسؤول او ذاك بل ما قد يحـدث                  
من تغيرات على االرض في كل ما يتعلق بالعالقة ما بين االجهزة االمنية الفلسطينية وعالقتها سواء كان                 

  .مع اسرائيل او في طريقة تعاملها مع اعضاء وكوادر حماس في الضفة الغربية
اي تغيير في الوضع القائم، سواء نتيجة لتطبيق االتفـاق او كنتيجـة لقـرار فلـسطيني نظـرا لتعثـر                 
المفاوضات سيؤدي الى اجراء تغيير جذري في السياسة االسرائيلية القائمة وسيكون حينهـا موضـوع               

ير ذي صلة في ظل حالة الصدام التي قد تنشأ والتي ستخلق بيئة غير مناسـبة لممارسـة                  االنتخابات غ 
  .عملية ديمقراطية والمتمثلة في اجراء انتخابات تشريعية ورئاسية

  .استمرار تعثر المفاوضات او ايجاد صيغة للتحايل عليها: ثانيا
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ت االخيرة، هو ان يكون هناك نـوع    منذ زمن اكتشف الفلسطيني ان ما تريده اسرائيل، خاصة في السنوا          
من المفاوضات تصلح لالستهالك المحلي والدولي، ليس مهما اسمها او مكان حدوثها، المهـم ان يكـون             
هناك انطباع بان هناك مفاضات تُجرى وان المحاوالت لحل الصراع مستمرة، ومن غير المسموح به ان                

شكل كامل ال يساعد في ترجمـة االسـتراتيجية         تعثر او توقف المفاوضات ب    . يكون هناك فراغ تفاوضي   
االسرائيلية القائمة على تثبيت الحقائق االستيطانية على االرض والمشاركة االمنية في الميدان لتخفيـف              

  .اعباء االحتالل وبغطاء تفاوضي يوحي بان هناك جهودا متواصلة لحل الصراع
االسس التي حددها الـرئيس عبـاس وهـي         االصرار الفلسطيني على عدم الذهاب للمفاوضات اال وفق         

 واالفراج عن المعتقلين هو أمر لم يقبله نتنيـاهو          67الوقف الكامل لالستيطان بما في ذلك القدس وحدود         
من قبل، وليس من المتوقع ان يقبله في القريب اال اذا تعرض الى ضغوط خارجية ال احد يراهن علـى                    

الحال لن توافق على تسهيل مهمة الرئيس عباس في تشكيل          اسرائيل بطبيعة   . وجودها في الوقت الراهن   
حكومة الوفاق واجراء االنتخابات في الوقت الذي يصعب عليها الرئيس عباس المهمة ويكشف اللثام عن               

  .هذه االكذوبة التي طال امدها
  .تغيرات محتملة في قواعد اللعب على جبهة غزة: ثالثا

اسية على الساحة الفسطينية، ما يهمها هو التغيـرات والتطـورات   اسرائيل ال تراقب فقط التطورات السي    
تتابع عن كثب ما يجري مـن       . االمنية التي قد تحدث نتيجة االتفاق سواء كان في حال الفشل او النجاح            

ما تخشاه اسرائيل هو ان يؤدي ذلـك الـى          . جدل علني فلسطيني داخلي حول الموقف من اتفاق الدوحة        
التخـوف ان تـؤدي هـذه       . وقف حماس تجاه التهدئة غير المكتوبة بين الطـرفين        حالة من التفكك في م    

الخالفات في المواقف الى ترحيل المعركة باتجاة اسرائيل من خالل تخفيـف القبـضة الحديديـة علـى              
ما يهم الطرف االسرائيلي من ما يجري من تطورات         . المجموعات التي تسعى الى اختراق حالة التهدئة      

عمق هذا  . ى انعكاس هذة التطورات ميدانيا على االرض سواء كان في الضفة او القطاع            سياسية هو مد  
  .التغيير هو الذي سيحدد عمق التدخل االسرائيلي في انجاح او افشال االتفاق

  .استمرار المعركة الدبلوماسية الفلسطينية في محاصرة اسرائيل دوليا: رابعا واخيرا
سياسيا ودبلوماسيا ضدها وتعمـل     ' ارهابا' والسلطة الفلسطينية تمارس     اسرائيل التي تعتبر الرئيس عباس    

على عزلها دوليا من خالل التوجه الى المؤسسات الدولية، خاصة مؤسسات االمم المتحدة، تتـابع عـن                 
كثب ما اذا استمرت السلطة في تبني هذا الخط بعد ان تم تجميدة خالل المفاوضات، التي اصطلح علـى                   

ـ تسميتها هذه ا   السلوك االسرائيلي تجاه اتفاق الدوحة سيحدده الـسلوك الفلـسطيني          . 'االستكشافية'لمرة ب
بالنسبة السرائيل اتفاق مـصالحة واجـراء انتخابـات         . ايضا تجاه مطاردة اسرائيل في االروقة الدولية      

لعالقة بـين   وتشكيل حكومات ال يستقيم مع حالة الصدام السياسي والدبلوماسي والميداني الذي قد يحكم ا             
  .الطرفين في المرحلة المقبلة

خالصة القول، ليس هناك مصلحة اسرائيلية في تسهيل مهمة الفسطينيين، ولديها القدرة على التخريـب،               
وليس هناك ما يكفي من ادوات محلية واقليمية ودولية تستطيع ان تحد مـن هـذا التـدخل، وان اتفـاق        

غيير جذري في العالقات االمنية القائمة هو امر ال يـستقيم           مصالحة وتشكيل حكومة واجراء انتخابات وت     
المرحلة المقبلة تستوجب اتخاذ قرارت استراتيجية مؤلمة جدا، ولكن ال مفر           . مع اجواء الصدام المرتقب   

  .منها اذا كان هناك ما يزال امل في انقاض المشروع الوطني الفلسطيني
  18/2/2012، القدس العربي، لندن
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  إلى غزة» مزدوجةالزيارة ال« .46

  عريب الرنتاوي
أن يتوجه الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بصحبة رئيس المكتب السياسي لحماس خالد مـشعل إلـى                

زيـارة  “وخطوة كهذه ال ينبغي النظر إليها بوصفها        ...غزة، فهذا استحقاق فصائلي ووطني واجب النفاذ      
 كحلقة أساسية في سلسلة المصالحة، وال أبالغ إن         تمتد لبضعة أيام، فتنتهي وتنتهي مفاعيلها، بل      ” مجاملة

  .قلت إن المصالحة الفلسطينية ال تكتمل من دون إتمام خطوة كهذه
، هي بداية مـشوار توحيـد       )فالمرء ال يكون زائراً في بلده     (وجود عباس في غزة، وال أقول زيارته لها         

 عاشت انقساماً مريـراً ومديـداً اسـتطال    السياسة واألدوات والنظام والشعب والجغرافيا الفلسطينية التي 
ووجوده هناك، ال يبعث األمل بقرب استعادة الوحدة الوطنية فحسب، بل ويبعث            ...لخمس سنوات عجاف  

برسائل بالغة الداللة لكل من أراد لقطاع غزة مصيراً مشابها للمصائر التي آل إليها جنـوب الـسودان،                  
ثم أن وجود رئيس فتح بين أبناء الحركة وكوادرها وقياداتهـا       ...وهم كثر بالمناسبة، وبعضهم فلسطينيون    

في القطاع، من شأنه أن يدفع بدماء جديدة في عروق الحركة، وهذا متطلـب أسـاس لحفـظ التعدديـة                    
  .الفلسطينية وصون توازناتها

مشعل الذي نجا مـن المطـاردة       ...ووجود مشعل في غزة، أمر ينطوي على دالئل بالغة األهمية بدوره          
ثم أن  ...إلسرائيلية ، يعود لقطاع غزة، تحت سمع ونظر اإلسرائيليين، وبرغم أنوفهم في نهاية المطاف             ا

توقيت الزيارة قد يضع حداً ألنباء الخالفات واالنقسامات التي تواجهها حماس، بـين داخـل وخـارج،                 
زيارة، وفـي أسـرع     صقور وحمائم، والخالفات الحمساوية الداخلية، يجب أن تكون حافزاً على إتمام ال           

  .وقت، وليس سبباً في تأجيلها كما تقول بعض مصادر األخبار
زيارة عباس للقطاع تأخرت بضع سنوات، وزيارة مشعل لها باتت أكثر من ضرورة حركيـة ووطنيـة                 
على حد سواء، فوجود الرئيس بين أبناء شعبه في القطاع المحاصر، يخفـف مـن مـشاعر اإلقـصاء                   

داخل حماس، بات ينظر إليه بوصفه أحد العوائق التي تجابه المصالحة واستعادة            والخالف  ....والتهميش
الوحدة، وهذا أمر، وإن انطوى على بعض المبالغات، إال أن أحداً لم يعد بمقدوره تجاهلـه أو تكذيبـه،                   
خصوصاً في ظل إصرار بعض قادة حماس في قطاع غزة، على المضي في إطالق المواقف المنتقـدة                 

  .دوحة والمتحفظة على أداء رئيس المكتب السياسيالتفاق ال
، التي نأمل أن تتم بالفعل في توقيت متزامن، أو حتى فـي             ”المزدوجة“ثمة عوائق أمنية تعترض الزيارة      

عباس يريد االطمئنان إلى بعض الترتيبات، خاصة مع تالشي اجهزة أمن السلطة            ...إطار ترتيب مشترك  
، الذي كان هدفاً للموساد في عمان، يريد ضمانات بعدم التعرض له            وحلول أجهزة حماس محلها، ومشعل    

أن ” للدبلوماسية“صبيحة اليوم التالي لوصوله، أو حتى لحظة وصوله، وهنا يمكن االعتماد على ما يمكن               
  .تفعله في حلحلة إشكاليات األمن وترتيباتها، هنا يمكن لمصر أن تلعب دوراً ميّسراً للزيارة وضامناً لها

في ظني أن الزيارة، يجب أن تمهد النعقاد اجتماعات القيادة الفلسطينية في قطاع غـزة فـي قادمـات                   و
عقـدة  ” حلحلـت “وبحضور كافة أعضاء اللجنة التنفيذية وجميع األمناء العامين للفصائل، فـإن            ...األيام

المهم أن تتوفر   عقد االخرين، تندرج في سياق تحصيل الحاصل،        ” حلحلة“ مشعل في غزة، فإن      –عباس  
  .النوايا، التي من شأنها أن تُوفّر الضمانات الحقاً
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غزة تصرخ منذ سنوات مطالبة برفع الحصار الجائر المضروب حولها، وقد آن األوان إلخراجها مـن                
حالة العزلة المضروبة حولها فلسطينياً، ألسباب موضوعية أو ذاتية، وثمة فرصة لفعل ذلك اآلن، بعـد                

وعلينا أن نكون أول المبـادرين      ...رب المصالحة، وفي ضوء التغيير الذي حصل في مصر        التقدم على د  
  .عن غزة، فوراً ومن دون إبطاء” حصارنا“لرفع 

وطالما أن واحدة من أولى أهداف حكومة الوحدة، إلى جانب ترتيب االنتخابات والتحضير لها واإلشراف               
، هـل أول غيـث رفـع    ”المزدوجـة “تمام هذه الزيارة  عليها، تتجلى أساساً في إعادة إعمار غزة، فإن إ        

الحصار وفكفكة أطواق العزلة، ونأمل أن تجد هذه الدعوة، صدى إيجابياً ال عند الرئيس عبـاس واألخ                 
مشعل فحسب، بل وعند مختلف القيادات الفلسطينية، التي يتعين عليها أن تبادر لعمل شيء مماثل، سواء                

  . يعلى المستوى الفردي أو الجماع
  18/2/2012، الدستور، عّمان

  
  المصالحة العسيرة .47

  نبيل عمرو
حين كنا نتحاور مع قادة حماس، في الندوات أو على شاشات التلفزيون، كانوا يتفجرون غضبا واحتجاجا                

  .»حماس الداخل وحماس الخارج«كلما قلنا 
 اصطياد فتحاوي في المياه     كانوا يعتبرون مجرد اإلشارة إلى أي خالف داخلي بينهم حول أي أمر بمثابة            

الحمساوية، أو محاولة من فتح لخلع تقاليدها، وهي المختلفة دائما، على حركة حماس التي ثّبتت نفـسها                 
  .في الذاكرة الفلسطينية كوحدة واحدة ال تعرف االختالف

غير أن ما يجري هذه األيام يبرهن أن حركة حماس تخوض صراعا داخليا حادا، وأن ما يـصدر عـن            
ادتها والناطقين باسمها من تصريحات تجاوز حدود االختالف االجتهادي في الرأي ليـصل الـى حـد                 ق

االتهام بالجنوح المقصود عن فكر الحركة واستراتيجيتها، وأن هنالك تفردا في اتخاذ القـرارات الهامـة                
صال، فهـو   دون الرجوع إلى اإلطارات الشرعية، أما الشخص الذي تنكسر على رأسه النصال فوق الن             

خالد مشعل، رئيس المكتب السياسي، الذي تعب كثيرا للدخول في نادي الزعمـاء البراغمـاتيين، ممـن             
.. يؤهلون أنفسهم وحركاتهم العتراف دولي يتماهى مع التقدم الكاسح لإلسالم السياسي في مصر وتونس             

  .وربما ليبيا وغيرها
شعل عن أنه لن يجدد واليته لرئاسة المكتـب         كانت الخالفات قد ظهرت بصورة جلية حين أفصح خالد م         

السياسي، فانقسم المنظرون الحمساويون إلى قسمين في أمر التعاطي مع هذا اإلفصاح؛ فكارهو مـشعل               
تسرعوا في االحتفاء بهذه المبادرة وأشادوا بها كدليل على زهد الرجل في المواقع، وإفـساحه المجـال                 

وه فقد توسلوا إليه بأن ال يغادر، وأفرطوا في الثنـاء علـى حكمتـه     لغيره كي يتبوأ سدة القيادة، أما محب      
المتبع في أحزاب ومؤسسات    » الفلكلور«وفي حالتي الكارهين والمحبين فقد اتبعت حماس ذات         . وحنكته

  .العالم الثالث حين يحتاج قائد ما إلى اختبار معّزته عند مفقوديه
يل من إيقاعها، إال أن ذلك لم يفلح في إلغاء حقيقة أن النار             نجح الشيوخ في تطويق الخالفات الحادة والتقل      

  .ظلت كامنة تحت الرماد وأنها تنتظر نفخة واحدة حتى تظهر على السطح وتزداد توهجا واشتعاال
ولقد حدث ذلك أخيرا بفعل مبرر قوي استخدمه خصوم مشعل بقوة وفاعلية؛ وهو موافقة مـشعل علـى                  

 من وجهة نظر منتقديه الحمساويين، أن مشعل سلم أمر الحكومة االنتقالية            إعالن الدوحة، وأخطر ما فيه،    
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لمحمود عباس، وتمت ترجمة ذلك على أنه تفريط في موقع ترى حماس نفسها األجدر واألحق بـه، وأن                 
  .هذا التسليم جاء بمبادرة ذاتية من قبل مشعل الذي لم يكلف نفسه عناء أخذ رأي اإلطارات القيادية

ن الدوحة جراء ذلك إلى سوق مزايدة ومناقصة وتفسيرات وتحذيرات إلى أن بلغ األمر اليوم               ودخل إعال 
حد التهديد الجدي للمصالحة التي كانت جهودها منذ البداية، وعبر كل المراحل والمحطات، تصل إلـى                

  .نتائج هشة، سرعان ما تتبدد مع أول محاولة لتطبيقها على األرض
جديد، وهذه المرة لم تعد فتح هي المتهم الجاهز على الدوام لتعليـق التعثـر               واآلن تتعثر المصالحة من     

على شماعتها، فلقد ظهر المعوق األكثر جدية واألكثر فاعلية وهو االختالف الداخلي في حماس، إذ مـن                 
دون حسم هذا الخالف، فعال ال قوال، فال أمل بمصالحة وال مجال النتخابات إن لم نقـل إن التطـورات                    

  .مل ما هو أخطر وأفدحستح
ومثلما كان االنشقاق أصال أحد المعوقات الجوهرية لترتيب البيت الفلسطيني األوسع في أحلك األوقـات               
وأصعب الظروف، فإن اختالف حماس في ما بينها واتخاذ إعالن الدوحة عنوانا لهذا االختالف سيؤدي،               

ر صراع جديد داخل الحركـة التـي سـوقت    حال تماديه، إلى فتح األبواب واسعة أمام استقطاب ومحاو    
.. ومرن ومتـشدد  .. نفسها على أنها األكثر انسجاما وتماسكا وانضباطا، فإلى جانب حكاية داخل وخارج           

فال مناص من دخول سوريا وإيران على الخط، وما أسهل ذلك وما أشد فاعليته،              .. ومع الدوحة وضدها  
 نحو جلي من خالل ما حدث خالل زيارة هنية لطهـران            ولقد بدأ هذا البعد في الخالف بالظهور، وعلى       

وما سمع من مرشد الثورة اإليرانية خامنئي من نصائح، تبدو الصورة مباشرة، ولو بلغة غير مباشـرة،                 
بمثابة تحريض على نزعة االعتدال المتنامية داخل حركة حماس، ودعوة لهذه الحركة كي ال تصل إلـى         

غبة الجامحة لدى مرشد الثورة اإليرانية برؤية حركة حمـاس حليفـا            نقطة وسط مع فتح، ناهيك عن الر      
  .المتدهور» معسكر الممانعة«فعاال لسوريا وحزب اهللا، بل ومقاتال نشطا في 

إن اختالف حماس في ما بينها لن يكون أبدا في مصلحة فتح، وال في مصلحة منظمة التحريـر ونهـج                    
 األولية، وحتى من خالل تداعياته المـستقبلية، قـد يفقـد            االعتدال الذي تسير عليه، بل إن في محصلته       

الشعب الفلسطيني، ولو إلى أجل غير مسمى، أهم ما يصبو إليه في هذه المرحلة؛ وهو استعادة الوحـدة                  
وتكريس المصالحة وتوحيد الجهود الوطنية الجتياز هذه المرحلة األكثر خطورة فـي تـاريخ الحركـة                

كيد حين نتحدث عن استنتاج كهذا فال نغفل عامل الوقت؛ إذ ليس بوسع الوضع              الوطنية الفلسطينية، وبالتأ  
الفلسطيني الصعب، االنتظار مدة طويلة لرؤية خالصات الخالف الداخلي في حمـاس بعـد أن انتظـر                 

  .طويال رؤية خالصات الخالف حول المصالحة أصال
  18/2/2012، الشرق األوسط، لندن

  
  خبارات اإليرانيةمظاهرات لالست... نصف انتقام .48

  اليكس فيشمان
حينما بثت في بث حي، صور العميل االيراني ملقى مقطوع الرجلين في وسـط شـارع مـزدحم فـي                    
بانكوك، كان عدد من القدماء في وحدة عمليات الموساد يستطيعون ان يتفهموا بالضبط ما الـذي يـدور                  

 فـي ديـوان رئـيس       1997ذي ارتفع في    فما يزالون يذكرون جيدا صراخ االنكسار ال      . ببال هذا الرجل  
، لكن لم يكن رئيس الحكومة آنذاك نتنياهو هو الذي صرخ بل أحد مساعديه،              '!نريد دما واآلن  'الحكومة  
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لكن الضغط الذي استعمله المستوى السياسي في اسرائيل على الموساد الحراز نتيجة وسريعا حتى على               
  .منا باهظا في نهاية االمرحساب جميع القواعد المهنية كان ثقيال وكلف ث

وفي رد على ذلك بدأت     .  اسرائيليا في سوق محنيه يهودا     16 قتل مخرب منتحر     1997) يوليو(في تموز   
بعـد ذلـك    . تُطور خطة الغتيال خالد مشعل حيث كان آنذاك زعيما مجهوال جدا عند أكثر االسرائيليين             

السياسي بالـضغط واسـتعمل وسـائل       بشهر فجر مخرب منتحر آخر نفسه في القدس وشعر المستوى           
وبعد ذلك بأسبوعين انطلقت خطة غير ناضجة مـع كثيـر مـن أفكـار               . الضغط وطلب تعجيل العملية   

  .محكمة، لكن من غير عمل ميداني أساسي وكانت النتيجة فشال محرجا معروفا سلفا تقريبا
: ن المسؤولين عنه االمر نفـسه  من المعقول جدا ان نفترض ان منفذ االغتيال االيراني الجريح قد سمع م            

  .'نريد دما واآلن'
 بدأ ما بدا موجة اغتياالت علماء الذرة االيرانيين والتي اغتيـل خاللهـا              2010) يناير(في كانون الثاني    

، اسـتقر   2011) يونيو(ومن المنطق جدا ان نفترض انه بعد اغتيال العالم الرابع في تموز             . ثالثة علماء 
في ايران على وضع حد لهذه الظاهرة وعلى إحداث ردع مضاد للمـشتبه فيهـا               رأي المستوى السياسي    

فبدأ مكتب االستخبارات االيراني يعجل النشاط حـول خطـة          . الرئيسة بتنفيذ االغتياالت، وهي اسرائيل    
 على ان االيرانيين حددوا ألنفسهم      2011تدل تصريحات لمسؤولين ايرانيين كبار خالل       . الردع واالنتقام 

والحديث عن أهداف نوعية كسفير اسرائيلي أو       . فا أثقل من عاملين ال شأن لهم في سفارات اسرائيل         أهدا
  .شخصية امنية اسرائيلية أو وفود اسرائيلية في الخارج

يقتضي اغتيال هدف نوعي من هذا النوع تقديرات تستمر نصف سنة على األقل تـشتمل علـى تعقـب                   
 شخصية الشخص ودراسة نقاط الضعف، والتخطيط لسبل التـسلل          ومعرفة طبيعة الحياة اليومية ودراسة    

ال توجد عمليات بـسيطة حينمـا يكـون         . وطرق الهرب واالتصال وشقق خفية وناس اتصال وما أشبه        
وحينما يكون الحديث عن اغتيـال      . الحديث عن اغتيال في دولة ذات سيادة اجنبية حتى لو كانت صديقة           

ى نحو عام عن حاجة سياسية لمـستوى سياسـي يـستعمل ذراعـه              من اجل الردع فقط فان الحديث عل      
  .السرية، وال يساوي هذا أبدا الثمن اذا كنت ستُضبط

ما يزال مختصون في مجال االستخبارات يتجادلون في سؤال هل يضر اغتيال العلماء بالمشروع الذري               
كمة جدا تحتاج الى بقـاء  ان عمليات تُنفذ ضد علماء محميين في وسط طهران هي عمليات مح . االيراني

. طويل في الميدان مع تعريض حياة االنسان للخطر وتعريض مصادر بنيت ورعيت سنين طويلة للخطر              
للعلماء، أي هل سيبذلون كل   ' انشقاق ابيض 'ويدور الجدل في امتحان النتيجة وهو هل المس سيفضي الى           

  .جهد للتوقف عن العمل في المشروع الذري
ؤال مفتوحا، لكن الشيء الواضح هو ان النظام االيراني قلق جدا من سلسلة االغتيـاالت               ما يزال هذا الس   

إبـدأوا  : هذه التي تصوره بصورة القابل لالصابة والضعيف، ومن هنا جاء رده المـشروط االنفعـالي              
. باغتيال مسؤولين كبار صهاينة بحيث نستطيع نحن ايضا ان نظهر جثثا وصيحات انكـسار اسـرائيلية               

ذه الروح يجوز لنا ان نفترض ان االستخبارات االيرانية بدأت تُدبر لعملية نوعية كبيرة تترك أثرهـا                 وبه
ال على الشعب االيراني فقط وعلى العناوين الصحفية في العالم بل على اولئك الذين يقفون وراء اغتيال                 

  .العلماء االيرانيين
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  جيش القدس: مقاول التنفيذ
من الحرس الثوري الذي أوكل اليه التآمر الدولي        ' جيش القدس 'يعي لهذا االنتاج هو     ان مقاول التنفيذ الطب   

ان رئيس جهاز العمليات الخارجية     . ومن ضمنه يستعمل ايضا جهاز تنفيذ عمليات خارجي من حزب اهللا          
نرال يخضع في الحقيقة لالمين العام للمنظمة نصر اهللا، لكن قائده هو الج           ) ؟(من حزب اهللا، طالل خميع      

ويوجد ايضا جيش لبنان من الحرس الثوري المـسؤول عـن النـشاط           . قاسم سليماني، قائد جيش القدس    
االيراني في لبنان، لكن احتمال ان يكون هو الذي يقف من وراء العمليات االخيرة ليس كبيرا على نحو                  

  .خاص
دوا في مجاالت مختلفة    وفيه آالف الضباط الذين ُأع    .  ألف إنسان  15ان جيش القدس مؤلف من نحو من        

مثل زرع خاليا نائمة في دول مختلفة في العالم، وتنظيم خاليا تهريب، وبناء مسارات لتهريب الـسالح،                 
وهذا الجيش مؤلـف مـن      . وتجنيد مهربين محليين، ورشوة موظفين واعمال تخريب من جميع األنواع         

عضها بشؤون ما كاعمال التهريب،     يختص ب )  وما أشبه  2800 و 3200تُعّرف بأربعة ارقام مثل     (وحدات  
حينما ظهر قبـل اسـبوعين      . ويختص بعضها بمناطق مثل الساحة االوروبية والشرق االقصى وما أشبه         

الزعيم الروحي االيراني خامنئي، وحذر من ان ايران ستساعد الجهات التي تحارب اسرائيل فانه كـان                
  .هي جزء من هذا االنتشار الواسعالتي ) النشيطة والنائمة(يقصد الى كل تلك التنظيمات 

وقد اسـتأجرت   .  اعتقلت السلطات المصرية خلية كبيرة من حزب اهللا انتشرت في مدن القناة            2009في  
. تلك الخلية شققا وسيارات وقوارب واستعدت لتنفيذ عمليات ضد سياح اسرائيليين وضد أهداف مصرية             

اهللا اعتقل أحدهما وتكلم، وقد وقف جـيش        وتعّرف المصريون على ضابطين رفيعي المستوى من حزب         
  .القدس من وراء هذا التنظيم

ظهر هذا التعاون بين حزب اهللا وجيش القدس طوال تاريخ العمليات االيرانية كلها في أنحاء العالم مـن                  
وكان ذلك النجاح الكبير لالستخبارات االيرانيـة  . 1992العملية في سفارة اسرائيل في بيونس آيرس في  

فيذ عملية ردع وعقاب السرائيل في غضون مدة شهر فقط بعد اغتيال االمـين العـام لحـزب اهللا                   في تن 
  .عباس موسوي كان ايضا بدء سقوطهم في هذا المجال

كانت العملية في بوينس آيرس نقطة التحول في نظرة المنظمات االستخبارية فـي الغـرب لالرهـاب                 
ي الغرب يعتقدون ان هذه المجموعة تحـصر عملهـا فـي            فحتى ذلك الحين كانوا ف    . االيراني واللبناني 

وحسم االمر نهائيا بعد ذلك بسنتين بسلسلة عمليات بواسطة سيارات مفخخة وجهت على             . الشرق االوسط 
ومنذ اللحظة التي تم االدراك فيها ان لاليرانيين أذرع ارهاب منتـشرة علـى   . أهداف اسرائيلية في لندن 

 دولي من جميع وكاالت االستخبارات لمحاولة التغلغل الى داخلها وتعقبهـا            وجه البسيطة بدأ تركيز جهد    
  .وحماية النفس منها

في السنين التي مرت منذ حصل جيش القدس على أهمية أكبر في نظر المنظمـات االسـتخبارية فـي                   
ر ولجيش القـدس دو   . الغرب، حينما أصبح عامال مركزيا في حماية المشروع الذري العسكري االيراني          

ولن . آخر فهو جزء من نظام الشراء من الغرب وتحميل العناصر المتعلقة بتطوير القنبلة الذرية االيرانية              
يكون تخمينا أهوج ان نفترض ان االستخبارات االمريكية على اختالف أقـسامها تركـز جهـدا دائمـا                  

ية عمل االيـرانيين    لمواجهة جيش القدس، وحينما يشارك في هذا الجهد جهات استخبارية اخرى فان حر            
  .تصبح محدودة أكثر
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ان عشرات السنين من الدراسة والتعقب واحداث معرفة حميمة بالشخصيات الرئيسية في هذه التنظيمات              
وليس صدفة ان محاوالت حزب اهللا وااليـرانيين المكـررة          . االرهابية جعلتها أكثر شفافية وأقل فاعلية     
وبحسب االنباء المنشورة الواضحة تم فـي الـسنين         . ذا اليوم االنتقام لموت عماد مغنية لم تنجح حتى ه       

االربع االخيرة ما ال يقل عن ثالثين محاولة تنفيذ عمليات ألهداف اسرائيلية وغربية في الخارج ُأحـبط                 
وفي جزء كبير من الحاالت اعتقلت الدول التي كان يفترض ان تُنفذ العمليـة علـى أراضـيها                  . أكثرها

االخيـر  ) ينـاير (في كانون الثاني    . لومات التي جمعت في البنك االستخباري الدولي      المنفذين بفضل المع  
وفي المكان  . اعتُقل ضابط استخبارات ايراني في اذربيجان حيث استعمل خلية محلية على هدف يهودي            

يات نفسه قبل ثالث سنين اعتُقل خمسة من ضباط االستخبارات االيرانيين مع اثنين من أفراد تنظيم العمل               
وكان قصدهم الى أهداف اسرائيلية كالسفارات والى أهداف امريكية ايضا مثـل            . الخارجية من حزب اهللا   

وقد اعتقل فـي بـانكوك      . محطة رادار مركزية يتابع االمريكيون بواسطتها اطالق الصواريخ من ايران         
  .قبل شهر فقط ضابط استخبارات ايراني

. وتمت اعمال احباط في اوروبا، في اليونان مثال       . يا في افريقيا  وما تزال القائمة طويلة، فقد اعتقلت خال      
وكذلك أفضى الكشف عن محاولة اغتيال سفير السعودية في الواليات المتحدة الى الكشف عن خطة خلية                
االغتيال تلك للمس بسفارة اسرائيلية في امريكا الجنوبية، وان ما يصل الى العناوين الصحفية هو طرف                

  .فقط بالطبعجبل الجليد 
  مفاجأة تكتيكية

ما يزال ينبغي ان نفحص فحصا عميقا عما حدث هذا االسبوع في ذلك البيت في بانكوك، حيـث وجـد                    
ان القـصة   . ما الذي جعلهم يحاولون الهرب سريعا من الدولة       . ثالثة من عمالء االستخبارات االيرانيين    

سـكن الطـابق    :  كان هناك مبنى من طابقين     فقد. التي تنشر في وسائل االعالم بسيطة في ظاهر االمر        
االعلى العمالء وانشأوا في الطابق االسفل مختبر للمواد المتفجرة ركبوا فيه شحنات ناسـفة مـن مـادة                  

كان دخولهم الى تايالند من مسار صديق عن طريـق ماليزيـا، حيـث توجـد                ). 4سي  (متفجرة فتاكة   
عة وتعاون مع االستخبارات المحلية، وتوجد هناك ايـضا         للمنظمات االستخبارية االيرانية بنى تحتية واس     

ولهم ايضا في تايالند بنى تحتية تنظيمية من        . ارض خصبة للتعاون مع جهات تنتمي الى الحلقة الشيعية        
  .نشطاء ومساعدين

على حسب النشرات الصحافية، انفجرت في البيت شحنة ناسفة جعلت العمالء االيرانيين يفـرون طلبـا                
حمل أحدهم شحنات ناسفة وحاول ان يوقـف سـيارة أجـرة ورمـى              . ير خطة هرب منظمة   للنجاة بغ 

وهذا أغبى شيء   (بالشحنات الناسفة في الشارع يائسا، وهرب الثاني الى المطار وحاول ان يستقل طائرة              
  .واختفى الثالث) يمكن ان يفعله عميل ذو خبرة

وهذا سـلوك  . ناس مختصين ال عن خلية محلية  فالحديث عن   . ال يمكن ان تكون هذه هي القصة الحقيقية       
ونقول بالمناسبة ان التحقيق مع العميلين يبين ان الواقعة لم تنتـه            . مجموعة إرهابية فقدت ضبطها لنفسها    

حتى لو لم تعلم االجهزة االستخبارية في العالم بصورة مركزة بالمجموعة االرهابية فـي تبليـسي                . بعد
نيودلهي هذا االسبوع فان البنى التحتية للتنظيمات االرهابية في هذه الدول           وبمجموعة منفذي االغتيال في     

كانت المفوضيات االسرائيلية مـستعدة     . ولهذا اذا وجدت مفاجأة فانها كانت مفاجأة تكتيكية       . معروفة لها 
  .استعدادا أعلى من المعتاد منذ زمن
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في تايالند قدم المعلومات المطلوبة من اجل       حينما تم التحقيق مع ذلك العميل االيراني المقطوع الرجلين          
تحدث في البدء عن ان القصد كان الى إصابة اسرائيليين على نحو عام، وأدلى بمعلومات               . إتمام الصورة 

وبعد ذلك في التحقيق تبين ان الخلية خططت لسلسلة عمليات بشحنات ناسـفة كبيـرة علـى                . عن رفاقه 
الضغط الذي استُعمل على الخلية لتُتم سريعا االستعدادات لتنفيـذ          و. أهداف اسرائيلية دبلوماسية ورسمية   

  .العملية هو الذي سبب كما يبدو األخطاء التي تمت وسبب الكشف عنها
  مشغولون باألسد

أكان يفترض ان تكون العملية االخيرة التي ُأحبطت في بانكوك هي تلك العملية التظاهرية النوعية التـي                 
اليرانية منذ أشهر طويلة انتقاما الغتيال العلماء؟ أم أنها كانت واحدة مـن سلـسلة   تُعد لها االستخبارات ا  

والتي ) كما في تبليسي ونيودلهي هذا االسبوع وفي باكو وبانكوك قبل شهر          (محاوالت العمليات المتعجلة    
  .لناس القدس بقصد احراز تأثير فوري؟' أمر ساعة'كانت بمثابة 

فهنا فقد رجال الدين  . 2011) ديسمبر(تيال العالم الخامس في كانون االول       أخذ الضغط يزداد حينما تم اغ     
ولـيس  . االيرانيون ضبطهم ألنفسهم وحثوا وحدات العمليات من جيش القدس على تنفيذ عمليـة بـالقوة              

فلجيش القدس في هذه    . بالصدفة ان انحصر النشاط العاجل في دول كالهند وتايالند واذربيجان وجورجيا          
نى تحتية محلية تشتغل على الدوام بجمع معلومات عن أهداف اسرائيلية مثل شـركات الطيـران                الدول ب 

  .وبيوت حباد والسفارات وممثليات شركات إسرائيلية كبيرة وما أشبه
وقد حددت أهداف من هذا النوع على أنها أهداف اولى للمس بها في موجة الشهر االخير، ولم يبحثـوا                   

والى هذا فانه اذا تم الكشف عن العمليـة فـي           .  بحثوا عن هدف اسرائيلي ما     هنا عن شخصية نوعية بل    
  .تايالند فلن يكون الضرر الدبلوماسي الذي سيصيب ايران كبيرا

وفي مقابلة هذا   . وااليرانيون يرون اذربيجان أصال دولة معادية تُستعمل قاعدة لالمريكيين واالسرائيليين         
فلو لم يكـن  . ا ما ألن بين الهند وايران عالقات قريبة ومصالح مشتركة         فان اختيار الهند كان اشكاليا شيئ     

. االيرانيون يائسين بهذا القدر فان الهند في فترة العقوبات الحالية كانت ستنزل عن جدول العمل بيقـين                
 ويبدو ان الملف الذي كان عندهم عن السفارة االسرائيلية في الهند كان مغريا الى درجة أنهم لم ينجحوا                 

  .في ضبط أنفسهم
ان مشكلة جيش القدس في هذه االيام هي ان أكثر تفكيره أو كله مشغول بمساعدة نظام االسد على حفظ                   

عنـد  ) ينـاير (وبحسب االنباء المنشورة كان قائد جيش القدس في كانون الثاني           . بقائه في االضطرابات  
د الرئيس لجيش القدس وجيش لبنان      وهناك يوجد الجه  . الرئيس السوري من اجل تنسيق الخطط والتعاون      

  .مع ناس حزب اهللا الذين يخضعون له
فقـد  . ان الحاجة االيرانية الى تنفيذ عمليات سريعا ال توجب بالضرورة تعاونا مع حزب اهللا بل بالعكس               

ومع ذلك فال شك في أنهم اسـتعانوا  . اعتمد االيرانيون قبل كل شيء على قدراتهم وبناهم التحتية المحلية  
  . في الهند أو في تايالند- إن وجدت -لبنية التحتية لمنظمة حزب اهللا با

مهما يكن االمر فإنه حينما يكون الحديث عن عملية تُنفذ في الوقت نفسه في عدة دول فان حـزب اهللا ال                     
واليران . وهذا المشروع هو انتاج دولة ذات ذراع سرية ماهرة        . يستطيع ان يكون أكثر من مقاول ثانوي      

ات وبريد دبلوماسي وشركات طيران ولها ناس االختصاص من اجل ان تدفع الى األمـام بسلـسلة                 سفار
  .عمليات تُنفذ على التوازي على مبعدة آالف الكيلومترات بعضها عن بعض



  

  

 
 

  

            32ص                                     2415:                العدد18/2/2012السبت  :التاريخ

فاذا نجح شخص مـا  . ان ما رأيناه الى اآلن هو سلسلة عمليات بطريقة اطالق النار في جميع االتجاهات            
ي تنفيذ عملية ضد هدف اسرائيلي وفي قتل شخصية اسرائيلية رسمية فسيحصل علـى              في نهاية االمر ف   

فهذه العمليات المتـسرعة تخفـي      . لكن ال يجوز ان نخطئ ألن هذه كانت وجبة اولى فقط          . وسام تقدير 
ية وهي ليست عندهم مسألة جبا    . الشيء الحقيقي وهو عملية االنتقام الردع الكبيرة التي يعد لها االيرانيون          

. ثمن من اسرائيل عن اغتيال العلماء بل مسألة مكانة وطنية وقدرة ردع في فترة عقوبات وتهديد اليران                
فهل سيوجد من يشير اليهم سوى اسرائيل،       : اآلن، وبعد سلسلة العمليات سيفحص االيرانيون عن الردود       

عـالم، وسـيحاولون ان     وسيتابعون نشاط المنظمات االستخبارية فـي ال      . ومن سيندد وأي ثمن سيدفعون    
  .يفهموا أي دروس استخلصها العدو من االحداث االخيرة
وستدرس نقاط الضعف وتستمر فـي التـدبير        . ان الجهات االستخبارية االيرانية محكمة وخبيرة وقاسية      

فاذا نام شخص ما عندنا على ورق الغار فقد يستيقظ على كارثة تُخلف صدمة نفسية كتلك                . للكمين الكبير 
  . أحدثتها العملية في بوينس آيرسالتي
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