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  هناك تفاهم بين حماس وفتح على إعطاء مشاورات تشكيل حكومة التوافق مزيدا من الوقت: هنية .1

 اسماعيل هنيـة اليـوم    ) حماس(المية   قال رئيس الحكومة المقالة التي تديرها حركة المقاومة اإلس         :غزة
أن هناك تفاهما ثنائيا بين فتح وحماس بإعطاء        " ،  ))شينخوا((، في مقابلة مع وكالة أنباء       )االثنين (]أمس[

المشاورات مزيدا من الوقت حتى تنضح تشكيلة الحكومة وحتى نخـرج لـشعبنا الفلـسطيني بـالقرار                 
  ".النهائي

ر القيادي لمنظمة التحرير الفلسطينية الذي عقد في العاصمة المصرية          وأشار هنية، إلى أن اجتماع اإلطا     
لم يتطرق  " القاهرة الخميس الماضي بحضور حركته وحركة الجهاد اإلسالمي وباقي الفصائل الفلسطينية            

  ".إلى موضوع تشكيل الحكومة
كومة التي من   ونفى هنية أن يكون هناك خالفات داخل حركته أو شروط وضعتها فيما يخص تشكيل الح              
  .المقرر أن يشكلها الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالتوافق مع حماس وفقا إلعالن الدوحة

وفي رده على سؤال حول ما إذا كان عباس طلب تأجيل تشكيل حكومة التوافق كما جاء على لسان عدد                   
 ". إلى حكومـة     هناك توافق على مزيد من المشاورات للوصول      " من قيادات من حركة حماس قال هنية        

هو اآلن بحاجة إلى قرار نهائي متصل بتشكيل        "وتابع رئيس الحكومة المقالة، قائال إن الشعب الفلسطيني         
  ".هذه الحكومة بتوافق وطني فلسطيني بين كل القوى الوطنية واإلسالمية

ئال ودعا هنية إلى وقف تبادل االتهامات بشأن تعطيل تشكيل الحكومة بين حركتـي حمـاس وفـتح قـا                  
مطلوب تهدئة األجواء اإلعالمية للمحافظة على أجواء المصالحة وحتى نعكس اللقاءات القياديـة التـي               "

  ".تجري في القاهرة على أرض الواقع
وردا على سؤال يقول هل سترشح نفسك خلفا لمشعل في ظل قيام مشعل بإبالغ مجلس شورى الحركـة                  

ئاسة المكتب السياسي للحركة فـي الـدورة التنظيميـة          في اجتماعها األخير برغبته أال يكون مرشحا لر       
  ".مشعل هو رئيس المكتب السياسي وسيبقى رئيسا للمكتب السياسي"قال هنية إن ..القادمة ؟ 

وعما إذا كان ينوي الترشح النتخابات الرئاسة الفلسطينية القادمة في ظل اتفاق حركته علـى إجرائهـا                 
عي والوطني الفلسطيني خـالل أشـهر وفقـا التفـاق المـصالحة      إضافة إلى انتخابات المجلسين التشري 

  ".ال أريد التعليق " الفلسطينية قال هنية 
 27/2/2012، وكالة انباء شينخوا

  
  متمسكون بحق العودة ونهج المقاومة:  في غزةهنية خالل لقائه ماهر الطاهر .2

دليل على التمسك بحق العودة، "أكد رئيس الوزراء إسماعيل هنية أن عودة القيادات الفلسطينية : غزة
والبقاء على التحدي لالحتالل واإلصرار على أن حق العودة حق مقدس ال يمكن التنازل عنه، ودليل 

  ".على أن الشعب الفلسطيني شعب حي وعزيز وكريم
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وعبر هنية، خالل لقائه عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وممثلها في الخارج ماهر 
زيارة "، عن سعادته بعودة الطاهر إلى فلسطين وإلى غزة، معتبرا إياها )2-27(لطاهر، مساء االثنين ا

  ".مهمة ولها قيمة كبيرة، وأنها أول العودة للقيادات الفلسطينية
 التمسك بحق العودة واستعادة الوحدة والمضي على نهج المقاومة والسياسة الملتزمة بثوابت هنيةوجدد 

  .لسطيني وحقوقه حتى الوصول ألهداف الشعب الفلسطيني وإقامة الدولة وعاصمتها القدسالشعب الف
وأكد هنية على وحدة الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج، مبيناً أن زيارة الطاهر لغزة مهمة للمسيرة 

عربي، وشدد على ضرورة استثمار الربيع ال .النضالية وأحد رافعي لواء المقاومة والصمود والعودة
موضحاً أنه لمس من خالل جوالته لدول عربية وإسالمية كم المخزون الذي يمأل الشعوب العربية حبا 

  .لفلسطين، داعياً إلى استثمار ذلك، حيث يبدأ االستثمار من الوحدة وإنهاء االنقسام
لفلسطين، معبرا من جانبه، شكر الطاهر رئيس الوزراء والوفد المرافق له على زيارتهم وتهنئته بزيارته 

عن سعادته وهو يزور أرض فلسطين وغزة الباسلة التي رفعت رأس كل فلسطيني عالياً عندما صمدت 
وأكد الطاهر على أن أبناء الشعب الفلسطيني في الشتات متمسكون بحق العودة،  .وتصدت لالحتالل

لحلول سياسية، داعياً إلى ال يمكن التوصل مع االحتالل "ويؤمنون بوحدة األرض والشعب، موضحا أنه 
وطالب في كلمته باستثمار الربيع العربي، وجدد التأكيد على  .الكف عن سياسية التسوية والمفاوضات

  .ضرورة العمل الستعادة الوحدة وانهاء االنقسام، ال سيما في ظل الثورات العربية
  27/2/2012المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
  جديدةالحكومة الدم بدء مشاورات تشكيل فياض يعرب عن خيبة أمله من ع .3

، عن خيبة أمله إزاء عدم بدء مشاورات تشكيل أمسسالم فياض .  أعرب رئيس الوزراء د:رام اهللا
وقال فياض في مقابلة مع  . لتحقيق المصالحة الوطنية”"إعالن الدوحة"حكومة الوفاق الجديدة بموجب 

ة أمل ألن العمل لم يبدأ حتى اآلن في تشكيل الحكومة التي لدي خيب“التي تبث من رام اهللا ) راية(إذاعة 
ما كان يثار "وأضاف فياض  ."تم االتفاق عليها في اتفاق الدوحة رغم األمل السابق بانتهاء أزمة تشكيلها

ويقال بأني أنا عقدة المنشار في سبيل تشكيل حكومة وحدة أو توافق أو كفاءات انتهى، لكن لألسف 
  ."لم يحصل في ظل طرح استدراكات وتساؤالت واستفهام) لحكومةتشكيل ا(الشديد 

ما هو مهم هو أن يتم العمل "وردا على إمكانية أن يتولى منصبا وزاريا في الحكومة المقبلة قال فياض 
يجب أن ال يكون هنالك افتراض أنه سيطلب مني أن أكون في الحكومة "وتابع  ."على تشكيل حكومة
ألهم الذي يجب التركيز عليه هو كيف تسير الحكومة فيما يشكل خطوة عملية باتجاه المقبلة، بل السؤال ا
  ."إعادة الوحدة للوطن

  27/2/2012الحياة الجديدة، رام اهللا، 
  

   اللفظي والتزوير العمليالتحريضنتنياهو يمارس : عشراوي .4
راوي بشدة تصريحات رئيس  أدانت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عش:رام اهللا

الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو حول مدينة القدس، وتصعيد الحملة التحريضية المغرضة ضد 
  .الرئيس محمود عباس



  

  

 
 

  

            7ص                                     2425:                العدد28/2/2012 الثالثاء :التاريخ

إن حكومة التطرف اإلسرائيلية بزعامة نتنياهو ماضية في تشويه ": وقالت في بيان صحفي، اإلثنين
 لطمس هويتها وتاريخها وحضارتها العربية الفلسطينية، وتزوير معالم القدس بشكل ممنهج في محاولة

  . "وتنتهك المقدسات المسيحية واإلسالمية وحرية العبادة في مخالفة صارخة لألعراف والمبادئ الدولية
بينما قدم السيد الرئيس وصفاً دقيقاً للمخططات واالنتهاكات التي تمارسها قوات االحتالل في "وأضافت 

حتلة بشهادة دولية كان آخرها تقارير االتحاد األوروبي الصادرة عن ممثلياتها مدينة القدس الم
  ."الدبلوماسية في فلسطين، يقوم نتنياهو بتكريس التزوير العملي والتحريض بدال من استخالص العبر

، ودعت نتنياهو إلى التعامل مع الواقع وعدم التعامل مع األوهام التي ينسجها خياله العنصري التوسعي
ن تضليل الرأي العام بخطاب فاشي تحريضي يدل على اإلفالس القيمي واألخالقي لالحتالل، إ": وقالت

ويبقى مقياس السالم مرتبطاً بااللتزام بقواعد القانون الدولي والمرجعيات الدولية، وليس بالتصريحات 
  ."الفارغة وترويج األكاذيب

  27/2/2012، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
  

   لإلضراب عن الطعام الفلسطينية السياسيين لدى السلطةالمعتقلينالمصري يدعو مشير  .5
دعا النائب في المجلس التشريعي عن كتلة التغيير واإلصالح البرلمانية مشير المصري، المعتقلين : غزة

 لإلفراج عنهم، في ةإستراتيجيالسياسيين في سجون السلطة، التخاذ سياسة اإلضراب المفتوح عن الطعام 
  .ظل استمرار إضراب أربعة معتقلين سياسيين عند الطعام في سجون السلطة منذ ثمانية أيام

نسخةً منه، سلطة " المركز الفلسطيني لإلعالم"، تلقى )2-27(وحمل المصري في تصريح صحفي له 
ا، مطالبا إياها بالكف عن رام اهللا المسؤولية الكاملة عن حياة األسرى المضربين عن الطعام في سجونه

  . المصالحة الفلسطينيةومناخاتالعبث الوطني واإلفراج عن كل األسرى في سجونها، تهيئةً ألجواء 
وأكد المصري أن استمرار االعتقال السياسي في الضفة الغربية، يدلل على مدى خطورة التنسيق األمني 

واالحتالل الصهيوني، مستغربا من مواقف حركة فتح ومدى التبادل والتقاسم الوظيفي بين سلطة رام اهللا 
السياسية والتصريحات اإلعالمية المتناقضة كليا مع القرار األمني والتعامل الميداني، الذي ما زال يضع 

وطالب المصري حركة فتح، بتحمل المسؤولية الوطنية من خالل العمل  .حركة حماس في دائرة الحظر
يني لمواجهة المخططات الصهيونية التي تمارس ضد المسجد األقصى والقدس على وحدة الموقف الفلسط

  ".بدلًا من الدخول بهذه المهاترات"وأمام معركة األسرى، 
  27/2/2012المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
   تدعو مجلس األمن لزيارة القدس الفلسطينيةالسلطة .6

 فلسطين في األمم المتحدة رياض منصور فوضت القيادة الفلسطينية مندوب:  راغدة درغام-نيويورك 
 بحسب " مجلس األمن لزيارة األراضي الفلسطينية المحتلة، وبينها القدس الشرقيةإلىتوجيه دعوة "

وسيبحث المجلس الدعوة الفلسطينية في مداوالت مغلقة اليوم بعد اإلحاطة .  فلسطينيةدبلوماسيةمصادر 
  ."الوضع في الشرق األوسط والقضية الفلسطينية"حدة عن التي ستقدمها األمانة العامة لألمم المت

وأوضحت المصادر أن فكرة توجيه الدعوة تبلورت خالل زيارة األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون 
اطالع أعضاء المجلس بصورة مباشرة على نتائج االستيطان "لألراضي الفلسطينية، وأن الهدف منها 

 في مجلس األمن لـ دبلوماسيوقال . "إلسرائيلية وآثارها على حل الدولتينوالجدار العازل والحواجز ا
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قرار الزيارة " الدول، وآخرها السودان ثم هايتي، فإن إلى إنه على غرار زيارات مجلس األمن "الحياة"
 أن تعارض الواليات المتحدة الزيارة، دبلوماسيةوتوقعت مصادر . "ينبغي اتخاذه باإلجماع داخل المجلس
  . أعضاء مجلس األمن بشكل ثنائيإلىما يجعل الخيار البديل توجيه دعوة 

وقالت المصادر الفلسطينية إن عدداً مهماً من أعضاء مجلس األمن أبدى رغبة في تلبية الدعوة، مثل 
، وأن المشاورات وغواتي ماالالدول األعضاء في كتلة عدم االنحياز كالهند وأذربيجان وجنوب أفريقي 

اجتمع "وأضافت أن منصور . ع باقي األعضاء، خصوصاً الدائمة العضوية في مجلس األمنجارية م
بالسفير الفرنسي جيرار آرو الجمعة، وكان مقرراً أن يلتقي السفير البريطاني مارك ليال غرانت أمس، 

  ."وأن البرتغال رحبت بفكرة الزيارة مبدئياً
  28/2/2012الحياة، لندن، 

  
   "إسرائيل" والتعاون االقتصادي مع األمنيطة تدرس وقف التنسيق السل: ياسر عبد ربه" .7

 بأن القيادة الفلسطينية ، االثنين"القدس العربي" مصادر فلسطينية رسمية لـأكدت: رام اهللا وليد عوض
 اإلسرائيلي ضمن ردها على تواصل التعنت إسرائيل مع األمني وقف التنسيق إمكانيةستدرس 

 وفشل المفاوضات السياسية في ، بما فيها القدس الشرقية1967 الفلسطينية عام األراضيواالستيطان في 
 بسبب تعنت حكومة بنيامين نتنياهو وتنكرها ، اختراق في الجمود السياسي السائد في المنطقةأي أحداث

  .للحقوق الفلسطينية
 بأن ، االثنين"القدس العربي" سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية لـأمين ياسر عبد ربه وأكد

 مطروح للدراسة من قبل القيادة إسرائيل ووقف التعاون االقتصادي مع األمنيخيار وقف التنسيق 
  . وفشل المفاوضات في ظل تواصل االستيطان وتهويد القدساإلسرائيلي ردا على التعنت ،الفلسطينية

 الفلسطينية األمنية األجهزة بين األمني  ما كان وقف التنسيقإذاوردا على سؤال القدس العربي حول 
كل شيء تحت الدراسة ولكن " قال عبد ربه ، القيادة الفلسطينيةأمام مطروحا على طاولة البحث وإسرائيل

  ."اآلنال يوجد قرار نهائي حتى 
 عن أسابيع عبد ربه بان الرسائل التي كشف الرئيس الفلسطيني محمود عباس قبل أكدومن ناحية ثانية 

 تلك أن إلى  وأشار. الدولية لم ترسل لغاية اآلنولألطراف إلسرائيل إرسالهاتزام القيادة الفلسطينية اع
 ما زالت بأنها مسؤولية فشل المفاوضات وعدم التزامها باالتفاقيات الموقعة إسرائيلالرسائل التي ستحمل 

وع كله تحت البحث والدراسة، ال ال لم ترسل، والموض'قيد الدراسة من قبل الجانب الفلسطيني، وقال 
  ."األمورونحن بانتظار عودة الرئيس لتتم دراسة كل 

  28/2/2012القدس العربي، لندن، 
  

   يتجولون في رام اهللالصحة أبو مغليضباط صهاينة برفقة وزير  .8
 أصيب مواطنو رام اهللا ومرضى كانوا متواجدين في مجمع فلسطين الطبي بقلب رام اهللا بحالة: رام اهللا

من الذهول واالستهجان لقيام ضباط صهاينة برفقة وزير الصحة في حكومة فياض فتحي أبو مغلي 
  .بجولة في مجمع فلسطين الطبي ظهر الخميس الماضي
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وبحسب مصادر فلسطينية فإن الوزير أبو مغلي ومسئولين آخرين وبتنسيق مع أجهزة عباس استقبلوا 
 في الضفة حيث قاموا بجولة في المشفى واألسلحة مشرعة ضباطا صهاينة وضابطة من اإلدارة المدنية

  .بأيديهم
من جهته، استنكر الدكتور باسم نعيم وزير الصحة الفلسطيني، الزيارة التي قام بها ضباط صهاينة 
مدججين بالسالح باإلضافة إلى ضابطة مما يسمى باإلدارة المدنية في الضفة المحتلة إلى مجمع فلسطين 

  .يس الماضي برفقة القائمين على الصحة في رام اهللالطبي ظهر الخم
إن هذه ) 2-27 (االثنيننسخة منه، " المركز الفلسطيني لإلعالم"وقال نعيم في بيانٍ صحفي وصل 

الزيارة غير المرحب بها وطنيا إلى المجمع الطبي تعتبر انتهاكًا صارخًا لإلرادة الفلسطينية التي ما زالت 
لضفة المحتلة كل يوم بأشكال مختلفة من التنسيق األمني الذي يكرس وجود تقوض من داخلها في ا

االحتالل الصهيوني في محافظاتها ويطلق له العنان لالستمرار في ممارساته العدوانية ضد أهلنا 
  .الصابرين فيها

  27/2/2012المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

  الشلبيهناء  حياة األسيرة تدعو مصر للتحّرك العاجل إلنقاذ  ليلى منصورنائبال .9
دعت النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني، منى منصور، السلطات المصرية للتدخل الفوري : الخليل

والتحرك العاجل في مسعى إلنقاذ حياة األسيرة الفلسطينية هناء الشلبي، التي تخوض إضراباً مفتوحاً عن 
  .الطعام

، مصر باعتبارها )27/2(نسخة عنه، االثنين " برسقدس "وطالبت منصور، في بيان صحفي تلقت 
 30(الراعي لصفقة تبادل األسرى األخيرة، ببذل كافّة الجهود الممكنة لضمان اإلفراج عن الشلبي 

، والعمل باتجاه وقف كافّة التجاوزات والخروقات اإلسرائيلية بحق األسيرات الفلسطينيات كافّة )عاماً
  .مكنوإطالق سراحهن في أسرع وقت م

  27/2/2012قدس برس، 
  

  ة نّالسو خاطئة وتخالف صريح القرآن فتوى القرضاوي بتحريم زيارة القدس: الهباش .10
دعا وزير األوقاف والشؤون الدينية محمود الهباش، الثالثاء، الشيخ يوسف القرضاوي إلى التراجع عن 

  .فتواه التي يحرم فيها على غير الفلسطينيين زيارة القدس
الفتوى الخاطئة تخالف صريح القرآن الكريم والسنة النبوية ' بيان صادر عنه، أن هذه واعتبر، في

المشرفة، فضال عن أنها تقدم خدمة مجانية لالحتالل اإلسرائيلي الذي يريد عزل المدينة المقدسة عن 
محيطها العربي واإلسالمي، وال يرغب برؤية أي وجود عربي أو إسالمي في القدس، ويضع كل 

اقيل والعقبات أمام وصول الفلسطينيين والعرب والمسلمين والمسيحيين إلى مقدسات المدينة، ويعمل العر
  ."في نفس الوقت على تكثيف الوجود اليهودي لتهويد المدينة المقدسة واالستيالء على مقدساتها

  ."فريضة شرعية وضرورة سياسية، وأنها حق مشروع لجميع'وأكد الهباش أن زيارة القدس هي 
واعتبر الهباش أن زيارة المسلمين للقدس حتى وهي تحت االحتالل، تتشابه مع زيارة النبي صلى اهللا 
عليه وسلم للمسجد الحرام بعد صلح الحديبية وهو تحت حكم المشركين، واألصنام تنتشر بالعشرات في 
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اهللا عليه وسلم مع داخل الكعبة المشرفة وحولها، ولم يقل أحد بأن ذلك كان تطبيعا من الرسول صلى 
  .المشركين أو اعترافًا بشرعية حكمهم لمكة المكرمة، بل كان ذلك تأكيدا لحقه في المسجد الحرام

  28/2/2012وزارة األوقاف والشؤون الدينية، رام اهللا، 
  

  داخل حركة حماس" تمرد "وقوعالزهار ينفى ما تردد عن  .11
لمكتب السياسى لحركة حماس اليوم االثنين، ما نفى الدكتور محمود الزهار عضو ا):  أ.ش.أ(-الرياض

داخل حماس، أو أن يكون هو سبب تعثر الحوار فى القاهرة بين حركتى " تمرد"تردد من أنباء عن وقوع 
حماس وفتح، مؤكدا أنه بعد أن اتخذ المكتب السياسى موقفا داعما إلعالن الدوحة ال يسع الجميع إال 

  .العمل على تنفيذه
إن الرئيس عباس هو من طلب من حماس فترة للتشاور فى تشكيل الحكومة واالنتخابات وقال الزهار 

لقد أتينا إلى حوار القاهرة ونحن نعى "لضمان مشاركة القدس، والحصول على ضمانات لذلك، مضيفا 
إشكاليات نتجت عن إعالن الدوحة، وتمت دراسة السلبيات واإليجابيات للتعامل مع هذه الحالة وكان 

أى الغالب أن نمررها ونحصنها، بحيث يتم تالفى أخطارها، ألن فكرة االنتخابات ما لم يكن لدينا الر
ضمانات من أطراف غير عربية بإجرائها تصبح الحكومة أبدية دون نهاية وهو ما قاله عباس خالل 

  ".نريد معرفة البداية والنهاية لهذه الفترة"اللقاء، 
موقفى كان تشخيصا واقعيا وحقيقيا ولم يختلف عليه إحد، إن  ":وعن معارضته اتفاق الدوحة، قال

.. القضايا يجب أن تتم بالشورى، إن هذه القضية لها تداعيات إذا لم يتم تحصينها فهى قضية خطيرة
  ".ولذلك البد أن تكون دراسة معمقة لتالفى هذه األخطاء

لجيش وال يوجد فى قاموسنا كلمة تمرد إن لفظ تمرد يستخدم فى األنظمة الدكتاتورية وثورات ا"وتابع 
على أحد أن تقول رأيك والمؤسسة هى التى تحسم وليس هكذا تدار األمور فى حركة حماس، وكلمة 

  ".ليست تشخيصا حقيقيا للواقعوهي تمرد محاولة لإلساءة للحركة ورموزها أكثر، 
  27/2/2012اليوم السابع، مصر، 

  
 ردع اعتقال األسرى المحررينل كفيلة حماس ستدرس إجراءات: صالح البردويل .12

ستدرس "صالح البردويل أن حركته . أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس د:  محمد جاسر–غزة
إجراءات كفيلة لردع االحتالل اإلسرائيلي، لتجاوز انتهاكاته إلى إعادة اعتقال األسرى المحررين المفرج 

  . برعاية الوسيط المصري) إسرائيل(و" حماس"بين ، التي أبرمت "عنهم ضمن صفقة وفاء األحرار
، أن االختراق 2012-2-27، اإلثنين "فلسطين أون الين"البردويل في تصريح خاص بـ. واعتبر د

  . ، محمالً االحتالل اإلسرائيلي االختراق الواضح للصفقة"غدرٍ إسرائيلي، ونقضٍ للصفقة"للصفقة بمثابة 
 دولة االحتالل اإلسرائيلي بكل الوسائل الممكنة إلعادة اإلفراج وطالب الوسيط المصري بالضغط على

عن األسرى المعتقلين الذين أعادت اعتقالهم في األشهر القليلة الماضية، ومنعها أيضاً من أي اختراق 
  . مستقبلي للصفقة

  27/2/2012فلسطين اون الين، 
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   للزعماء العرب لزيارة القدسعباسحماس ترفض دعوة  .13
رفضت حركة حماس دعوة الرئيس محمود عباس للزعماء العرب بزيارة القدس  :ئد الفي را-غزة 

وقال المتحدث الرسمي . ”إسرائيل“تطبيع واعتراف ب “المحتلة، معتبرة أن هذه الدعوة تنطوي على 
دخول القدس يجب أن يأتي من بوابة إنقاذها من االحتالل وتعزيز “فوزي برهوم إن ” حماس“باسم 

  .”ها وتشكيل أكبر حالة إسناد عربي إسالمي للحفاظ على هويتها الفلسطينيةصمود أهل
وكان عباس دعا في افتتاح مؤتمر الدوحة لبحث قضية القدس، الزعماء العرب إلى زيارة القدس، معتبراً 

 .أن زيارة المدينة المقدسة وهي تحت االحتالل ليست تطبيعاً بل تعزيزاً لصمود أهلها
  28/2/2012، الخليج، الشارقة

  
  "إسرائيل"قادرة على ضرب قلب " 5فجر "حماس تمتلك صواريخ ": يديعوت" .14

، أن حركة 2012-2-27العبرية في عددها الصادر، اإلثنين " يديعوت أحرونوت"ذكرت صحيفة 
  ). إسرائيل(، القادرة على ضرب قلب 5في قطاع غزة تمتلك صواريخ من طراز فجر" حماس"

التي تحاكي " ضربة في القلب"المقرر أن تنطلق منتصف الشهر المقبل مناورة وزعمت الصحيفة أنه من 
  . بشكل مفاجئ) إسرائيل(سقوط صواريخ تطلق من قطاع غزة وتسقط في وسط 

وأوضحت أن المسئولين في المنظومة األمنية اإلسرائيلية يتطرقون بجدية إلى احتمال إطالق صاروخ 
  ). إسرائيل(بعيد المدى من قطاع غزة تجاه وسط 

وضواحيها دون " تل أبيب"آذار وتحاكي سقوط صواريخ في منطقة /  مارس14وستجري المناورة في 
وسيشارك في المناورة سلطة الطوارئ والجبهة الداخلية وهيئة اإلعالم التابعة لجهاز , إنذار مسبق

  .  الداخلية ووزارة التعليمووزارة األمن الداخلي ووزارة التعليم ووزارة, واإلسعافات والطوارئ, الشرطة
أحدها " تل أبيب"وسيسمع خالل المناورة صوت صفارات اإلنذار، وبعدها بدقيقتين ستسقط الصواريخ في 

  .، حسب الصحيفة"تل أبيب"واآلخر يسقط جنوب , "رمات غان"يسقط في سوق تجاري في 
 27/2/2012فلسطين اون الين، 

  
  حكومةعباس من طلب تأجيل تشكيل ال: أبو زهري .15

أكد المتحدث باسم حركة حماس، الدكتور سامي أبو زهري، رفض التصريحات المتوالية الصادرة : غزة
عن عدد من أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وقيادات من حركة فتح، حول االدعاء بأن تأجيل 

  .ي الحكومة المقبلةتشكيل الحكومة تم نتيجة الخالفات في حركة حماس ومطالبتها بمناصب سيادية ف
نسخة منه، اإلثنين " المركز الفلسطيني لإلعالم"وعبر أبو زهري، في تصريحٍ صحفي مكتوب وصل 

، عن أسفه لتلك التصريحات، معتبرا بأنها تعكس مدى استهتار أصحابها بمشاعر الشعب الذي )27-2(
  .يعلق أمالً كبيرا على المصالحة

هذه االدعاءات واألكاذيب تهدف للتغطية على طلب رئيس السلطة ، أن "حماس"وأوضح المتحدث باسم 
: محمود عباس تأجيل تشكيل الحكومة، وهو أمر أعلنه بحضور أعضاء اإلطار القيادي المؤقت، وقال

  ".رغم أننا لم نعترض على طلب عباس لكننا نرفض منطق المزايدة والتضليل"
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ت، مؤكدا أنها تتعارض مع الحقيقة، داعيا الراعي وجدد أبو زهري نفي حركته القاطع لهذه االدعاءا
حتى ال تصل األمور إلى سجال إعالمي ينعكس سلبا على سير "المصري ورئيس السلطة لوقفها 

 ". المصالحة
  27/2/2012المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
  احماس لم تغّير موقفها من سوري: صالح البردويل .16

الدكتور صالح البردويل، وجود أي تغيير في " حماس"ة اإلسالمية نفى القيادي في حركة المقاوم :غزة
موقف حركته من األحداث الجارية في سورية، مؤكداً في الوقت ذاته أن حركته ال تزال تحافظ على 

  .موقفها المتوازن لجهة عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية
إن موقف حماس من سورية لم يتغير، "، )2-27(ن وقال البردويل في تصريح صحفي مساء أمس اإلثني

ولم يطرأ عليه أي جديد؛ نحن ال نتدخل في الشؤون الداخلية للدول، وفي نفس الوقت يعز علينا استمرار 
 ". سيالن الدماء السورية وندعو لوقفها

  28/2/2012المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

  المركزية بالعمل فوراً إن كانت جادة بالمصالحةالمطلوب من حماس السماح للجنة االنتخابات : فتح .17
طالبت حركة فتح بالسماح للجنة االنتخابات المركزية بالتحضير وعمل اإلجراءات الالزمة : رام اهللا

  .لالنتخابات في محافظات قطاع غزة فوراً
 وقال الناطق اإلعالمي باسم الحركة فايز أبو عيطة في تصريح صحفي صدر عن مفوضية اإلعالم

إن االنتخابات الفلسطينية العامة، التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني، مدخل إلنهاء » :والثقافة
  .»اإلنقسام، وأقصر الطرق لتحقيق المصالحة واستعادة الوحدة الوطنية

المطلوب من حماس تنفيذ االتفاقات الموقعة وإعالن الدوحة والموافقة على تشكيل حكومة » :وأضاف
والسماح للجنة االنتخابات المركزية عمل إجراءاتها القانونية الالزمة قبل االنتخابات إن كانت المستقلين، 

  .«جادة بالمصالحة فعال
  28/2/2012الحياة الجديدة، رام اهللا، 

  
  على قيادات حماس قول الحقيقة والكف عن أفعال تخرب ما أنجزناه على طريق المصالحة: فتح .18

 اليوم االثنين، ادعاءات القيادي بحركة حماس احمد يوسف، وتحميله استغربت حركة فتح: رام اهللا
  .الرئيس محمود عباس، مسوؤلية تأجيل تشكيل حكومة التوافق الوطني

وأكدت الحركة في بيان صدر عن مفوضية اإلعالم والثقافة، بأن احمد يوسف لم يشارك في اجتماعات 
 قد وجه انتقادات علنية لقيادات من حماس في غزة لجنة منظمة التحرير الفلسطينية، وأنه شخصيا كان

  .الرافضة إلعالن الدوحة
وكان يوسف قد حمل في تصريحات لوكالة أنباء الشرق األوسط المصرية أمس، الرئيس محمود عباس 

  .مسؤولية ما اسماه تعطيل اإلعالن عن تشكيل حكومة الكفاءات الفلسطينية
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إن قيادات حماس في غزة تسعى إلى : قواسمي في بيان المفوضيةوقال المتحدث باسم حركة فتح أسامة ال
، داعيا قيادات حماس لقول الحقيقة كما هي والكف عن أفعال ال 'خلق أزمة وجرنا إلى تراشق إعالمي
  .تخدم القضية  وال الشعب وال المصالحة

  27/2/2012، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
  

  ات الفلسطينية في لبنان مرتاحة أمنياًالمخيم: منير المقدح .19
اكد قائد الكفاح المسلح السابق في لبنان اللواء منير المقدح، أن المخيمات الفلسطينية في لبنان : بيروت

اجتماعات دورية تعقد بين الفصائل لضبط االمور بالتنسيق مع الجيش اللبناني “مرتاحة أمنياً وهناك 
 لبناني او –اتفاق لتحييد المخيمات عن اي تجاذب لبناني “، كاشفاً عن ”ولمنع اي تحركات معادية لسورية

ثمة حصانة امنية موجودة حالياً في “ان ” الجريدة“وقال المقدح في اتصال مع . ” سوري–سوري 
: واضاف. ”المخيمات، والوضع االمني مضبوط وأي محاوالت لخلق فتن بين الحين واآلخر يتم قمعها

ة عدم التدخل بالشؤون الداخلية السورية، علماً اننا ندعم الحوار ونرفض اي تدخل موقفنا واضح لجه“
 االسرائيلي الهادف الى تقسيم المنطقة الى امارات صغيرة متناحرة –عسكري يترجم المخطط االميركي 

وعن موقف حماس االخير وانقالبها المفاجئ على حليفها االساسي . ”كما حصل في ليبيا والعراق
هذا شأنهم، اال اننا في فتح نؤيد الحوار السوري رغم االخطاء التي حصلت، “، قال المقدح )يةسور(

ونعتبر ان سورية هي القلعة االخيرة التي ال تزال تحافظ على موقفها من االحتالل االسرائيلي، وبالتالي 
صب في خدمة فإننا نكرر رفضنا الي تدخل عسكري، ونؤكد ان اي طلقة في مطلق اي دولة عربية ت

  . ”هذا المشروع
  28/2/2012الجريدة، الكويت، 

  
  احماس ترفض اي تدخل عسكري في سوري: الجريدة الكويتية .20

الحركة ترفض اي تدخل عسكري في سورية، اال انه في ظّل ما “أن ” الجريدة“أكدت مصادر حماس لـ 
دين العمليات الوحشية التي يتعرض له الشعب السوري من ارهاب وقتل، كان ال بد من اتخاذ موقف ي

يشنها نظام االسد على شعبه، وقد ترجم هذا االمر بمغادرة قيادات الحركة سورية بشكل تام وانتقالها الى 
المهم ابعاد الفلسطينيين عن “: وعن المخيمات الفلسطينية في لبنان؟ تخلص المصادر الى القول. ”الدوحة

، ” يخطط له الصهاينة يهدف الى ضرب القضية الفلسطينيةالصراع الدائر في المنطقة، خصوصاً أن ما
الوضع الحالي مستقر وهناك حرص من كل االطراف الفلسطينية على اال تكون حطباً “مشيرة الى ان 

 .”الي فتنة تصب في خدمة المشروع اإلسرائيلي
  28/2/2012الجريدة، الكويت، 

  
  انية غادروا سوريمسؤولون كبار في التنظيمات الفلسطي: القدس العربي .21

ان فصائل فلسطينية ' القدس العربي'أبلغ مسؤول في أحد التنظيمات اليسارية : أشرف الهور: غزة
بخالف حركة حماس، وتوجد لها مقرات ومكاتب داخل سورية، سواء المنضوية تحت لواء منظمة 

طاتها إلى دول عربية أخرى من التحرير الفلسطينية أو من الفصائل المنشقة بدأت فعلياً بنقل قياداتها ونشا
وبحسب المعلومات التي أدلى بها هذا المسؤول الذي فضل عدم ذكر اسمه فإن عددا من  .بينها لبنان
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القيادات التنظيمية الوازنة في عدة أحزاب شرعت خالل األسبوعين الماضيين بالخروج من سورية، 
  .سواالنتقال الى لبنان، على غرار ما فعلت قيادة حركة حما

وذكر أن األمر تم بعد أن أيقنت هذه الفصائل أن النظام الحاكم بقيادة بشار األسد بدأ فعلياً يضعف، وأن 
سقوطه بات مؤكداً، كاشفاً عن توجه عدد من مسؤولي هذه التنظيمات إلى عواصم عربية أخرى بعد 

 بدالً من العودة كما كانت االنتهاء من جلسة الحوار األخيرة في القاهرة التي انتهت الجمعة الماضية،
  .العادة إلى دمشق

وفيما قالت المصادر ان حركة حماس لم يعد لها اي تمثيل في سورية، اكدت مصادر مقربة من رمضان 
المتواجد حاليا بالقاهرة انه ينوي العودة لدمشق قريبا وان حركته لن ' الجهاد االسالمي'شلح زعيم حركة 

أن ينتقل قادة ' القدس العربي'المسؤول اليساري خالل تصريحاته لـ وتوقع  .تنتقل الي عاصمة اخرى
  .التنظيمات المنشقة إلى المناطق اللبنانية التي يوجد فيها حضور أمني كبير لحزب اهللا

  28/2/2012القدس العربي، لندن،     
  

  الجهاد اإلسالمي تحّمل االحتالل المسؤولية عن حياة األسيرة الشلبي .22
الجهاد اإلسالمي سلطات االحتالل اإلسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة األسيرة حملت حركة : جنين

استمرار االعتداءات على "هناء الشلبي، المضربة عن الطعام لليوم الثاني عشر على التوالي، مؤكدة أن 
  ".األسرى يقرب لحظة االنفجار في وجه االحتالل

سخة عنه، إن الخطوة التي أقدمت عليها األسيرة ن" قدس برس"وأكدت الحركة في بيان صحفي تلقت 
تأتي رفضا لما تعرضت له على يد االحتالل وضباط مخابراته المجرمين فور اعتقالها في السادس "هناء 

الجاري من التفتيش العاري والضرب المبرح واإلهانات وكيل الشتائم، ) فبراير(عشر من شهر شباط 
  .ُل انتصارا لكرامتهاوبالتالي فإن ما أقدمت عليه يمث

  27/2/2012قدس برس، 
  

  مانة القدس برئاسة زكي الغولأعاد تشكيل إعباس : عبدالقادرحاتم  .23
حذر حاتم عبد القادر عضو المجلس الثوري لحركة فتح وزير شؤون :  جمال جمال-القدس المحتلة 

ل الهجمة االستيطانية  من االهمال المريب لوضع القدس في ظ،القدس المستقيل من حكومة سالم فياض
  .والتهويد اإلسرائيلي المنهجي لضمها وعزلها عن باقي الضفة الغربية

اعتقد ان الخلل الرئيسي في غياب الرؤية واالستراتيجية ) الدستور(ـوقال عبد القادر في لقاء خاص ب
 من المسؤولية في هذا العربية واإلسالمية محمالً الحكومة الفلسطينية قبل الدول العربية واإلسالمية جزءاً

  .التقصير 
وكشف عبد القادر النقاب عن ان الرئيس محمود عباس اعاد مؤخراً تشكيل امانة القدس برئاسة زكي 
الغول الموجود باالردن مؤكداً ان هذا التشكيل يبقى في اإلطار النظري بمعنى ان التشكيل فقط للطاقم 

بل شهر فقط ويبقى السؤال هل هناك موازنة هل هناك بدون مهمات وبدون رؤيا وخطة وقد تم تشكيلها ق
  .خطة واستراتيجية عمل

  28/2/2012الدستور،عمان، 
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  الجبهة الديموقراطية تطالب في ذكرى انطالقتها بحقي العمل والتملك للفلسطينيين في لبنان .24
جان خطابي  النطالقتها في مهر43الذكرى الـ » الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين«احيت  :بيروت

حضره السفير الفلسطيني لدى لبنان اشرف دبور، والسفير االيراني غضنفر ركن ابادي، والسفير الكوبي 
  .مانويل سيرانو، وممثلون عن احزاب لبنانية والفصائل الفلسطينية

والسفير الكوبي، » تجمع اللجان والروابط الشعبية«و» حزب اهللا«و» امل«وُألقيت كلمات باسم حركة 
التي ال تزال «قف عضو المكتب السياسي للجبهة علي فيصل عند اوضاع الفلسطينيين في لبنان وتو

التسريع في «، داعياً الى »اسيرة للبيان الوزاري الذي اشار الى سعي الحكومة إلقرار الحقوق االنسانية
والتملك وإعمار اغالق ملف الحرمان بإقرار حقوق الالجئين االنسانية واالجتماعية خصوصاً حق العمل 

ان من يدعم حق العودة عليه ان يعطي الحقوق االنسانية، ومن يحرمنا من «، ومعتبراً »مخيم نهر البارد
  .»هذه الحقوق فهو يدفع نحو التوطين والتهجير

 اللبنانية -تنظيم العالقات الفلسطينية «، داعياً الى »194التمسك بحق بالعودة وفقاً للقرار «وجدد فيصل 
سس جديدة بما يوفر إمكانيات صمود شعبنا االجتماعي ويعزز من نضاله من اجل حقوقه على أ
 .»الوطنية

  28/2/2012الحياة، لندن، 
  

  نية واللجان الشعبية في مخيم برج البراجنة نصرة للقدسياعتصام لفصائل المقاومة الفلسط: لبنان .25
لمؤسسات األهلية وبمشاركة تجمع اللجان نفذت فصائل المقاومة الفلسطينية واللجان الشعبية وا :بيروت

والروابط الشعبية في بيروت وبحضور ممثلين عن حركة أمل وممثل عن الرئيس الحص وعدد من 
اعتصاماً حاشداً أمام مسجد الفرقان في مخيم برج ) 26/2(الشخصيات اللبنانية والفلسطينية، أمس األحد 
  .سة التهويد واالستيطانالبراجنة نصرة للقدس واألقصى واستنكاراً لسيا

  27/2/2012قدس برس، 
 

  "الرخو"تصف موقف واشنطن بـ ومهاجمة إيرانل ا روسيتحذيراتنتنياهو ترفض حكومة  .26
ردت إسرائيل على التحذير الذي وجهته إليها روسيا، في حال هاجمت إيران، فقـال مـسؤول                : تل أبيب 

هو إن موسكو تتصرف بعـصبية ألنهـا تجـد          كبير في حكومة رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنيا       
  . حلفاءها في المنطقة معزولين عالميا ومنبوذين ضعفاء لدى شعوبهم

وكانت مصادر إسرائيلية قد كشفت، أمس، أن وزير الخارجية اإلسرائيلية، أفيغدور ليبرمان، يحتج بشكل              
محبطـة مـن الموقـف    وقال له إن إسـرائيل   . »ودي على مواصلة دعم روسيا لكل من إيران وسوريا        

الروسي الذي يتجاهل الوحدة العالمية ضد إيران ونظام الرئيس السوري بشار األسد في سـوريا ويقـف    
فرد الوزير الروسي بتحذير إسرائيل من أن توجيه ضـربة          . إلى جانب من يهدد بالقضاء على إسرائيل      

حمـل تبعـات رهيبـة تهـدد     عسكرية إليران سيؤدي إلى ردود فعل خطيرة في المنطقة من شأنها أن ت            
  .االستقرار لدى جميع دول الشرق األوسط

. من جهة ثانية، انتقدت أوساط سياسية مقربة من نتنياهو، أمس، سياسة الواليات المتحـدة إزاء إيـران               و
وحذرت هذه األوساط   . وأقل حزما حتى من سياسة اللجنة الدولية للطاقة النووية        » رخوة جدا «واعتبرتها  
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ذه الليونة إلى ترسيخ القناعة لدى اإليرانيين بأن العالم الغربي ليس جـادا فـي مقاومـة                 من أن تؤدي ه   
  . مشروعهم النووي وأنه في النهاية سوف يسلم باألمر الواقع ويقبل إيران نووية

 28/2/2012الشرق األوسط، لندن، 
 
 

  عرضها لمد سكة حديد تقطع الضفة بطولها واً مخططيعد اإلسرائيلي  المواصالتيروز .27
كشف النقاب أمس، عن أن وزارة المواصالت في حكومة االحتالل، أعدت           :  برهوم جرايسي  - الناصرة

 كيلومترا، في عمق الضفة الغربية المحتلة، علـى الـرغم مـن ان              475مخططا لمد سكة حديد بطول      
  .أوساطا إسرائيلية تعتبر تنفيذ المخطط صعبا

ن وزير المواصالت يسرائيل كاتس، طلب قبل فترة، إعـداد          اإلسرائيلية أمس، إ  " هآرتس"وقالت صحيفة   
مخطط لمد سكة حديد في عمق الضفة الغربية، وقد وضعت شركة القطـارات الحكوميـة اإلسـرائيلية                 

 سكة حديد تقطع الضفة الغربيـة       11 ألف دوالر، ويشمل المخطط      800المشروع، وبلغت كلفة التخطيط     
  .بطولها وعرضها

  .ع في تنفيذ قسم من المخططويطالب كاتس باإلسرا
وتزعم حكومة االحتالل أن سكة الحديد في الـضفة مـن شـأنها أن تخـدم الفلـسطينيين وعـصابات                    

  .المستوطنين، بل حتى وضع بنى تحتية، لمد سكة الحديد الحقا إلى قطاع غزة
الل وتقول الصحيفة، نقال عن مصادر مسؤولة، إن أعضاء مجلس التخطيط األعلى في حكومـة االحـت               

يتعاطون مع المخطط بمنتهى الجدية، ومنهم من بدأ يبحث في حفر نفق في منطقة نابلس، لغـرض مـد                   
السكة، وهذا على الرغم من إدراك المسؤولين في المجلس ذاته، لحقيقة أن السلطة الفلسطينية ستعارض               

  .ية في الضفةالمشروع، إذ أنه يمتد في اراض تابعة لمسؤولية كاملة أو جزئية للسلطة الفلسطين
 28/2/2012الغد، عّمان، 

 
   غير مستعدة لمواجهة قصف صاروخي"اسرائيل"دفاعات : نائب اسرائيلي معارض .28

 رئيس لجنـة اسـتعدادات الـدفاع        "زئيف بيلسكي "معارض  السرائيلي  اإلنائب  ال قال   -) رويترز(القدس  
ليست مستعدة لحماية االسرائيليين فـي      الداخلي في الكنيست يوم االثنين ان الدفاعات المدنية االسرائيلية          

حالة نشوب حرب وتعرضها للقصف الصاروخي مما أذكى الجدل بشأن امكانية شن هجوم على البرنامج               
  .النووي االيراني

االمور تسير ببطء شديد ونحن نهدر      "وأضاف  ". ال... هل نحن مستعدون لحرب   "وقال بيلسكي لرويترز    
ئيل ان مئة ألف صاروخ وقذيفة صاروخية موجهة اليها الكثير منها لـدى             وتقول اسرا  ."وقتا ثمينا للغاية  

ماس على الرغم من أنها قد تقرر عدم االشتراك في أي           حسوريا وحزب اهللا وحركة المقاومة االسالمية       
  .حرب بين اسرائيل وايران
في حالة الطـوارئ    مازال موقفنا هو أنه اذا فعل الجميع ما يفترض أن يفعلوه            "وقال مسؤول في الوزارة     
  ."فان الوضع سيكون مأمونا

ويدعم موقف الوزارة فيما يبدو تصريحات وزير الدفاع االسرائيلي ايهود باراك التي أدلى بها في نوفمبر            
تشرين الثاني عندما قال انه اذا ردت ايران على أي هجوم بقصف اسرائيل بالصواريخ فانها قد تتـسبب                  

  ." ظل الجميع في بيوتهماذا" قتيل 500في سقوط أقل من 
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وقال تقرير جديد لمركز الدراسات االستراتيجية والدولية ومقره واشنطن ان الصواريخ االيرانية ستكون             
 كيلومتر عن أهدافها في اسرائيل لكنه أشار الـى أن           2دقيقة اذا سقطت في محيط يبعد ما بين كيلومتر و         

  .لهجمات العشوائية قد تكون مدمرة من اسرائيل أراض مأهولة مما يعني أنه حتى ا% 92
 27/2/2012وكالة رويترز لألنباء، 

 
   يتسلم عمله في مصر"اسرائيل"سفير  .29

قال مسؤول اسرائيلي ان أول سفير السرائيل في مصر منذ اسقاط الرئيس حسني مبـارك فـي                 : القدس
  .العالقات بين البلدينمطلع العام الماضي بدأ مهام عمله رسميا يوم االثنين في خطوة تستهدف استمرار 

وعين ياكوف أميتاي سفيرا العام الماضي خلفا السحق ليفانون الذي غادر القاهرة في سبتمبر أيلول حين                
اقتحم محتجون مقر السفارة احتجاجا على مقتل مجندين مصريين برصاص القـوات اسـرائيلية علـى                

 سـفيرا تـسلم طنطـاوي أوراق        14ين  وقالت وكالة أنباء الشرق االوسط ان أميتاي كان من ب          .الحدود
  .اعتمادهم

  27/2/2012وكالة رويترز لألنباء، 
 

   االسرائيليجيشالفي   الخدمة العسكرية وليبرمان حولالحريديمبين " إسرائيل"جدل في  .30
) الحريـديم (احتدم الجدل في إسرائيل أمس االثنين، بين األصوليين اليهود          :  برهوم جرايسي  - الناصرة

المتطرف أفيغدور ليبرمـان، فـي أعقـاب        " يسرائيل بيتينو "مانية، من بينها زعيم حزب      وبين جهات عل  
صدور قرار للمحكمة العليا اإلسرائيلية، لوقف العمل بقانون مؤقت، ينظم مسألة إعفاء الـشبان اليهـود                

  .األصوليين من الخدمة في جيش االحتالل ألسباب دينية وشرائعية
من نسبة   % 1، لم تكن نسبة الحريديم تصل إلى        1948أ اإلعفاء بعد العام     وتقول المعطيات، إنه حينما بد    

الذين يسري عليهم قانون التجنيد اإللزامي، ولكن في فوج التجنيد األخير الذي كان فـي خريـف العـام             
 30، مع مؤشرات واضحة إلى ارتفاع هذه النسبة تدريجيا إلى نحو             %13، بلغت نسبتهم    2011الماضي  

  . المقبلة، استنادا إلى نسبة الوالدات في مجتمع الحريديم، المنغلق على نفسه18ات الـ في السنو% 
أفيغدور ليبرمان، بأنه لن يقبل بتمديد القانون المؤقت        " يسرائيل بيتينو "وفي المقابل، فقد أعلن زعيم حزب       

  .المقبل) أغسطس(ولو ليوم واحد، وينتهي سريان القانون في شهر آب
تقول إن هذه المسألة قد تقود إلى أزمة ائتالفية تهدد بسقوط حكومـة بنيـامين               " هآرتس"وراحت صحيفة   

نتنياهو في الصيف المقبل، ولكن استطالعات الرأي تشير إلى أنه في ما لو جرت انتخابـات برلمانيـة                  
ـ                ا أن  جديدة، فانها ستأتي بنفس توزيع المقاعد القائم اليوم، بشكل خاص بين معسكر اليمين والوسط، كم

قوة الحريديم لن تتراجع، ما يعني أن حل الحكومة لن يحل األزمة، بل سينقل األزمة ذاتها إلى الحكومة                  
  .التالية

 28/2/2012الغد، عّمان، 
  

  يران لن تبلغ واشنطن مسبقا بأي ضربة عسكرية محتملة إل"إسرائيل": تقارير .31
كدوا أنهم لن يبلغوا واشـنطن مـسبقا إذا         كشف مصدر استخباراتي أمريكي أن المسؤولين اإلسرائيليين أ       

  للمنشآت النووية اإليرانية" ضربة عسكرية وقائية"قررا توجيه 
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وقال المصدر لوكالة أسوشيتدبرس إن رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعـه إيهـود               
  .زاروا إسرائيل أخيراباراك نقلوا رسائل بهذا المعنى لعدد من كبار المسؤولين األمريكيين الذين 

وبحسب المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه قال المسؤولون اإلسرائيليون إنهـم إذا قـرروا ضـرب        
  .إيران فسيكتمون األمر عن األمريكيين لتقليل احتماالت اتهام واشنطن بالفشل في منع الهجوم اإلسرائيلي

الت المحادثـات أخيـرا مـع الجانـب         ويقول محللون إن كبار المسؤولين األمريكيين حاولوا خالل جو        
بين الواليات المتحدة وإسرائيل حلو كيفية التعامل مع طموحـات إيـران            " فجوة الثقة " اإلسرائيلي تقليل   

  .النووية
وقالت تقارير إن واشنطن حوالت على مدى الشهور الماضية إقناع إسرائيل بـأن الـضربة العـسكرية                 

  .نووي اإليرانيسيكون لها تأثير مؤقت على البرنامج ال
وأعلنت الواليات المتحدة انه ليس لديها معلومات عما إذا كانت طهران قـد قـررت بـدء االسـتخدام                   

  .العسكري للمواد النووية المتاحة لها أي تحويلها إلى قنبلة أو رأس صاروخ نووي
يلجأوا إلى العمل   وقال المصدر االستخباراتي إن إسرائيل اقتنعت عقب زيارة دونيلون بأن األمريكيين لن             

وأضاف أن المسؤولين اإلسرائيليين توصلوا إلى نتيجـة         .العسكري وأيضا لن يؤيدوا قيام إسرائيل بذلك      
  .مفادها بأن عليهم القيام بعمل عسكري من جانب واحد ضد إيران

 28/2/2012، )بي بي سي(هيئة اإلذاعة البريطانية 
  

  نغوال على صفقة تسلح بمليار دوالر وأ"إسرائيل" بين مفاوضات ":ذي ماركر"صحيفة  .32
 مليار دوالر نشرت    1.6بعد يوم واحد من اإلعالن عن صفقة سالح كبيرة بين إسرائيل وأذربيجان بقيمة              

االقتصادية أن مفاوضات تجري بين الصناعات الجوية وحكومـة أنغـوال حـول             » ذي ماركر «صحيفة  
 يتم حتى اآلن التوقيع على الصفقة التي تشمل بيع          وأشارت الصحيفة إلى أنه لم     .صفقة بقيمة مليار دوالر   

  .طائرات من دون طيار فضالً عن أعتدة عسكرية أخرى
وأشارت الصحيفة إلى أنه بعد إبرام الصناعات العسكرية اإلسرائيلية صـفقات مـع الهنـد بمليـارات                 

  .الدوالرات، تم اإلعالن عن الصفقة مع أذربيجان، والمفاوضات جارية مع أنغوال
 28/2/2012سفير، بيروت، ال

 
 الجيش اإلسرائيلي يشتبك مع مسلحين عند الحدود مع مصر ويقتل أحدهم .33

وقعت اشتباك مسلح، الليلة الماضية، بين مسلحين مجهولين قادمين من مصر وقوات            : )فلسطين(الناصرة  
 .االحتالل اإلسرائيلي، على الحدود المصرية الفلسطينية

؛ فإن قوة من الجيش اإلسرائيلي      )28/2(الم العبرية، صباح اليوم الثالثاء      وبحسب ما أوردته وسائل اإلع    
 1948اشتبكت مع مجموعة من المسلحين، أثناء محاولتهم الدخول إلى األراضي الفلسطينية المحتلة عام              

إلى أن االشتباك أسفر عن مقتل أحد المهاجمين، في         ة  مشير. عبر الحدود المصرية في شبه جزيرة سيناء      
  . انسحب الباقون إلى داخل األراضي المصريةحين

 28/2/2012، قدس برس
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   النووي اإلسرائيلي مصابون بالسرطانديمونة مفاعل عمال": إسرائيل" .34
 عامال سابقا في مفاعل ديمونة النووي اإلسرائيلي، أمـس، أنهـم            24أعلن  : برهوم جرايسي  -الناصرة  

قا مصابين بالمرض، ورفعوا منذ سنوات دعاوى ضـد          عامال ساب  61مصابون بالسرطان، لينضموا إلى     
  .الحكومة، لعدم كشفها عن طبيعة عملهم

وقالت وسائل إعالم إسرائيلية أمس، إن الدعوى قائمة منذ النصف الثاني من سنوات التسعينيات، وتشمل               
ى الدعوى القضائية، عاملين أو عائالت عاملين سابقين، ماتوا مع الـسنين بمـرض الـسرطان، وتـسع        

" يسيء لـسمعة المفاعـل    "السلطات اإلسرائيلية إلى عرقلة سير المحكمة، في محاولة لمنع صدور قرار            
 مليون دوالر، ولكن من شأن هذا المبلغ ان يرتفع مع           33علما ان الدعوى تطالب بدفع تعويضات بقيمة        

ت أمـام العـاملين     وجاء في الدعوى القضائية، أن السلطات اإلسرائيلية عرض        .24الـ انضمام العاملين 
على طول الزمن صورة مزيفة، وكأنها تتبع كافة اإلجراءات التي تضمن الوقاية العالية لضمان سـالمة                

  .العاملين، ومنع اإلشعاعات النووية في المفاعل
وكان خبراء كبار في عالم الفيزياء النووية حذروا في السنوات األخيرة مـن خطـوة مفاعـل ديمونـة                   

، ويقولون إن المفاعالت من جيله جرى إغالقها منذ سـنوات           1961العمل به في العام     النووي، الذي بدأ    
طويلة، وان من أخطار استمرار عمله، حدوث تشققات وتصدعات في جدرانه الداخلية، ما يفسح المجال               

  .امام تسريب إشعاعات إلى الخارج
 28/2/2012الغد، عّمان، 

  
   هاية لمنع مظاهرة ضدإغالق جامعة فرنسترحب بقرار " إسرائيل" .35

 رحبت أوساط إسرائيلية أمس االثنين، بقرار عميد الجامعة الثامنة في باريس، بإغالق الجامعة              :الناصرة
والجامعة " إسرائيل دولة أبرتهايد  : "لمدة يومين، لمنع مظاهرة مناهضة للسياسة اإلسرائيلية، تحت عنوان        

  . السوربون جامعة تشكل جامعة13الثامنة، هي واحدة من اصل 
 28/2/2012الغد، عّمان، 

  
  67 بيتاً في القدس منذ 3300 ألف مقدسي وهدمت 14 أبعدت "إسرائيل" ":دائرة شؤون المفاوضات" .36

أظهر تقرير أعدته دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية أن اسرائيل أبعدت : رام اهللا
 حتى اليوم عبر سياسة سحب بطاقات الهوية، كما 1967 الف فلسطيني عن مدينة القدس منذ عام 14

  . بيتاً في المدينة3300هدمت 
وبين التقرير الذي نشر أمس أن اسرائيل تمارس سياسة تهجير منهجي الهالي المدينة المحتلة الحالل 

عرضاً » الصمود والبقاء والتنمية: القدس«وقدم التقرير الذي حمل عنوان . المستوطنين مكانهم
اكات اإلسرائيلية ضد المدينة من السكان الى االماكن االثرية والدينية واإلغالق العسكري والجدار لالنته

 ألف بطاقة هوية من المقدسيين في الفترة الواقعة 14سحبت ما يزيد عن «وقال إن إسرائيل . وغيرها
األسر  في المئة من 20وذكر ان هذه السياسة أصابت ما يزيد عن . »2010 و1967بين عامي 

  .الفلسطينية المقدسية
 وحدها، وهو 2008 و2006 في المئة من عمليات السحب جرت في الفترة بين عامي 50واضاف أن 

  . في المئة في عمليات سحب الهويات من المقدسيين50ما يشكل بنسبة 
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سياسة اإلغالق التي تفرضها إسرائيل على القدس الشرقية حالت دون وصول ثالثة «وجاء فيه أن 
ماليين مواطن مسيحي ومسلم من أبناء الشعب الفلسطيني، إلى أماكنهم المقدسة وكنائسهم ومساجدهم 

 ألف مقدسي عن مدينتهم باعتبار أن المناطق السكنية 70الواقعة في هذه المدينة، فضالً عن عزل نحو 
  .»التي يقيمون فيها باتت تقع خارج جدار الفصل

، من بينها العديد 1967 منزل من منازل المقدسيين منذ عام 3300بهدم وأشار التقرير إلى قيام اسرائيل 
 499وقال ان . من المواقع التاريخية والدينية كحي باب المغاربة التاريخي في البلدة القديمة في القدس

 في المئة من إجمالي 15منزالً جرى هدمها في المدينة خالل السنوات الست الماضية، وهو ما يشكل 
  .1967 التي هدمت منذ عام المنازل

، 1950وقال التقرير ان استمرار تطبيق قانون أمالك الغائبين الذي فرضته الحكومة اإلسرائيلية عام 
وأشار إلى . اإلسرائيلي الذي يقوم على أساس الدولتين-يحول دون التوصل إلى حل للصراع الفلسطيني

غير «ديمة ومحيطها، تسير بوتيرة وصفها بأنها أن أعمال الحفر األثري في القدس، خصوصاً البلدة الق
  .تجاوزت ما تم حفره منذ منتصف القرن التاسع عشر» مسبوقة

  28/2/2012، الحياة، لندن
  

   االضراب حتى لو استشهدت الى ان يتوقف االعتقال االداريسأواصل:  الشلبي هناءاالسيرة .37
زارت األسيرة المضربة عن الطعام هناء  أفادت محامية وزارة األسرى شيرين عراقي التي :رام اهللا

الشلبي، ان إدارة سجن الشارون قامت بنقلها إلى قسم الجنائيات في السجن وفي زنزانة انفرادية عقابا لها 
  .على مواصلتها اإلضراب المفتوح عن الطعام احتجاجا على اعتقالها اإلداري

وقالت المحامية عراقي ان الوضع الصحي . ويدخل اضراب االسيرة اليوم يومه الثالث عشر على التوالي
لألسيرة بدأ يتدهور وظهر عليها الهزال والضعف بسبب اإلضراب، وأنها تقبع وحدها في زنزانة 

وأبلغت األسيرة الشلبي . انفرادية، ولم تتلق أية فحوصات طبية منذ إعالنها اإلضراب عن الطعام
ح عن الطعام ولن تتوقف عن ذلك حتى لو أدى إلى المحامية أنها مصرة على استمرار اإلضراب المفتو

  .استشهادها
  28/2/2012، الحياة الجديدة، رام اهللا

  
   الشلبي في إضرابها هناء لمساندة األسيرةيدعوعدنان خضر األسير  .38

دعا األسير خضر عدنان من مستشفى زيف بصفد، جماهير الشعب الفلسطيني وكافة المؤسسات : رام اهللا
 12سانية إلى مساندة األسيرة هناء الشلبي في إضرابها عن الطعام والذي تواصله لليوم الـالحقوقية واإلن

جاءت دعوة األسير عدنان إثر زيارة قام بها محامي نادي  .على التوالي، احتجاجا على اعتقالها إداريا
   .األسير رائد محاميد له أمس

المحاكم العسكرية بكافة مستوياتها، كونه يعتبر كما أشاد األسير خضر بتوجه األسرى اإلداريين لمقاطعة 
  .بأن االعتقال اإلداري اعتقال باطل وسياسي في الدرجة األولى، وطالب جميع األسرى بااللتزام بالقرار

وفي نهاية لقاء المحامي شكر األسير خضر نادي األسير من إداريين ومحامين على المتابعة الحثيثة 
  .لقضيته وقضايا األسرى

  28/2/2012، ام، رام اهللاألي
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   فلسطيني إدارًيا بينهم عشرة أطفال500االحتالل يعتقل : "المركز الفلسطيني للدفاع عن األسرى" .39

أن سياسة االعتقال اإلداري التي تمارسها سلطات االحتالل » المركز الفلسطيني للدفاع عن األسرى«أكد 
، مبينًا أن هذا النوع من »عراف الدولية واإلنسانيةمخالف لكافة القوانين واأل«بحق األسرى الفلسطينيين 

المتهم مدان حتى تثبت «مبني على أساس باطل واتهامات زائفة، وقائم على أساس أن «االعتقال 
  .»بريء حتى تثبت إدانته«، بدال من اعتبار األسير »براءته

خمسمائة معتقل إداري، بينهم وكشف المركز أن سلطات االحتالل تعتقل حتى إعداد هذا التقرير أكثر من 
عشرة أطفال يخضعون لهذا النوع من االعتقال وخمس أسيرات يخضعن لالعتقال ذاته دون تهمة أو 

سياسة «وأكد المركز الحقوقي أن سياسة االعتقال اإلداري التي تنتهجها سلطات االحتالل هي  .محاكمة
، مضيفا »ي العالم تنفذ هذه السياسة سوى االحتالللم يتبق جهة ف«، مبينًا أنه »استعمارية بالدرجة األولى

، »هذا دليل واضح على تمرد االحتالل على القانون الدولي وعلى األعراف اإلنسانية والحقوقية«أن 
مشددا في الوقت ذاته أن االحتالل يمارس القوة والعنف ضمن ما يعرف بسياسة القبضة الحديدية في 

  .األراضي الفلسطينية المحتلة
  28/2/2012، لدستور، عّمانا

  
  رفض إعادة حقوق األسرى المسلوبةت "اإلسرائيليةمصلحة السجون " .40

رفض مدير مصلحة السجون اإلسرائيلية، فرانكو، إعادة حقوق األسرى المسلوبة بعد سحبها من 
  . األسرى، بزعم وجود قانون شاليط

ير مصلحة السجون فرانكو، تطبيق لقد رفض مد: "وقال رئيس نادي األسير الفلسطيني، قدورة فارس
  ". توصيات اللجنة التي تم تشكيلها من مصلحة السجون، للبحث في حقوق األسرى المسلوبة

، أن اللجنة أقرت إعادة بعض الحقوق 2012-2-27وأضاف فارس في تصريحات صحفية، اإلثنين 
زالت الحركة األسيرة لألسرى، إال أن مدير مصلحة السجون رفض االستجابة لتوصيات اللجنة، وما

تخضع إلجراءات عنصرية شديدة، من حرمان زيارة ومواصلة تعليم وعزل انفرادي ومنع إدخال 
  ". والتفتيش العاري، وغيرها من القضايا اليومية التي تنال من كرامة األسرى" الكنتين"

ها في رسالة لمدير وأشار إلى أن األسرى بدؤوا عملية استرداد الحقوق باإلضرابات التي أطلقوا علي
، التي ستتضمن إضرابات مستمرة حتى تتوج فعالياتهم النضالية "الفوضى المنظمة"مصلحة السجون 

وطالب فارس كافة الهيئات بمساندة األسرى، وعدم تركهم لقمة . باسترداد حقوقهم التي عمدوها بالدم
  .سائغة أمام عنصرية مدير مصلحة السجون وإدارتها العنصرية

  27/2/2012، فلسطين أون الينموقع 
  

   األوقاف اإلسالمية هي صاحبة السيادة على المسجد األقصىدائرة": مؤسسة األقصى" .41
دائرة األوقاف االسالمية في القدس هي صاحبة "أكدت مؤسسة األقصى للوقف والتراث على أن : القدس

سالمي عريق، وكل موجوداته السيادة والصالحية في المسجد االقصى المبارك، وأن األقصى هو مسجد إ
كل ما يدعى عن الهيكل أو موجوداته في المسجد األقصى او "، مشددة على ان "هي إسالمية بامتياز

  ".القدس المحتلة ال يعدو كونه اسطورة وأكاذيب، تفنّدها الحقائق التاريخية واألثرية
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االسرائيلية ) عوت أحرونوتيدي(الهجوم اإلعالمي والتحريض األرعن الذي شنته صحيفة "واستنكرت 
على دائرة األوقاف االسالمية في القدس، عبر تقرير نشرته خمس صفحات من الحجم الكبير، في ملحقها 

  ").جبل الهيكل"المعركة على ( االسبوعي يوم الجمعة األخير، بعنوان 
  28/2/2012، األيام، رام اهللا

  
   القيامة كنيسة  على  األقصى اعتداء المسجداالعتداء على: حناعطا اهللا  .42

أكد المطران عطا اهللا حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم األرثوذكس في فلسطين ان االعتداء على  :القدس
وأوضح حنا خالل تقديمه العزاء بشهيد القدس طلعت . المسجد األقصى هو اعتداء على كنيسة القيامة

زي كنائس القدس ومسيحيي االراضي المقدسة عبدالرحمن ذياب رامية، أمس، أنه ينقل ألهالي الشهيد تعا
  .الذين يشاركونهم الحزن واأللم في مصابهم الجلل

ندين بشدة ما يتعرض له المسجد األقصى المبارك ونتضامن مع إخوتنا المسلمين الذين يتم “وتابع 
اتهم الذين التطاول على مقدساتهم ورموزهم الدينية واوالئك العنصريون الذين يعتدون على األقصى هم ذ

. ” يتعرضون للكنائس ويسعون لطمس معالم المدينة المقدسة امعاناً في سياسة التهويد وتزوير التاريخ
وقال إن االعتداء على األقصى هو اعتداء على القيامة، كما ان االعتداء على القيامة هو اعتداء على 

  .األقصى، الفتاً إلى ان القدس واحدة والفلسطينيين شعب واحد 
  28/2/2012، لخليج، الشارقةا

  
   طوابق في القدس الشرقيةستة تعتزم إقامة مقبرة يهودية ضخمة من االحتاللسلطات ": يديعوت" .43

اإلسرائيلية أمس أن سلطات االحتالل اإلسرائيلي ” يديعوت أحرنوت“ذكرت صحيفة : عالء المشهراوي
 ألف قبر في القدس الشرقية، 35 تضم  مترا26ً طوابق بارتفاع 6تعتزم إقامة مقبرة يهودية ضخمة من 

وأوضحت أن بناء المقبرة . في محاولة جديدة منها إلثبات وجود حق تاريخي مزعوم لليهود هناك
 أنواع من الدفن هي دفن الموتى في جدران المبنى مجاناً، 3 سنوات وستكون فيها 3سيكتمل خالل 

ومقابر عائلية يمكن شراؤها لدفن أفراد العائلة  ألف شيكل إسرائيلي، 13ودفنهم في قبور عادية مقابل 
  .الواحدة جنباً إلى جنب

وتعقيباً على ذلك، قال رئيس قسم التراث والمخطوطات في المسجد األقصى المبارك الدكتور ناجح 
نذكِّر بالمقبرة المقامة “وأضاف . ”إن إقامة المقبرة تأتي في إطار تهويد ما تبقى من مدينة القدس“بكيرات 

 لحاخام 1929 دونماً التي حكرت في عام 89ي حي في راس العمود واألرض الوقفية البالغة مساحتها ف
يهودي من أجل دفن الموتى اليهود لتصبح فيما بعد عبارة عن جذور تاريخية، واليوم نشهد زيادة في 

  . ”مصادرة األراضي والحديث عن إقامة حدائق توراتية
  28/2/2012، االتحاد، ابوظبي

  
   اللبنانيةمع مخبري األجهزة األمنية فتوى شرعية تحّرم التعاطي: مخيم نهر البارد .44

 فتوى دينية يحرمون بموجبها  نهر الباردمخيم أصدر خطباء وأئمة المساجد والمشايخ في: عمر ابراهيم
مر في ، مستندين بذلك على أدلة شرعية، وواضعين األ"مخبر"العمل لدى األجهزة األمنية اللبنانية كـ 

األذى الذي يطال الناس ظلماً جراء األخبار والتقارير الكاذبة التي يقدمها المخبرون لألجهزة "إطار رد 
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الفتوى التي تم اإلعالن عنها من على منابر المساجد وجرى تعميمها بشكل واسع النطاق في ". األمنية
، وفاعليات "اللجنة الشعبية"ية، والمخيم، جاءت بعد مشاورات قام بها مطلقوها مع الفصائل الفلسطين

، والحد من انتشارها، وتداعياتها على أبناء "كيفية مواجهة الظاهرة السلبية"المخيم، حيث جرى البحث في 
المخيم، مع التأكيد على الحفاظ على أمن واستقرار المخيم وعلى العالقة الجيدة مع كافة األجهزة األمنية 

اللجنة "مود ابو شقير، المنتدب من قبل المشايخ وخطباء المساجد إلى ، كما أكد الشيخ مح"اللبنانية
  ".الشعبية

  28/2/2012، السفير، بيروت
  

   في مخيم البص في صورسكنية وحدة 52األنروا ترمم  .45
 وحدة سكنية ال تتفق وأدنى معايير السالمة العامة، ومهدد 300فمن أصل أكثر من : سوزان هاشم

 منها فقط سيطولها مشروع األنروا لترميم المباني 52م البص في مدينة صور، معظمها باالنهيار في مخي
أثارت ضآلة المشروع، في مخيم البص غضب األهالي، نظراً لما وصفوه . »حصة البص«المهددة هي 

، كما »دون األخذ بمعايير واضحة«التي حددت على أساسها المنازل المشمولة بالترميم » االنتقائية«بـ
هذه النقمة العارمة على المعايير العبثية التي اعتمدتها وكالة األنروا في  .»األخبار«يدون هنا لـقال العد

فالمحاصصة سيدة الموقف، «ترميم األبنية في مخيم البص تكاد تكون مشتركة بين معظم أهالي المخيم، 
 لذلك تم إرضاؤهم من إذ إن األنروا لها مصالحها مع المجتمع المدني الفلسطيني، وتحسب لهم حساباً،

، كما يتهم رئيس اللجان األهلية في مخيم البص أبو »خالل وضع المقربين منهم على الئحة ترميم األبنية
بالمعايير التي اعتمدت، والتي تمت مناقشتها مع وكالة األنروا، التي أوضحت «هادي عبد العال مشككاً 

، ويتابع أبو هادي »لة للسقوط، نظراً لقلة الميزانيةأن الترميم لن يشمل سوى بيوت الزينكو أو تلك اآلي
بيد أن الواقع ال يعكس حقيقة األمر، إذ إن الكثير من البيوت ال تتمتع بأدنى شروط السالمة العامة أو «

الصحية، وحتى أنها مهددة بالسقوط ومع ذلك لم يرد اسمها على الالئحة ألسباب غامضة، ما خلق حالة 
نحن مش ضد المشروع بل على «، ويقول مضيفاً »مة بين صفوف األهاليهرج ومرج ونقمة عار

  .»الناس العكس نحن نرحب بهذه المشاريع، لكن ضد األسلوب المتبع، والذي كاد أن يولد شرخاً بين
  28/2/2012، االخبار، بيروت

  
  ة الشلبي مع األسير لقرار األسرى اإلداريين مقاطعة المحاكم وتضامناً دعماً في الخليلاعتصام .46

نظم نادي األسير في محافظة الخليل وبالتعاون مع لجنة أهالي األسرى ووزارة شؤون األسرى : الخليل
وذلك ) انتصار القيد ( امس اعتصاما جماهيريا أمام الصليب األحمر في الخليل وذلك تحت عنوان 
لتثبيت والقراءة التمهيدية تعزيزا لقرار األسرى اإلداريين مقاطعة المحاكم العسكرية المسماه محاكم ا

ومحاكم االستئناف والمحكمة العليا ودعما لألسيرة هناء الشلبي المضربة عن الطعام لليوم الحادي عشر 
وتضامنا مع قرار الحركة األسيرة ببدء خطوات احتجاجية تصعيدية ضد إدارة السجون بسبب استمرارها 

  .في تطبيق العقوبات التي جاءت في قانون شاليط
  28/2/2012، حياة الجديدة، رام اهللال

  
   في غزة  وفد طبي تركي يجري عمليات لجرحى":جمعية السالمة الخيرية" .47
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يجري وفد طبي تركي يزور قطاع غزة لمدة أسبوع العديد من العمليات الجراحية لجرحى في : غزة
  .القطاع، إضافة إلى تقييم طبي للجرحى
رية، وضم عددا من المتخصصين في عدة تخصصات يحتاجها وزار الوفد التركي جمعية السالمة الخي

وتخصص أنف وأذن , مخ وأعصاب, جراحة تجميل, ومنها العظام والمسالك البولية, الجرحى في غزة
وأوضح مدير عام الجمعية مصعب عبد المالك أن الوفد سوف يقوم بالكشف على أكثر من  .وحنجرة

وللكشف عن الجرحى المزمع تنفيذ , ييم الطبي للجرحى جريحا في غزة من مجمل التخصصات للتق250
عمليات جراحية لهم في مستشفيات القطاع ومحاولة جدوله الجرحى ذوى الحاالت المقعدة لتسهيل سفرهم 

 عملية تقييم للعمليات الجراحية وأوضاع الجرحى الطبية، وأنه 55وأفاد أن الوفد أجرى  .للعالج بالخارج
  .ن عمليات التجميل وعمليات األنف واألذن والحنجرة عمليات م5سيتم إجراء 

  28/2/2012، السبيل، عّمان
  

   مواطنين بنابلسثمانية واعتقالاقتحام منزل محرر  .48
اقتحمت قوات االحتالل اإلسرائيلي بلدة كفر قليل جنوب نابلس بالضفة الغربية المحتلة : الضفة الغربية

  .تادتهم إلى مراكز التحقيقواعتقلت ثمانية شبان من القرية فجرا، واق
وقال رئيس المجلس القروي في البلدة سمير صايل إن قوات كبيرة من جيش االحتالل اقتحمت القرية 

وأضاف صايل أن قوات  .الساعة الثانية عشرة والنصف بعد منتصف الليل واعتقلت ثمانية شبان
 من المواطنين 3لقرية وسلمت االحتالل شرعت بحملة تفتيش ودهم للعديد من منازل المواطنين با

  .بالغات لمراجعة مقر المخابرات اإلسرائيلية الكائن في معسكر حوارة القريب من القرية
كما واقتحمت قوات االحتالل مدينة نابلس فجر اإلثنين وداهمت منزل األسير المحرر في صفقة تبادل 

 وفتشته وعبثت بمحتوياته قبل انسحابها األسرى نضال عبد الحق الواقع قرب المقبرة الشرقية من المدينة
  .من المدينة

  28/2/2012، السبيل، عّمان
  

   السوري وقيادته في حيفا الشعبمهرجان تضامني مع  .49
مهرجاناً خطابياً » اللجنة الشعبية للتضامن مع الشعب السوري وقيادته الوطنية«نظّمت : محمد بدير

وشارك . ميدان في مدينة حيفا، مساء السبت الماضيتضامناً مع الشعب السوري وقيادته، في مسرح ال
في اللقاء قوى وحركات وأحزاب سياسية، إضافة الى مشاركة واسعة من أهالي الجوالن العربي السوري 

الهدف من هذا المهرجان رد التحية من مدينة حيفا الى «وقال وصفي عبد الغني إن  .المحتل ومن القدس
 الوطنية، انتصاراً منه ضد المؤمراة اإلمبريالية الصهيونية والرجعية الشعب العربي السوري وقيادته

  .»ونحن كفلسطينيين عار علينا أن نتنكّر للمعروف. العربية
  28/2/2012، االخبار، بيروت

  
  
  

   الصمت العربي والدولي يهدد القدس: في القدس المقاصدومستشفىرئيس جمعية  .50
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يس جمعية المقاصد الخيرية االسالمية ومسؤول عن مستشفى أشاد الدكتور عرفات هدمي رئ: منال عباس
المقاصد وهي اكبر مستشفى بالقدس، بجهود دولة قطر في دعم المصالحة الفلسطينية، متمنياً ان تترجم 
توصيات هذا المؤتمر بالعملية السلمية، وتظهر نتائجه على أرض الواقع، وقال ان محاور المؤتمر 

  .ها ستخدم الوضع الراهن الفلسطينياختيرت بعناية، مؤكداً أن
ونوه الدكتور عرفات في حديث لـ الراية بالمعاناة الشديدة التي يتكبدها الشعب الفلسطيني في كافة 
مجاالت الحياة، وفي ظل هذا االحتالل الصهيوني الغاشم والغادر، ووصف الدكتور عرفات القدس بأنها 

ع وعودا كثيرة، إال أنها لم تثمر، وقال إن القدس قلعة الصمود، موضحا أن الشعب الفلسطيني سم
مجروحة تتألم مما تعانيه يوميا من ممارسات وحشية، وأهل القدس يعانون بشدة وينتظرون أفعال ال 
أقواال، وأكد أن القدس ال محال ستضيع و تهود في حال استمرار األوضاع كما هي عليها، وفي ظل 

 استمرار دعمه للنظام الصهيوني الظالم، وطالب الدكتور عرفات الصمت الدولي الذي ال مبرر له سوى
الدول العربية واالسالمية بالتحرك الفعلي لتغيير الواقع الفلسطيني، ودعم الشعب المناضل ومساعدته 

 تم رصد نصف مليار دوالر، ولم يحصل تعلى توفير العيش الكريم له، وإشار إلى أنه في مؤتمر سر
مليون دوالر، مؤكدا ان العرب والمسلمين قادرون على شراء القدس، وأن اليهود  37منها القدس سوى 

  .مستعدون لبيعها، وما يشاع عن الطابع الديني ما هو إال كذب وتلفيق
  28/2/2012، الراية، الدوحة

  
   فلسطينًيا من نابلس خالل يومين20االحتالل اعتقل ": نادي األسير" .51

في نابلس حملة االعتقاالت واالقتحامات التي شنتها قوات " لسطينينادي األسير الف"استنكر : نابلس
  ) .27/2(االحتالل في محافظه نابلس، فجر اليوم االثنين 

إن قوات : "نسخة عنه اليوم االثنين" قدس برس"وقال رائد عامر، رئيس النادي في بيان صحفي تلقت 
يزيد عن عشرين مواطنًا فلسطينيا من منطقه االحتالل اإلسرائيلية اعتقلت خالل اليومين الماضيين ما 

  .مخيم العين وقريه كفر قليل والمناطق األخرى
  27/2/2012قدس برس، 

  
  سيرة هناء الشلبياأل  اعتقال يقّدم شكوى لألمم المتحدة بشأن"الميزانمركز " .52

شكوى قانونية ضـد    لحقوق اإلنسان ، أنه توجه إلى منظمة األمم المتحدة ب         " الميزان"أعلن مركز   : الخليل
 في سجون االحتالل اإلسرائيلي، ال سيما وأنها      )  عاماً 30(مواصلة اعتقال األسيرة المحررة، هناء الشلبي       
لحقوق اإلنسان، إنـه قـدم اليـوم        " الميزان"وقال مركز    .مضربة عن الطعام منذ نحو اثني عشرة يوماً       

 االعتقال التعسفي في األراضي الفلسطينية المحتلّة،       ، للفريق األممي المعني بمتابعة قضايا     )27/2(االثنين  
شكوى انتقد فيها مخالفة سلطات االحتالل ألبسط معايير حقوق اإلنسان فيما يتعلق باعتقـال الفلـسطينية                

  .الشلبي
  27/2/2012قدس برس، 

  
  

 عشرات المستوطنين يقتحمون باحات مسجد النبي يونس في بلدة حلحول شمال الخليل .53
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، باحات مسجد النبي يونس في بلدة )28/2(قتحم عشرات المستوطنين اليهود، فجر اليوم الثالثاء ا: الخليل
، بزعم أداء طقوس تلمودية، حيث دارت مواجهات محدودة )جنوب الضفة الغربية(حلحول شمال الخليل 

 .بين المصلين والمستوطنين
إلى أن المستوطنين دخلوا " قدس برس"وأشار محمد عوض، منسق اللجنة الشعبية في بيت امر، لمراسل 

وانسحبوا تحت حماية جنود االحتالل، الذين تواجدوا بكثافة في المنطقة، وفتشوا المصلين ودققوا في 
  .بطاقاتهم الشخصية دون أن يبلغ عن اعتقال أحد

  28/2/2012قدس برس، 
  

 فبراير   /باط فلسطينًيا منذ مطلع الشهر ش390االحتالل اعتقل ": أنصار األسرى"منظمة  .54
نسخة عنه اليوم الثالثاء " قدس برس"، في تقرير إحصائي تلقت "أنصار األسرى"ذكرت منظمة : رام اهللا

باعتقال ما يزيد عن ثالثمائة وتسعين ) فبراير(، أن قوات االحتالل قامت خالل شهر شباط )28/2(
حفيون وكتاب ونساء وشيوخ مواطنًا فلسطينيا من مناطق الضفة الغربية، بينهم أسرى محررون وص

وأطفال، وذلك من خالل اقتحام المناطق والمنازل والعبث بداخلها بطريقة همجية مستخدمة أبشع أساليبها 
 .في القمع والتنكيل بحق المواطنين المعتقلين

 28/2/2012قدس برس، 
  

 غزةبالتراجع عن قرارها تقليص خدماتها لالجئين في " األونروا"تطالب " ثابت"منظمة  .55
) األونروا(لحق العودة قرار وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين " ثابت"استنكرت منظمة : بيروت

تقليص الخدمات اإلنسانية ووقف صرف مخصصات الدعم التكميلي لألسر المصنفة تحت خط الفقر في 
 . قطاع غزة، بحجة العجز في ميزانية الوكالة 

نسخة عنه، أن هذا القرار له " قدس برس"ي بيان صحفي تلقت ، ومقرها بيروت، ف"ثابت"واعتبرت 
مؤشرات خطيرة على الالجئين الفلسطينيين في قطاع غزة، مما له من انعكاسات سلبية على حياة 

الالجئين في مخيمات القطاع الذين يعانون الفقر والبطالة أصال نتيجة الحصار المفروض منذ العام  
 ".يخالف القوانين واألعراف الدولية"هذا القرار  من قبل االحتالل، وأن 2006

فيلبو غراندي إلى ضرورة وقف اإلجراءات التي أقدمت عليها " األونروا"ودعت المفوض العام لوكالة 
الهيئة الدولية الشاهدة على "الوكالة األممية ضد آالف الالجئين الفلسطينيين في قطاع غزة، باعتبارها 

، ومطلوب منها توفير كافة االحتياجات الضرورية 1948جوئه إبان نكبة عام مأساة الشعب الفلسطيني ول
  .، على حد تعبيرها"لالجئين من االستشفاء والتعليم واإلغاثة إلى حين العودة

 28/2/2012قدس برس، 
  

   تهويد المدينة قمة العنصريةمحاوالت: "مسيرة القدس العالمية" .56
ن خمس قارات، في ختام مؤتمر اللجـان الدوليـة لمـسيرة            أكد مشاركون يمثلو  :  إيهاب مجاهد  -عمان  

القدس العالمية الذي عقد في مجمع النقابات المهنية على مدى يومين، أن محاوالت تهويد القدس تعد قمة                 
  .العنصرية، مشيرين الى أهمية المسيرة كتحرك شعبي سلمي وحضاري مناهض للعنصرية بكافة أشكالها



  

  

 
 

  

            27ص                                     2425:                العدد28/2/2012 الثالثاء :التاريخ

 صحفي عقدوه أمس في ختام فعاليات المؤتمر، علـى ضـرورة إنجـاح              وشدد المشاركون، في مؤتمر   
المسيرة التي ستنطلق من دول الطوق باتجاه الحدود مع فلسطين في الثالثين من آذار المقبل بالتزامن مع                 

 اإلسرائيليةالذكرى السادسة والثالثين ليوم األرض الفلسطيني، وما يرافقها من اعتصامات أمام السفارات             
  .لف عواصم العالمفي مخت

28/2/2012، الدستور، عّمان  
  

  صدمة وخيبة أمل من سلوك حماس : مصادر مقربة من حزب اهللا لـ الوطن .57
ن الحـزب درس    أمن بيروت   » الوطن«قالت مصادر مقربة من حزب اهللا في حديث خاص مع            :صوفيا

 بعد  اإلسالميينحلفائه   التغييرات التي حصلت في مصر وتونس وسياسات وتوجهات          أبعادوحلل واستنتج   
 اإلخـوان « بالـصدمة حيـال تـصرف تنظـيم          أصيب«و ،صعودهم الى سدة الحكم في هاتين الدولتين      

توصل الحزب بعد حوارات مع بعض رموز التنظيم الى قناعة بأن اولويات            «وتوجهاته وقالت » المسلمين
مة على الثوابت والتعاون مع     التنظيم الوصول الى السلطة واالمساك بالحكم حتى ولو كان في ذلك مساو           

ان الحزب رصد   «قالت المصادر   » حماس«وفيما يتعلق بحركة    . »دول كانت حتى االمس القريب عدوة     
رصـده  «، مـشيرة الـى      »نفس الحالة وذات الظاهرة في صفوف قيادة الحركة التي كانت حليفه االكبر           

مع نظامها الذي شكل الحاضن االول      حاالت من التشرذم حيال الموقف من االحداث في سورية والعالقة           
  .»لكل فصائل المقاومة

28/2/2012،  الكويت،الوطن  
  

  اإلسرائيلي حماس ال غبار على مسيرتها الوطنية والتحررية في مواجهة االحتالل :جنبالط .58
النيابية في لبنان وليد جنبالط، في موقفه األسبوعي لجريـدة  » جبهة النضال الوطني«حيا رئيس    :بيروت

الموقف التاريخي لحركة حماس التي ال غبـار        «: »الحزب التقدمي االشتراكي  «الصادرة عن   » ألنباءا«
وما وقوفهـا الـى جانـب الـشعب         . اإلسرائيليعلى مسيرتها الوطنية والتحررية في مواجهة االحتالل        

  .»السوري إال دليل على فهمها لمعنى التضحيات في سبيل الحرية
28/2/2012، الحياة، لندن  

  
   التوطينإجراءات إلى قد توصل للفلسطينيين العمل إجازة: "الكتائب" .59

 قرار وزيـر     كالمه عن  ، عند أمس الجميل في بيان     أمين رئيس المكتب السياسي في حزب الكتائب        حذر
 الفلسطينيين في لبنان قبل استقالته، مـن        لألجراء العمل   إجازةالعمل السابق شربل نحاس تنظيم آلية منح        

 التوطين بشكل مباشر او غير مباشر، لما في ذلك من تعريض لمـصلحة              إجراءاتاآللية الى   ان تؤدي   "
لبنان والفلسطينيين للخطر، وخصوصا ان الدستور اللبناني نص في مقدمته على رفض التوطين، وكذلك              

  .”ةفعلت منظمة التحرير الفلسطيني
28/2/2012، النهار، بيروت  

  
  
  



  

  

 
 

  

            28ص                                     2425:                العدد28/2/2012 الثالثاء :التاريخ

  قضية الفلسطينية أولوية ال: اللبنانيةمفتي الجمهورية  .60
تجمـع العلمـاء    "التقى مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ محمد رشيد قباني في دار الفتوى امس، وفدا من               

تداولنا في شؤون الوحدة اإلسالمية، ومسألة فلسطين،       : "وقال الشيخ حسان عبد اهللا باسم الوفد      ". المسلمين
القـضية  "، ناقال عن قبـاني تأكيـده بـأن          "جد األقصى وما يتعرض له اليوم الشعب في فلسطين والمس       

  ".الفلسطينية هي األولوية بالنسبة لنا
28/2/2012، المستقبل، بيروت  

  
   ودعم التوجه إلى مجلس األمن"عاصمة أبدية لفلسطين" القدس: الختاميفي بيانه  "مؤتمر القدس" .61

المؤتمر "، أن سيد أحمد الخضر، الدوحةنقالً عن مراسله في  27/2/2012نت، .موقع الجزيرةنشر 
 أوصى بتأييد ،الذي انعقد في العاصمة القطرية الدوحة على مدى يومين، "الدولي للدفاع عن القدس

مقترح قطر بالتوجه إلى مجلس األمن الدولي لتشكيل لجنة دولية للتحقيق في سياسات وإجراءات التهويد 
وتبنى المؤتمر إعالن الدوحة الذي دعا ألن تكون  . عقود داخل المدينة المقدسة منذ"إسرائيل"التي تنفذها 

القدس نقطة االرتكاز في القضية الفلسطينية، وتسخير اإلمكانيات الدبلوماسية واالقتصادية العربية لدعم 
 بإيقاف االستيطان واإلقالع عن تزييف "إسرائيل"صمود المقدسيين، والضغط على المجتمع الدولي إللزام 

وطالب إعالن الدوحة منظمة اليونسكو بتعيين خبير دولي في القدس لإلبالغ  .الحقائقالتاريخ وطمس 
  . بحق التاريخ والمقدسات واالطالع على احتياجات المدينة في مجال التعليم"إسرائيل"عن جرائم 

كز  بإقامة مر، الذي نوه برباط المقدسيين وجهود المملكة األردنية في حماية المقدسات،وأوصى المؤتمر
بالدوحة لجمع وأرشفة الوثائق التاريخية الخاصة بالقدس، وإقامة معارض ودراسات ميدانية عن المدينة 

  .المقدسة وعقد مؤتمر دولي للدفاع عنها كل عامين
وشدد المؤتمر على ضرورة متابعة التوصيات ذات الصلة بالقدس والتواصل مع اإلعالم الغربي إلقناعه 

 في "إسرائيل"وطالب المؤتمر االتحاد األوروبي بالتوقف عن التعاون مع  ."إسرائيل"بتغطية جرائم 
 بالسماح "إسرائيل" على حياة سكان القدس، كما دعا إللزام المشاريع والمجاالت التي تؤثر سلباً

وحث المؤتمر دول العالم واألمم  .لفلسطينيي المهجر بزيارة المدينة وفتحها أمام كل مواطني دول العالم
حدة على ضرورة اإلسراع باالعتراف بدولة فلسطين، وتفعيل الرأي االستشاري لمحكمة العدل المت

  .الدولية حول جدار الفصل العنصري الذي يعزل القدس عن الضفة الغربية
وقال مساعد وزير الخارجية القطري للشؤون الدولية الشيخ أحمد بن محمد بن جبر آل ثاني إن المؤتمر 

وتمنى  .تتعرض له القدس من جرائم وانتهاكات بحق المقدسات والسكان والتاريخفرصة الستعراض ما 
أحمد بن محمد، الذي تال إعالن الدوحة، أن يكون المؤتمر بداية في طريق تفعيل قضية القدس وتنوير 

  .الرأي العام العربي والعالمي بأهمية دعم المقدسيين والفلسطينيين بشكل عام
 لجامعة الدول العربية لشؤون فلسطين محمد صبيح فقال إن المؤتمر نوعي حيث أما مساعد األمين العام

 ووضع القدس في القانون الدولي "إسرائيل"شكل أربع لجان متخصصة أصدرت تقارير عن انتهاكات 
وأضاف صبيح أن توصيات لجان المؤتمر تنسجم  .ودور المجتمع المدني في حماية السكان والمقدسات

  .م المتحدة ذات الصلة بالقدس وتستلهم التوجهات العربية التي تنشد العدالة والسالممع قرارات األم
من جانبه، شدد األمين العام للجنة الملكية األردنية لشؤون القدس عبد اهللا كنعان على تكريس الجهود 

ودعا  .تحدة من التمادي في انتهاك القانون الدولي وازدراء قرارات األمم الم"إسرائيل"العربية لمنع 
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فهناك "كنعان إلى تنظيم العديد من المؤتمرات والندوات الستعادة الوعي بأن المدينة هي جوهر الصراع 
  ".حاجة لحراك جماهيري من أجل القدس

البيان ، أن  محمد المكي أحمد،الدوحةنقالً عن مراسلها في  28/2/2012الحياة، لندن، وأضافت 
، "العاصمة األبدية لدولة فلسطين" على أن القدس هي أكد "ع عن القدسالمؤتمر الدولي للدفا"الختامي لـ
األمم المتحدة بمؤسساتها ذات العالقة كافة، بتحمل مسؤولياتها تجاه مدينة القدس وأهلها "كما طالب 

وضمان تمتعهم في مدينتهم بحقوقهم المدنية واالقتصادية واالجتماعية كافة، والمحافظة على مقدساتها 
الحكومة السويسرية، الدولة الوديعة التفاقية جنيف "ودعا البيان  ."ها التاريخية وتراثها اإلنسانيومعالم

 استئناف مؤتمر األطراف السامية المتعاقدة في االتفاقية، إلى، إلى سرعة الدعوة 1949الرابعة لعام 
اإلجراءات الالزمة إليقاف تنفيذاً لقرارات الجمعية العامة لألمم المتحدة في هذا الشأن، بقصد اتخاذ 

القلق البالغ إزاء ما يجري "وعبر المؤتمر عن  ."االنتهاكات اإلسرائيلية وحماية القدس وأهلها ومقدساتها
من أشغال إسرائيلية للتنقيب والحفريات األثرية في المسجد األقصى المبارك ومحيطه بالبلدة القديمة، 

ز للمدينة على الصعد الدينية والثقافية والتاريخية والسكانية، والتي تؤثر بصورة خطيرة على الطابع الممي
يونيسكو، وقرارات األمم المتحدة ذات العالقة بالمدينة المحتلة وقواعد القانون الوالمتناقضة مع قرارات 

  ."1954الدولي، خصوصاً اتفاقية الهاي لحماية الممتلكات الثقافية لعام 
  

  إلسرائيلية بحق المدينة المقدسة مخالفة للمواثيق الدوليةاالنتهاكات ا: لجان مؤتمر القدس .62
أكدت اللجان األربع المنبثقة عن المؤتمر الدولي للدفاع عن القدس، الذي اختتم أعماله في  :الدوحة

، على عروبة مدينة القدس، ورفض جميع اإلجراءات األحادية من جانب سلطات االحتالل أمسالدوحة 
واعتبرت هذه اإلجراءات األحادية مخالفة  .ينة وطمس معالمها العربية واإلسالميةالهادفة إلى تهويد المد

  .لجميع المواثيق الدولية وقرارات األمم المتحدة ذات الصلة وتتعارض مع مبادئ ومعايير حقوق اإلنسان
ت القدس واالنتهاكا"، و"القدس والقانون الدولي" و"القدس والتاريخ": وشددت اللجان األربع، وهي

 تجاه اإلسرائيلية، على أن الممارسات "دور منظمات المجتمع المدني في الدفاع عن القدس"، و"اإلسرائيلية
 لقواعد القانون الدولي المتعلقة بعدم مشروعية االستيالء القدس وعموم األراضي المحتلة تشكل خرقاً

دس تتسم بالبطالن وبالتالي يكون كما أكدت أن مسألة ضم االحتالل اإلسرائيلي الق .على األراضي بالقوة
لدى الشعب الفلسطيني حق غير قابل للتصرف في تقرير الوضع المستقبلي لدولة فلسطين بما فيها القدس 

  .بوصفها عاصمة الدولة الفلسطينية
  28/2/2012الشرق، الدوحة، 

  
  علق بالقدسإلى إحداث نقلة نوعية في إطار العمل العربي فيما يت يدعو رئيس البرلمان العربي .63

 بعقد ، الكويتي ورئيس البرلمان العربياألمة علي سالم الدقباسي عضو مجلس  أشاد:محمد دفع اهللا
وأشاد الدقباسي في  ..المؤتمر الدولي للدفاع عن القدس في قطر ووصف ما تم بأنه جهود كبيرة ومقدرة

ة ومجلس األمن إلنشاء لجنة  التوجه إلى األمم المتحدقطرالشرق باقتراح حضرة أمير جريدة تصريح ل
 :وقال .1967 منذ احتالل القدس في عام "إسرائيل"تحقيق دولية للتحقيق في اإلجراءات التي قامت بها 

 إعادة النظر في آليات عمل وبرامج ونظم إلى تطوير آليات عملنا وفي حاجة إلىننا كعرب في حاجة إ
 العمل العربي المشترك فيما يتعلق بملف القدس الجامعة العربية وضرورة إحداث نقلة نوعية في إطار
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وغيره من الملفات والقضايا الخاصة بتعزيز األمن القومي العربي وحقوق اإلنسان والحريات في الوطن 
  .العربي ومنظومة العمل العربي بشكل عام

  28/2/2012الشرق، الدوحة، 
  

  تعطي زخماً قوياً للقضية الفلسطينيةالثورات العربية س :األمين العام لالتحاد البرلماني العربي .64
أن ثورات الربيع العربي ،  األمين العام لالتحاد البرلماني العربي،أكد نور الدين بوشكوج :قناوكالة 

 وسيكون هذا الزخم نقطة مفصلية في ، أكبر لقضية القدس والقضية الفلسطينية بشكل عامستعطي زخماً
نتائج هذا الحراك العربي  ":"قنا"خاص لوكالة األنباء القطرية  في تصريح ،وقال بوشكوج .تاريخ القضية

ستصب مئة بالمائة في مصلحة القدس حتى وإن تأجلت لبضعة أشهر حتى تتمكن دول الربيع العربي من 
ونبه إلى أن تصعيد االحتالل  ".ترتيب أوضاعها الداخلية وكتابة دساتيرها وانتخاب رؤسائها وبرلماناتها

 من الربيع العربي كونها تدرك أن هذه "إسرائيل"راضي الفلسطينية تعبير عن انزعاج في القدس واأل
داعيا العرب إلى رص صفوفهم لمواجهة االحتالل .. الصحوة العربية ستكون ضد مطامعها ومخططاتها

 رأى ةالفلسطينيوفيما إذا كان صعود اإلسالميين سيسهم أيضا في خدمة القضية  .ومخططاته التهويدية
  .عالقة لها باالنتماءات وشكوج أن قضية فلسطين ليست قضية تيار بعينه بل هي قضية الشعوب والب

  28/2/2012الراية، الدوحة، 
  

  رفع الظلم عن القدسل العرب والمسلمين إلى الوقوف وقفة رجل واحد ودعيرئيس الوزراء المغربي  .65
هناك دول عربية وإسالمية ومنها " إن :ي رئيس الوزراء المغرب،اإلله بنكيران قال عبد :سميح الكايد

.. دولة قطر جادة في دعم سكان القدس، ونحن نراهن على صمود أهالي هذه المدينة في وجه االحتالل
الصمود هو أهم رصيد لمواجهة إسرائيل التي تعمل على تغيير المعطيات على األرض وفرض التهويد 

جريدة  في تصريح لدعاو ". ألنها تعتقد أن الحق في القوة إلى القوة العسكريةومصادرة الهويات استناداً
لى تحرك عربي إسالمي فاعل يستند إلى الشرعية الدولية لمواجهة الممارسات التعسفية التي  إالراية

 ضد الفلسطينيين والعمل على وقف تهويد القدس اإلسرائيليةتمارسها سلطات االحتالل واالنتهاكات 
 لتمكين الشعب الفلسطيني من ،االستيطان وإزالة جدار الفصل العنصريوقضم األرض الفلسطينية ب

 في خدمة القضية الفلسطينية وأكًد أن بالده تعتبر نفسها دائماً. ممارسة حياته الطبيعية كسائر الشعوب
وأضاف أن فكرة عرض قضية القدس على األمم المتحدة فكرة نوعية وحضارية تناسب  .بشكل عام

 كشف ما يقوم به الصهاينة من إجرام في حق المقدسات التي سيكشف الزمن والجهد المرحلة، من أجل
 .المبذول من طرف جميع العرب والمسلمين مدى ما وصلت إليه من تماد في حق مقدسات المسلمين

  . الوقوف وقفة رجل واحد في سبيل رفع يد الظلم عن القدس وأهلهاإلىودعا العرب والمسلمين 
  28/2/2012، الراية، الدوحة

  
  تحذر من محاوالت تهويد القدس" هيئة علماء العراق" .66

دعت هيئة علماء المسلمين العرب والمسلمين إلى التنبه لمحاوالت الصهاينة : سالم زيدان - بغداد
المستمرة الرامية إلى النيل من قدسية المسجد األقصى المبارك وتهويد القدس، ونبهت بأن استفزازاتهم 

 الهيئة نبهتو. مهم البذيء وتعامالتهم اإلجرامية مازالت مستمرة ضد أهله والمصلين فيهبسالحهم وكال
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الشرق نسخة منه إلى عدم تعلل المسلمين بالمشاكل الجارية في بعض جريدة في بيان صحفي تلقت 
ضي بلدانهم وانشغالهم عن قضية العرب والمسلمين األولى؛ ألن العدو سيحاول استغالل هذه الظروف ليم

قدماً في مخططاته الخبيثة، فضالً عن أن قضية فلسطين والقدس الشريف هي قضية العرب والمسلمين 
  .األولى التي ال يجوز التفريط بها وال التغافل عنها، على تقلب الظروف واألحوال

  28/2/2012الشرق، الدوحة، 
 

  ب المحقة للشعب السوريمشعل أبلغنا دعمه للمطال: " السوريالوطني"ـالمكتب التنفيذي لبعضو  .67
بالكثير من " الثورة السورية"تلقى المجلس الوطني السوري موقف حماس من :  بوال أسطيح- بيروت

حماس اتخذت الموقف الصحيح حتى "الترحيب، واعتبر عضو المكتب التنفيذي للمجلس سمير نشّار أن 
  من سوريا كان يوحي بأنها ستتخذ موقفاًانسحاب قيادييها بشكل تدريجي" إلى أن ، الفتاً"ولو جاء متأخراً

  . " للثورة السورية في نهاية المطاف داعماًعلنياً
أي منظمة تدعي التحرير والمقاومة يجب أن تقف إلى جانب الشعب ": الشرق األوسطجريدة نشّار ل وقال

وجزم نشّار  ."السوري، وهو ما قامت به حماس كون نظام األسد ليس إال وجها آخر من وجوه االحتالل
موقف المملكة العربية السعودية األخير؛ الذي وجهت خالله رسالة جازمة بأن النظام السوري يجب "بأن 

 لحركة حماس ولغيرها من القوى والحكومات المترددة التخاذ الموقف الصحيح إلى أن يرحل، شكّل دافعاً
التقوا رئيس المكتب ) هو بينهم(وطني  من أعضاء المجلس العدداً" عن أن ، كاشفاً"جانب الشعب السوري

هو أبلغنا دعمه ": وأضاف. "السياسي لحركة حماس في الدوحة وبالصدفة لوجودهم في الفندق نفسه
 لمطالب الشعب السوري المحقة وللثورة في سوريا، لكننا لم نطلب منه أكثر من ذلك، كوننا نعلم تماماً

ال نرى ": خطو حزب اهللا خطوة مماثلة لحماس، قالوعن إمكانية أن ي ."ظروف الحركة وخصوصياتها
إمكانية لذلك ألننا نعلم تماما الرابط اآليديولوجي والسياسي بين الحزب وإيران، وبالتالي موقف حزب اهللا 

  ."لن يتغير إال إذا تغير موقف طهران
  28/2/2012الشرق األوسط، لندن، 

  
  "إسرائيل"ألردن ومصر تستأنف تصدير الغاز ل .68

 التي تتولى تشغيل خط تصدير الغاز "جاسكو"قال مسؤول بشركة :  يسري محمد- )مصر(ش العري
 إنه سيبدأ خالل ساعات إعادة ضخ الغاز من جديد بعد إتمام عملية إصالحه "إسرائيل"الطبيعي لألردن و

 اًوأضاف أن الضخ سيكون تجريبي . فبراير الحالي/جراء التفجير الذي تعرض له في الخامس من شباط
  .ولعدة أيام قبل على أن يعود للعمل بشكل كامل خالل أيام

  28/2/2012الشرق األوسط، لندن، 
  

  "إسرائيل"مرشحان للرئاسة المصرية يؤكدان عزمهما على إلغاء بعض االتفاقيات مع  .69
 حمدين صباحي، في ندوة في المجلس  المصريةقال المرشح المحتمل للرئاسة:  إسالم العرابي-القاهرة 

، وسيرفع الحظر عن غزة، من الجانب "إسرائيل" إنه سيوقف تصدير الغاز إلى ،قومي للشبابال
  .المصري، حال فوزه في االنتخابات
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 على أنه سيلغي ، حازم صالح أبو إسماعيل المصرية،شدد المرشح المحتمل للرئاسةومن جهة أخرى، 
  . حال فوزه بالرئاسة"إسرائيل"اتفاقية المعابر مع 

  28/2/2012لكويت، الراي، ا
  

  واألونروا لدعم الشباب الفلسطيني" صلتك"اتفاقية تعاون بين مؤسسة : قطر .70
مس اتفاقية لتقديم خدمات مالية مبتكرة لآلالف من رواد أوقعت مؤسسة صلتك ووكالة األونروا  :الدوحة

تر فورد ممثل وقّع على االتفاقية كل من بي. األعمال الفلسطينيين الشباب في مناطق عمل األونروا
وسيتم خالل هذه الشراكة  . طارق يوسف الرئيس التنفيذي لمؤسسة صلتك.المفوض العام لألونروا ود

حيث تموله األونروا عبر " مبادرتي"لتأسيس مشاريع شبابية باسم ) منتج تمويل صغير(إطالق قرض 
  .يةبرنامج التمويل الصغير التابع لها وتدعمه صلتك بتمويل قاعدة ضمان جزئ

  28/2/2012الشرق، الدوحة، 
  

  تحمل مواد خطيرة من العبور في أجوائها تركيا تمنع طائرات شحن إسرائيلية .71
مس أن تركيا قررت منع طائرات شحن مدنية أ اإلسرائيلية ذكرت صحيفة هآرتس :القدس المحتلة

تعلق بالطائرات التي إسرائيلية تحمل مواد خطيرة من المرور عبر مجالها الجوي، مشيرة إلى أن المنع ي
وأكدت الصحيفة على أن . تحمل العديد من المواد التي تصنف بالخطيرة مثل البطاريات والعطور

  . مع الدول األجنبية"إسرائيل"السلطات التركية وضعت قيوداً صارمة على تجارة 
 28/2/2012الدستور، عمان، 

  
  باراكماليزيا تقرر نشر رسالة أرسلها مهاتير محمد إلى إيهود  .72

قررت الحكومة الماليزية نشر رسالة كان رئيس الوزراء األسبق مهاتير : .)اي.بي.يو( – ركوااللمبو
محمد أرسلها إلى نظيره اإلسرائيلي آنذاك إيهود باراك، واتهمت المعارضة باستغالل الرسالة للتغطية 

مس االثنين عن أ )برناما(ية ونقلت وكالة األنباء الماليز ."إسرائيل"لـعلى تصريحات زعيمها الداعمة 
 وزارة الخارجية دققت في الرسالة التي وجهها إنرئيس الوزراء الماليزي محمد نجيب عبد الرزاق قوله 

هذا سيتيح "وأضاف  .مهاتير محمد إلى باراك وارتأت أنه يمكن تعميمها على الرأي العام اليوم أو غداً
كتابة الرسالة هي للدفاع عن القضية الفلسطينية وحق  األسباب التي دفعت مهاتير إلى أنللشعب فهم 

 الرسالة تظهر اهتمام رئيس الوزراء إنوقال  ."الفلسطينيين في إنشاء دولتهم المستقلة وذات السيادة
  .األسبق بعملية السالم في الشرق األوسط، وأن مضمونها يتماهى مع سياسة الحكومة آنذاك واآلن

  28/2/2012، لندن، القدس العربي
  

  "احتالل أجنبي"المستوطنات اإلسرائيلية :  المتحدةلألممرئيس الجمعية العامة  .73
نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن رئيس الجمعية العامة لألمم المتحدة ناصـر عبـد العزيـز                : واشنطن

الناصر، قوله خالل افتتاح الجلسة السنوية الرسمية لمجلس حقوق اإلنـسان فـي األمـم المتحـدة، إن                  
األراضي الفلسطينية المحتلة غير متوافق مع الديمقراطيـة وحقـوق اإلنـسان،            "في  " الحتالل األجنبي ا"
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ال ينبغي لليقظة العربية التي تجتـاح المنطقـة أن تـصرف            : "وتابع ".وخاصة الحق في تقرير المصير    
  ".االنتباه عن هذه العقبة أمام السالم الدولي واالستقرار

 أن يتم تسريع الجهود لضمان إدراك الشعب الفلسطيني حقه في حرية تقرير             بالعكس يجب : " قائال وأكمل
المصير، خاصة عن طريق إقامة دولته المستقلة، ولضمان الحرية والكرامة للشعب السوري في الجوالن              

توافق عالمي حول الحاجة الملحة إلنهـاء مـستوطنات         "وأشار إلى الحاجة إلى وجود       ".السوري المحتل 
  ".إسرائيل

  28/2/2012، الشرق األوسط، لندن
  

  روبرت سيري يعرب عن تشاؤمه من اآلفاق المسدودة للتسوية بالشرق االوسط .74
أعرب روبرت سيري، المبعوث الخاص للسكرتير العام لألمم المتحدة بان كي مون إلى الشرق األوسط،               

خاصـة فـي ضـوء      عن تشاؤمه من اآلفاق المسدودة للتسوية السلمية للصراع في الـشرق األوسـط،              
استطالعات الرأي في إسرائيل التي تشير إلى أن اليمين بزعامة نتنياهو، سيفوز ثانية في إسرائيل فـي                 

وعبر سيري، خالل لقاء له مع النائب العربي في الكنيـست اإلسـرائيلي،             . حال إجراء االنتخابات اآلن   
يد حل الدولتين إذا بقي الوضـع       أحمد الطيبي، على هامش مؤتمر الدوحة، عن تشاؤمه من إمكانية تجس          

ورد الطيبي قائال إن حكومة إسرائيل تقوم بسياسة فرض األمر الواقع دون أن يردعها              . على ما هو عليه   
أو يوقفها أحد، ولذلك، فإن االستيطان سيستمر وتهويد القـدس سـوف يـستمر، إال إذا تحمـل العـالم                    

  .مسؤولياته تجاه هذه القضية الكبيرة
  28/2/2012، ، لندنالشرق األوسط

  
  والحرب اختبار لتركيا.. وستضرب إيران  هلعة"إسرائيل"": رسائل ستراتفور" .75

شغلت قضية الحرب على إيران والدور التركي في المنطقة حيزاً في بعض الوثائق التي نـشرها امـس                  
كالة األميركيـة   لوا ["ستراتفور"الوكاالوالتي تضمنت نقاشات بين عدد من العاملين في         " ويكيليكس"موقع  

في التالي  .  حول معلومات حصلت عليها مصادرهم الخاصة      ]الخاصة لالستخبارات والتحليل االستراتيجي   
  .نقالً عن الموقع" السفير"وثيقتين تنشرهما 

 أن  ،يكشف جورج فريدمان بعد حديث أجراه مع وزير الخارجية األميركي األسـبق هنـري كـسينجر               
وينقل فريدمان ما دار فـي      . ش حالة هلع وبالتالي ستشن الهجوم على إيران       األخير يعتقد أن إسرائيل تعي    

لقاء بين كسينجر وأردوغان حيث أفصح األخير للمسؤول األميركي عن نيته قطع العالقات مع إسرائيل               
في وقت يعتبر كـسينجر أن األزمـة        . وتوجيه سياسته نحو العالم اإلسالمي سعياً منه لتولي موقع القيادة         

  .قية تتمثل في إيران، والحقاً في روسياالحقي
، أن إيران تخرج عـن الـسيطرة نتيجـة األزمـة     2010ويستنتج فريدمان، في رسالته التي تعود للعام    

األساسية التي تعانيها الواليات المتحدة والدول األوروبية والصين، باستثناء روسيا، وهي أزمـة النخبـة               
  .ي الوحيدة التي تأخذ قرارات حاسمةوعالقاتها بالعامة، علماً أن روسيا ه

وفي جوابه على ما ورد في رسالة فريدمان، يوضح مدير ملف الشرق األوسـط وجنـوب آسـيا فـي                    
كمران بخاري أن مصادره العديدة تعتقد أن إيران تحضر للحرب، ما سيجعل النظام اإليراني              " ستراتفور"

 أن تصعب الموقف التركي، إذ ستكون أنقـرة         الضربة على إيران من شأنها    "في وضع أقوى، مضيفا أن      
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ويشير كمران بخـارى    ". مجبرة على أن تأخذ موقفاً رافضاً للحرب، ما سيخلق مشاكل للواليات المتحدة           
  ".قد تكون بمثابة اختبار لتركيا ولتطلعها نحو سياسة خارجية مستقلة"إلى أن هذه األزمة 

ريفا بهاال فتعتقد أن روسيا ستستغل الحـرب علـى          " اتفورستر"أما مديرة األبحاث والخبيرة األمنية في       
إن تركيا ال تستعمل إيران فقط لقطع عالقاتها بإسـرائيل،          "وتوضح رأيها قائلة    . إيران للتقرب من تركيا   

وتلفت بهاال إلى أن تركيا علـى عالقـة         ". بل يجب أخذ موقف الشعب التركي من حرب غزة باالعتبار         
ال يعني أن العالقة ستتطور أكثر، بل ستحافظ تركيا على عالقات جيدة مـع              قوية مع روسيا ولكن ذلك      

  .روسيا ولكنها تسعى إلى أن تبرهن أنها قادرة على العمل بمفردها
  28/2/2012السفير، بيروت، 

  
  دّمرت المفاعالت النووية اإليرانية منذ أسابيع" إسرائيل": "ستراتفوررسائل " .76

أشارت تقارير صحافية إلى أن رسـائل إلكترونيـة         : رويترز، أ ف ب    أ ب،    –تل أبيب، فيينا، موسكو     
نـشرها  " ويكيليكس"األميركية الخاصة لالستخبارات والتحليل االستراتيجي، بدأ موقع        " ستراتفور"لوكالة  

  .البنية التحتية للمنشآت النووية اإليرانية" دمرت"أمس، تفيد بمعلومات غير أكيدة فحواها أن إسرائيل 
، يناقش فيهـا    2011) نوفمبر(في تشرين الثاني    " ستراتفور"الى رسالة إلكترونية لـ     " هآرتس "وأشارت

  .قرب طهران" الحرس الثوري"موظفو الوكالة انفجاراً دمر قاعدة صاروخية لـ 
سئل رأيه في تقارير أفادت بأن االسـرائيليين يعـدون هجومـاً            "ولفتت الرسالة الى أن مصدراً للوكالة       

أعتقد بأن ذلك صرف لألنظار، إذ أن اإلسرائيليين دمروا قبل أسابيع، كّل            : "، وأجاب " على إيران  عسكرياً
متـى  : "شكّك في ذلك، متسائالً   " ستراتفور"لكن محلالً في    ". البنية التحتية النووية اإليرانية على األرض     

  ؟"وكيف دمر اإلسرائيليون البنية التحتية على األرض
لوكالة أن تكون الدولة العبرية أرسلت فرقة كوماندوس الى إيران، ربمـا بمـساعدة              ورجح خبراء لدى ا   

  .مقاتلين أكراد وايرانيين يهود هاجروا الى إسرائيل لتنفيذ تلك العمليات
  28/2/2012، الحياة، لندن

  
  السياسة الخارجية األمريكية فشلت بصورة مريعة بالسنوات األخيرة: خبير بالشأن األمريكي .77

حذر البروفيسور إيتان غلبواع الخبير في الشأن األمريكي بمركز األبحـاث           : ـ زهير أندراوس   رةالناص
، من فشل السياسة الخارجية األمريكية بصورة مريعة في الـسنوات           )بار إيالن (اإلستراتيجية في جامعة    

ة األمريكيـة،   األخيرة، من خالل تبدد طموحات الرئيس باراك أوباما بحدوث تحول حاد في اإلستراتيجي            
ووعده باستبدال القوة العسكرية بأخرى ناعمة ودبلوماسية، وإحداث تصالح مع العالم العربي واإلسالمي،             
وإدارة مفاوضات مع أعداء بالده، وتعزيز وضع الواليات المتحدة األمريكية في الشرق األوسط، ومـن               

لى الفشل التام للخطة، وهما الدولتان      دواعي السخرية، حدثت تحوالت مؤخراً في أنقرة والقاهرة، تدل ع         
  .اللتان تشكالن حجر الزاوية لإلستراتيجية األمريكية

إستراتيجية واشنطن بدت في العالم العربي واإلسالمي دليل ضعف ينبغي استغالله، فـالحروب   : وأضاف
لمنطقـة مـن    الفاشلة التي اندلعت في أفغانستان والعراق، مع األزمة االقتصادية العميقة، عززت فـي ا             

الشعور بأن الواليات المتحدة األمريكية تواجه تراجعاً، وأن تأثيرها بات محـدوداً، كمـا أن الـسياسات                 
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المتسرعة تجاه االنتفاضات العربية أضافت لبنة أخرى من عدم الثقة، وفقـدان الدبلوماسـية األمريكيـة                
  .لتأثيرها

عدم النجاح فـي    : يب تبدت في الشواهد التالية    أكثر من ذلك، فإن بوادر الضعف األمريكي في نظر تل أب          
وقف السباق النووي اإليراني المتالك سالح نووي، الفشل في جلب الفلسطينيين لطاولـة المفاوضـات،               
وإحباط نواياهم للحصول على قرار األمم المتحدة يعترف بدولة فلسطينية، عدم التمكن من تحقيـق حـل      

ة، ما يعني أنه لو كان في واشنطن زعـيم قـوي وصـارم،              وسط بين أنقرة وتل أبيب حول أسطول غز       
لكانت هناك شكوك كبيرة في أن أردوغان سيسمح لنفسه بتدهور العالقات مع اإلسرائيليين، وتهديـدهم،               
وشكوك كبيرة في أن أبو مازن كان سيسمح لنفسه بمراوغـة الواليـات المتحـدة، وتجـاوز طريـق                   

واهد تؤكد أن معاني القوة والردع والصرامة والزعامة، أمـور          المفاوضات عبر األمم المتحدة، وكلها ش     
  . مازالت مفقودة جداً في البيت األبيض

  28/2/2012، القدس العربي، لندن
  

   ويتسبب بإغالق جامعة في باريس"إسرائيل" مقاطعة يناقشمؤتمر طالبي فرنسي  .78
معة لمدة يـومين فـي أعقـاب        البورفيسور باسكال بانزك بإغالق الجا    " 8 -باريس"أوعز رئيس جامعة    

إسـرائيل  : "إعالن نشطاء وطلبة مؤيدين للفلسطينيين عن نيتهم عقد مؤتمر قُدم على أنه أكاديمي بعنوان             
  .، إال أن المؤتمرين حاولوا، على األغلب، مناقشة تبرير مقاطعة إسرائيل"دولة أبارتهايد

  27/2/2012، )2021(مركز دراسات الشرق األوسط، رقم العدد
 

   2011  العامردن السياحي في األالقطاعمليار دوالر خسائر  .79
قال وزير السياحة واآلثار نايف الفايز ان خسائر القطاع السياحي في المملكة :  موسى خليفات-البترا 

. العام الماضي بلغت مليار دوالر نتيجة الظروف السياسية التي تمر بها المنطقة منذ ما يزيد على عام
 الفايز خالل تفقده امس الواقع السياحي في البترا ولقائه الفعاليات السياحية فيها ان واضاف الوزير

الظروف السياسية الراهنة في المنطقة وتداعيات ما يسمى بالربيع العربي اثرت بشكل كبير ومباشر على 
الحكومة يدرك وبين ان الفريق االقتصادي في . الحركة السياحية في المنطقة بأكملها ومن بينها االردن

تماما الظروف القاسية التي يمر بها القطاع السياحي ويعمل كل ما بوسعه لتجنيب هذا القطاع الحيوي 
  .والمهم المزيد من الخسائر والمساعدة في تعافيه

  28/2/2012، الدستور، عّمان
  

   النساء العربياتثروات بليون دوالر 500 .80
جيات حضوراً قوياً في سوق العمل خالل السنوات األخيرة، سجلت النساء الخلي:  دالل أبو غزالة-دبي 

 في 83، بزيادة 21 مليون في العقد األول من القرن الـ1.5 مليون، مقارنة بـ3.3وزاد عددهن إلى 
  .المئة

فإن حجم الثروة المتركزة لدى النساء في المنطقة العربية » مجموعة بوسطن لالستشارات«ووفقاً لـ 
  . بليونا385ًحجم الثروة لدى النساء الخليجيات بـ» مييد« دوالر، بينما تقدر مجلة  بليون500تصل إلى 
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 في المئة من النساء في 26في تقرير صدر أمس، أن ما يزيد على » الماسة كابيتال«وأكدت مؤسسة 
  . في المئة من تعداد السكان41المنـطقة العربية دخلن إلى سوق العمل، علماً أن النساء يشـكلن 

ستثمر هذه الثروات عادة في األصول اآلمنة كالسندات والودائع النقدية والمصرفية، ما دفع بعض وت
وكرست المؤسسات المالية هذه . المؤسسات المالية إلى اتخاذ خطوات جدية لالستفادة من هذا النهج

موجهة األموال واالستفادة منها من خالل تأسيس فروع مصرفية خاصة بالسيدات، وتأسيس صناديق 
وتحتضن السعودية واإلمارات نحو ثالثة أرباع إجمالي القوى العاملة النسائية في منطقة الخليج،  .إليهن

 في المئة من إجمالي القوة العاملة النسائية في منطقة الخليج، تليها دولة 54حيث تساهم السعودية بنسبة 
إجمالي القوة العاملة النسائية في منطقة  في المئة من 22 ألف امرأة عاملة يشكلن 700اإلمارات بنحو 

الخليج العربي، بينما تساهم الكويت بعشرة في المئة، وسلطنة عمان بستة في المئة، وقطر بخمسة في 
  .المئة، والبحرين بأربعة في المئة

  28/2/2012، الحياة، لندن
  

   في ضرب مفاعالت إيران النوويةالمحتملة "إسرائيل"وسائل  .81
من بين كل التحديات العديدة التي واجهت إسرائيل على مدى العقد الماضي، يبـرز              : جوناثان ماركوس 

التهديد المحتمل من وجود إيران نووية كأحد هذه التحديات التي تشغل بال المخططين العـسكريين فـي                 
  .إسرائيل بشكل كبير

 الطيـران و الـدفاع      فهذا هو التهديد الذي أدى بشكل كبير إلى تطور القدرات اإلسرائيلية في سـالحي             
  .الجوي في السنوات األخيرة

 أي،  16- أي و إف   15- طائرة حربيـة مـن طـرازي إف        125فقد اشترت القوات الجوية اإلسرائيلية      
المزودة بأحدث أجهزة الطيران اإللكترونية، وخزانات إضافية للوقود صممت لتوجيه الضربات الجويـة             

  .ألهداف بعيدة عن إسرائيل
لك، اشترت إسرائيل قنابل متطورة يمكنها اختراق التحصينات، وطورت أعدادا كبيـرة            وباإلضافة إلى ذ  

  .من الطائرات بدون طيار ، بينما ركزت تدريبات سالحها الجوي على المهام يطولة المدى
حزيران عام  / ففي يونيو . ولدى إسرائيل سجل في توجيه ضربات استباقية ضد أهداف نووية في المنطقة           

  .بالقرب من العاصمة بغداد" تموز"سرائيل ضربة جوية للمفاعل النووي العراقي  وجهت إ1981
، شن الطيران اإلسرائيلي هجوما على إحدى المنشآت فـي سـوريا            2007أيلول عام   /وفي شهر سبتمبر  

  .كانت تعتقد إسرائيل والواليات المتحدة والعديد من الخبراء أنه مقاعل نووي تحت اإلنشاء
تملة ضد إيران لن تكون مثل الهجمات التي شنتها إسرائيل ضـد الهـدفين العراقـي                لكن الضربة المح  

والسوري سابقا، حيث كانت الضربتان السابقتان موجهتين ضد أهداف فوق األرض، وظهـرت تقريبـا               
  .بشكل مفاجئ

كل، فالضربة المحتملة ضد إيران لتدمير البرنامج النووي اإليراني بشكل كبير يجب أن تراعي عدة مشا              
  .منها النطاق، وتعدد األهداف، وطبيعة هذه األهداف أيضا

كثير من هذه المشاكل تمثل صعوبة في حد ذاتها، ولكن عند وضعها معا، فهي تزيد من تعقيد التحـديات               
  .التي يواجهها المخططون العسكريون في إسرائيل

  كيف تصل إلى هناك؟



  

  

 
 

  

            37ص                                     2425:                العدد28/2/2012 الثالثاء :التاريخ

ة، وكتقدير تقريبي، يقع العديد من األهداف المحتملـة         بداية، الطريق من إسرائيل إلى إيران طويلة للغاي       
  .تقريبا من القواعد اإلسرائيلية)  ميال1,120( كم 1,800إلى )  ميال930( كم 1,500على بعد 

ولذا، فالطائرات الحربية اإلسرائيلية ستحتاج أن تصل إلى ايران، وبنفس القدر من األهمية، سـتحتاج أن        
  .تعود مرة أخرى

  :طرق ممكنة على األقلوهناك ثالث 
 الشمالي، حيث يمكن للطائرات اإلسرائيلية أن تتوجه نحو الشمال، ثم نحو الشرق بطول الحـدود بـين       •

  .تركيا وسوريا، ثم بين ثم تركيا والعراق
وبعد رحيـل   . المركزي، وهو الذي يجعل هناك احتمالية لمرور الطائرات اإلسرائيلية من فوق العراق           • 

ية من العراق، ستكون السلطات العراقية أقل قدرة على رصد ومراقبة مجالها الجوي، مما              القوات األمريك 
  .يفتح الباب بشكل فعال أمام توغل إسرائيلي في األجواء العراقية

  .الجنوبي الذي ستمر فيه الطائرات اإلسرائيلية عبر المجال الجوي للمملكة العربية السعودية• 
ية الطرف عن مثل هذا التحرك، مع األخذ في االعتبار وجود مخاوف            هل ستغض السعود  : والسؤال هنا 

لديها بشأن البرنامج النووي اإليراني؟ وهل يمكن للطائرات اإلسرائيلية أن تتخذ نفـس الطريـق عنـد                 
  .العودة؟ ببساطة، نحن ال نعرف

ود بـالوفود فـي     ما نعرفه، ومع هذا المسافة الطويلة، هو أن الطائرات اإلسرائيلية ستحتاج إلـى التـز              
  .طريقها
  الوقود

ويقول دوغالس باري، خبير بارز في مجال الطيران العسكري في المعهد الدولي للدراسات االستراتيجية              
  ."إن إعادة التزود بالوقود في الجو سيكون أمرا حرجا: "في لندن) آي آي إس ٍإس(

المجال الجوي اإليرانـي، ولكنهـا      الطائرات اإلسرائيلية ال تحتاج فقط للدخول والخروج من         : "ويضيف
تحتاج أيضا إلى وجود وقود يكفي إلمدادها بالوقت المطلوب للوصول ألهدافها، ووقود يكفي كذلك إلـى                

  ."تغطية أي حاالت طارئة قد تظهر أثناء العملية
 وأوضح باري أن المحاولة األولى للتزود بالوقود يمكن أن تتم فوق البحر المتوسط، أو داخـل المجـال                 

  .الجوي اإلسرائيلي
 التجاريـة،   707ويعتقد أن إسرائيل تمتلك ما بين ثمان إلى عشر ناقالت كبيرة على شكل طائرة بوينـغ                 

ولكن يرى الخبراء أن قدرة هذه الناقالت على التخزين سوف تحدد امكانية التغلب على أحـد العوامـل                  
  .المقيدة لنطاق أي عملية جوية

  ها؟ما هي األهداف التي يمكن ضرب
هناك أمور مثل المسافة، وطبيعة بعض األهداف، ومدى توافر طائرات التزود بالوقود سـتحدد طبيعـة                

  .ونطاق أي عملية إسرائيلية محتملة
سيبحث المخططون اإلسرائيليون عن األهداف التي يمكن أن تحدث أكبر قدر ممكن مـن              : " يقول باري 

  ."تي تتحكم فيهاالضرر، وخاصة مع وجود عدد محدود من المنصات ال
سيسألون عن األماكن الرئيسية التي تصيب البرنامج االيراني في مقتـل، ومـن الواضـح أن                "وأضاف

  ".استهداف منشآت تخصيب اليورانيوم سيكون له معنى من وجهة النظر العسكرية
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نة قم  وبالتالي، فإن منشآت تخصيب اليورانيوم في مفاعل ناتانز جنوب طهران، وفوردو بالقرب من مدي             
  .الدينية، ستكون من أبرز المنشآت في قائمة األهداف اإلسرائيلية

وهناك أيضا مفاعل إلنتاج الماء الثقيل، وآخر تحت اإلنشاء في مدينة أراك غربا، قد يكون هدفا بـارزا                  
  .أيضا، وكذلك مفاعل تحويل اليورانيوم في أصفهان

لى ضرب مجموعة مـن األهـداف األخـرى         وليس من الواضح ما إذا كانت إسرائيل ستملك القدرة ع         
  .المرتبطة بالبرنامج الصاروخي إليران وبرنامج اختبار المتفجرات

لكن هذه القائمة من األهداف تثير مجموعة أخرى من المسائل، فمنشآت التخصيب في ناتانز تقع تحـت                 
  .لاألرض، وكذلك أقيمت المنشأة الجديدة في فوردو على أعماق كبيرة داخل أحد الجبا

  هل تستطيع إسرائيل تدمير أهداف تحت األرض؟
يتعـين  : "ويوضح. قال باري إنه يتعين الحصول على معلومات استخباراتية جيدة لتنفيذ مثل هذا الهجوم            

الحصول على معلومات حول جغرافيا الموقع المستهدف وطبيعة التربة وتفاصيل تتعلق بتصميم وبنيـة              
  ."رضالغرف الخرسانية الموجودة تحت األ

  .ويتطلب قصف أهداف محصنة تحت األرض نوعا خاصا من القنابل
، التي تزن الواحدة منها أكثر مـن        "28جي بي يو    "والسالح الرئيسي في الترسانة اإلسرائيلية هي قنابل        

  .طنين ويمكن التحكم فيها بالليزر
 هي أكبر سالح قادر     "28جي بي يو    "ويقول روبرت هيوسون، محرر مجلة جينز أير النشيد ويبونز، إن           

وقد أجريت على هذه القنابل تعديالت منـذ       . على اختراق األرض ويمكن استخدامه مع الطائرات المقاتلة       
  .1991أن استخدمتها الواليات المتحدة أول مرة عام 

فمـن الناحيـة   . ثمة معوقات أمام استخدام إسرائيل لهذا السالح بسبب عدة عوامـل هامـة     "وأوضح أن   
 حمل أكثر مـن     - أي وهي الوحيدة القادرة على حمل هذا السالح          15ال تستطيع طائرات إف     الواقعية،  
  .قنبلة واحدة

 مما يعني الحاجة إلى عناصر دعم أخرى ليست لـدى           -ولذا سيتعين الحصول على قوة هجومية كبيرة        
  .إسرائيل بأعداد كبيرة

بيانـات دقيقيـة    "كدا على الحاجة إلـى      وأشار إلى أن الهجوم يجب أن يكون من مسافة قريبة نسبيا، مؤ           
  ".لتحقيق أكبر أثر لهذا السالح

وبالطبع فإن المجهول األكبر يتعلق بمدى استطاعة هذا السالح تـدمير منـشآت التخـصيب اإليرانيـة                 
  .الموجودة تحت األرض في ناتانز وفوردو

  الفاعلية
: ، مـضيفا  "ف تحت األرض نوعا ما    تتسم بالفعالية ضد أي هد    " 28جي بي يو    "ويقول هيوسون إن قنابل     

وعليه فـإن   . ، تحدد السرعة وزاوية التصويب مقدار فعالية االختراق       28بالنسبة لسالح مثل جي بي يو       "
الصورة المثلى أن تسقط القنبلة من مكان مرتفع بالسرعة القصوى وإصابة الهـدف مـن زاويـة شـبه                  

  ."رأسية
ربما تحاول تحقيق ذلك من خالل استهداف نفـس  "وأضاف . ويشير باري إلى أن قنبلة واحدة قد ال تكفي       

أو ربما تحاول منع الوصـول إلـى        . المنطقة بالعديد من القنابل الختراق األرض والصخور والخرسانة       
  ."المنشأة بتدمير مداخل األنفاق
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ادات كافة هذه المنشآت تحتاج إلى قدر كبير من الكهرباء، ولذا ربما يمكن السعي لتدمير إمـد               : "ويضيف
  ."الكهرباء وأي كابالت تحت األرض

ويوضح أن الهدف سيكون خلق عدد من المشاكل أمام اإليرانيين عن طريق إغـالق المـداخل وقطـع                  
  .الكهرباء وتدمير غرف تحت األرض

  هل لدى إسرائيل خيارات عسكرية أخرى؟
والمقاتالت التي تمـدها بهـا      حتى اآلن ناقشنا األشياء المعلومة من إمكانات إسرائيل، وباألساس القنابل           

  .الواليات المتحدة
ولكن لدى إسرائيل قطاع إليكترونيات وطيران متطور بدرجة كبيرة، وربما ساعد ذلك على إنتاج نظـم                

  .ذات صلة بتنفيذ هجوم على إيران
ة التي ال   ويقول باري إن هناك الكثير من التفاصيل المتعلقة بإمكانيات إسرائيل، والسيما التقنية اإلسرائيلي            

  .نعرفها
يمكن استخدام طائرات من دون طيار مثل هيرون وإيتان لتقييم الدمار الذي تسببه أي هجمات،               "وأضاف  

  ."أو لخداع الدفاعات الجوية
ويشير إلى أن هذا النوع من الخداع سيكون جزءا ال يتجزأ من العملية، إذ أنه يهدف إلى إعاقة أجهـزة                    

  .ا يحدث على أرض الواقعالرادار أو خلق صور زائفة لم
  ماذا عن دفاعات إيران الجوية؟

كما تـستخدم   . جاءت دفاعات إيران الجوية باألساس من روسيا، ولذا فهي مألوفة للطيارين اإلسرائيليين           
  .األميركي الذي يعود أليام الشاه" Hawk"إيران نظام 

اسـتخدامها ضـد أهـداف علـى        الروسية، التي يمكن    " SA-5"وتضم أهم الدفاعات اإليرانية صواريخ      
المتنقل الذي يشتبك مع أهـداف  " Tor-M1/SA-15 Gauntlet"كما أنها تستخدم نظام .ارتفاعات عالية

  .على ارتفاعات أقل
الطويل المدى، ولكن يقول اإليرانيون إنهم اشتروا بعـض         " S-300"وترفض روسيا إعطاء إيران نظام      

  .ىبطاريات الصواريخ الخاصة به من أماكن أخر
ويمكن مقارنة األمر بما قام به طيران حلف        . جو تهديدا رغم كونها قديمة    -وتحمل صواريخ إيران أرض   

  .والواليات المتحدة عند استهداف الدفاعات الجوية في ليبيا العام الماضي) الناتو(شمال األطلسي 
ل، ولـذا فـإن العنـصر       ولن يكون لدى إسرائيل الوقت أو الموارد للقيام بهذه الحملة الجوية لوقت طوي            

  .اإلليكتروني في أي ضربة الستهداف الدفاعات اإليرانية ربما يكون بنفس أهمية إسقاط قنابل
  الغواصات

إسرائيل لديها إمكانـات    "ويقول باري إن    . وربما تلعب الغواصات اإلسرائيلية الصغيرة دورا في العملية       
  ."واصات دولفين األلمانية التي لديهاصواريخ كروز يمكن إطالقها من البحر باالعتماد على غ

  . ورادارات االستطالعSA-5وأوضح انه يمكن استخدامها الستهداف مواقع الدفاع الجوي 
  .ولكنه أشار إلى أن إضافة مشاركة القوات البحرية قد يعقد من جهود التنسيق عند القيام بأي هجمات

ى نظيرتها اإليرانية، التي بها عدد قليل من مقاتالت         ويعتقد خبراء أن القوات الجوية اإلسرائيلية تتفوق عل       
)F-14 Tomcat ( والتي أمدتها بها روسيا29األمريكية وعدد كبير من المقاتالت ميغ .  
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لكن التهديد المحتمل من الطائرات اإليرانية يضفي نوعا من التعقيد على التخطيط اإلسرائيلي، ويضع أي               
  .دات الوقود المحدودة التي تحملها المقاتالتقتال جوي مزيدا من الضغوط على إمدا

  هل سينجح الهجوم اإلسرائيلي؟
يتفق معظم الخبراء على أن إسرائيل تستطيع ضرب عدة أهداف في إيران وإلحاق قدر كبير من الـدمار                  

  .بالبرنامج النووي
موجودة لـدى   ولكن مقدار الضرر سيكون أقل كثيرا من هجوم أمريكي شامل يعتمد على كافة الموارد ال              

  .واشنطن
إذا قاموا بالهجوم، سـيكون ذلـك       : "ويقول باري . وسيعمد االسرائيليون إلى استخدام كل ما في جعبتهم       

  ."استعراضا لقوتها في مواجهة مجموعة من األهداف الصعبة والمتفرقة
ؤكد أنها حتـى    ولكنه ي . وأشار إلى أن عدد قليل من القوات الجوية في العالم يمكنها شن مثل هذه العملية              

  .لو حققت نجاحا في ذلك، فلن يفضي األمر إال إلى تعطيل البرنامج النووي اإليراني
إسرائيل ليس لديها القدر الكبير من القـوات ولـن يتـيح لهـم              : "ويتفق هيوسون مع هذا الرأي، ويقول     

  ."ناإليرانيون الحرية العملياتية المطلوبة لتدمير البنية التحتية النووية داخل إيرا
  .ويؤكد على أن نتائج هذا الهجوم ستكون قاسية وستكون على مستوى العالم

وقبل أيام قليلة، قال رئيس هيئة األركان المشتركة األمريكية الجنـرال مـارتن ديمبـسي إن الهجـوم                  
  .اإلسرائيلي لن يمثل خطوة حكيمة

  ."هدافه على المدى الطويلسيؤدي إلى زعزعة االستقرار ولن يحقق أ"وأشار إلى إن مثل هذا الهجوم 
  .ولكن ربما تكون حسابات إسرائيل مختلفة تماما

  28/2/2012، )بي بي سي(هيئة اإلذاعة البريطانية 
  

  خالفات إسرائيلية حول معالجة الملف النووي اإليراني: نياهونت -قمة أوباما  .82
جهة إيران ومنعها مـن صـنع       المعركة الدولية التي تقودها إسرائيل لموا     :  آمال شحادة  -القدس المحتلة   

قنبلة نووية، تحدث شرخاً متصاعداً في المجتمع اإلسرائيلي وقيادته السياسية والعسكرية، وتـؤدي إلـى               
الحق في الدفاع عن أمن الدولة العبرية       «انقسام اإلسرائيليين إلى معسكرين، أحدهما يصر على ما يسميه          

يديه رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو ووزيرا الـدفاع،        ، وأبرز مؤ  »واستباق إيران نووية بضربة عسكرية    
إيهود باراك، والشؤون االستراتيجية، موشيه يعلون، ومعهم وزير المالية يوفال شتاينتس الذي وصل في              
حملة ترويجه لخطورة إيران إلى القول إنها ستمتلك خالل السنوات الثالث المقبلة صـواريخ باليـستية                

المعسكر اآلخـر ال يختلـف مـع        . لساحل الشرقي للواليات المتحدة األميركية    قادرة على مهاجمة حتى ا    
المعسكر األول على ضرورة منع إيران نووية لكنه يتحفظ عن توجيه ضـربة عـسكرية مـن طـرف                   

األول لقناعة هذا المعسكر بأن إسرائيل غير قـادرة علـى توجيـه             : إسرائيل وحدها، لسببين مركزيين   
وأصحاب . ألن الخطر النووي اإليراني ال يهدد إسرائيل وحدها إنما العالم بأسره          الضربة لوحدها والثاني    

  .هذا الموقف يصعدون معركتهم في الداخل والخارج
المقبل في واشـنطن بـين      ) مارس( اإلسرائيلية في الخامس من آذار       -ومع اقتراب لقاء القمة األميركية      

يبرز موقف الرئيس شـمعون بيريـز المغـاير لموقـف      باراك أوباما وبنيامين نتانياهو يحتدم الخالف و      
أن التهديدات التي تطلقها إسرائيل لتوجيه ضربة عسكرية تلحق ضـرراً كبيـراً فـي               «: نتانياهو، وفيه 
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إيران نووية تـشكل    «ويوضح بيريز، أن    . »المعركة المهمة والضرورية لوقف التسلح النووي اإليراني      
والحظنا في اآلونة األخيرة تشديداً في العقوبات ضد إيران         . وحدهاخطراً استراتيجياً ليس على إسرائيل      

. بقيادة الرئيس أوباما، وكنا شهوداً على قدرته لقيادة ائتالف بالتعاون مع أوروبا ودول أخرى ضد إيران               
كن أنا أقدر هذا، وأنا أعلم أن هؤالء الزعماء يشاركوننا الرؤية نفسها وهي زيادة العقوبات االقتصادية، ل               

  .»بالمقابل الحفاظ على أن كل اإلمكانيات مفتوحة
ويشدد بيريز على موقف إسرائيلي موحد في عدم وضع الضربة العسكرية عن الطاولـة لكـن التهديـد                  
اإلسرائيلي المتصاعد لتنفيذها مع الحديث عن موعد الصيف المقبل، هو ما يشكل مركـز خـالف بـين                  

ع في الرابع من الشهر المقبل مع أوباما سيبلغه موقفه بـأن علـى              وبيريز في لقائه المتوق   . اإلسرائيليين
ورد وزيـر الـدفاع،     . إسرائيل عدم تنفيذ الضربة العسكرية مؤكداً ضرورة تشديد العقوبات االقتصادية         

إيهود باراك، عليه بحملة هجوم لم تشهدها الحكومات اإلسرائيلية لجهة تهجم وزراء على أول شخـصية                
فباراك اعتبر اإلدالء بمواقف متباينة بين رئيسي الدولة والحكومـة أمـر مرفـوض              . بريةفي الدولة الع  

الحكومـة اإلسـرائيلية    «وقـال إن    . ويسيء إلسرائيل وحكومتها ملمحاً إلى أن بيريز يتجاوز صالحياته        
 وتحدث عن بيريز بسخرية اعتبرها البعض إساءة لمكانة رئيس الدولـة،          . »المنتخبة هي صاحبة القرار   

وبيريز دافع في   .  الذي عارض قصف المفاعل في العراق      1981بيريز اليوم هو نفسه بيريز عام       «: فقال
حينه بالقول إن بيغن كان يقودنا إلى هولوكوست، واليوم هناك من يدعي بأن بيريز يعتقد بـأن الهجـوم                   

هم إخراج صـدام    على المفاعل كان خطأ، فتصوروا ما الذي كان سيحدث، لو حاول األميركيون وحلفاؤ            
حسين من الكويت إذا كانت لديه ثالث قنابل نووية، وهذا ما جعل األميركيين بالتالي، يقولون إن بـيغن                  

  .»كان بعيد النظر
وإلى حين الوصول إلى واشنطن تلتهب المعركة اإلسرائيلية الداخلية ويستغل رئيس الحكومـة بنيـامين               

ل للضغط على الرئيس األميركي وذلك من خالل إبقاء مـسألة        نتانياهو الفترة حتى الثامن من الشهر المقب      
وفيما تبقى الساحة اإلسرائيلية مشتعلة في نقاش الموضوع تُجرى لقاءات سرية           . الضربة العسكرية ملتهبة  

وسيحاول نتانياهو في لقاء القمـة مـع        . في واشنطن لضمان تشديد العقوبات بما يشل االقتصاد اإليراني        
ى بيان مشترك يضمن جدوالً زمنياً لفرض عقوبات مشددة على إيـران، وإلـى وعـد                أوباما التوصل إل  

) نـوفمبر (آخر، إلى ما بعد االنتخابات في تشرين الثاني         » موسماً«رئاسي في أنه إذا انتظرت إسرائيل       
  .فإن أميركا تتعهد بأنها ستهاجم كي تدمر، وتشطب التهديد النووي اإليراني

يلي هذا يقبل نتانياهو بأن تلتزم إسرائيل عدم توجيه ضربة عسكرية مـن دون              وفي مقابل الطلب اإلسرائ   
وفـي واشـنطن سيـستغل      . تنسيق مع أميركا ومنح فرصة للمسار الديبلوماسي والعقوبات االقتـصادية         

نتانياهو تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية حيث يعتبره تشديداً على صحة الموقف اإلسرائيلي في شـأن                
  .ار إيران في تطوير برنامجها النووي بسرعة تفوق كل توقع ومتجاهلة المجتمع الدولياستمر

موقف نتانياهو في هذا الجانب يلقى الرفض والتحذيرات من أوساط قلقة من خطورة الضربة العـسكرية                
ل ويروج المعسكر الرافض توقعات خبراء وجهات أميركية إزاء هذه الضربة تقو          . وأبعادها على إسرائيل  

إن إسرائيل ال تستطيع تنفيذ ضربة عسكرية وحدها، وإن واشنطن يجب أن تكون شـريكة بـل قائـدة                   
وهي تتبنّى ما نشر على لسان مسؤولين عسكريين إسرائيليين عن مـصادر أجنبيـة، أن               . لضربة كهذه 

ن إيـران   هناك خوفاً من أن إسرائيل غير قادرة على حماية الجبهة الداخلية من رد على الضربة سواء م                
أو إيران وحزب اهللا وحماس معاً، وأن سالح الجو الذي سينفذ الضربة لن يكون قـادراً علـى تحقيـق                    
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 16 -إف  «و  »  أي 15 -إف  «فضربة كهذه تحتاج إلى مئة وخمس وعشرين طائرة من نـوع            . المهمة
 أيـضاً إلـى     والطائرات الحربية تحتاج  . أي أن سالح الجو كله سيشارك في العملية وهذه مغامرة         » أي

إلنقاذ الطيارين في حال أسقطت الطائرات اإليرانية الطائرات        » يسعور«طائرات تحذير وأخرى من نوع      
فالطائرات ستحتاج  . ومسافة ثالثة آالف كيلومتر ليست سهلة لسالح الجو اإلسرائيلي        . الحربية اإلسرائيلية 

ئيل من طائرات قادرة على نقـل الوقـود         إلى التزود بكميات كبيرة من الوقود في الجو، وما تملكه إسرا          
  .سبع طائرات فقط

األخطر من هذا ما جاء في اإلعالن األميركي بأن القنابل التي حصلت عليها إسرائيل أخيـراً الختـراق                  
والكشف األميركي لهذه التفاصيل زاد     . مواقع تحت األرض لن تكون قادرة على اختراق المنشآت النووية         

  .شكل تحذيراً خطيراً من قبل المعسكر المعارض للضربة العسكريةمن قلق اإلسرائيليين و
وعلى رغم أن إسرائيل تتوقع أن تقبل دول عربية في المنطقة اختراق أجوائها للوصول إلى إيران إال أن                  

  .خبراء يؤكدون أن المسارات الثالثة المتوافرة أمام سالح الجو اإلسرائيلي خطيرة وغير مضمونة
  زل نتانياهوالطريق األفضل ع

الضربة، وإن أخافت الشارع اإلسرائيلي وزادت القلق لدى معارضيها، فإن داعميهـا يـشددون علـى                
أهميتها على رغم إشكالياتها وأخطارها ، وهم يرفضون التقييمات بأنها لن تتمكن مـن القـضاء علـى                  

ط يتفق عليها متخـذو     وزير الدفاع السابق موشيه إرنس تحدث عن أربع نقا        . المشروع النووي اإليراني  
  :القرار في القدس وواشنطن ودول أوروبية عدة، على رغم اختالفات الرأي وهي

  . إيران تعمل في شكل جدي وحثيث على تطوير سالح-
  . السالح الذري في يد نظام آيات اهللا خطر على سالم العالم-
  .ف فرض عقوبات اقتصادية أفضل من استعمال القوة العسكرية إلحراز الهد-
وتقـدم المـشروع    .  لقد مضى وقت طويل في الجدل حول حقيقة وجود برنامج لتطوير سـالح ذري              -

ومن الواضح اآلن أنهم قريبون من تحقيقه وأنه بقي وقت قصير فقط يمكن فيه تنفيـذ عمليـة                  . اإليراني
  .ناجعة

ـ                 شآت الذريـة   إرنس على قناعة بأن في العالم دولتين فقط قادرتين على شن هجوم عسكري علـى المن
ومع هذا، يضيف محذراً، عندما تمتلك إيران سالحاً نووياً فقد          . اإليرانية وهما الواليات المتحدة وإسرائيل    

  .ال تستطيع أية دولة أن تعمل عمالً مجدياً في مواجهتها
ومن المعسكر اآلخر المعارض لموقف إرنس ونتانياهو ووزراء حكومته خرج سافي رخلفسكي، صاحب             

بحملة ضد نتانياهو استغل فيها تقرير رئيس جهاز االستخبارات العسكرية، أفيف           »  يوجد حدود  ال«كتاب  
  .كوخافي، الذي ادعى أن هناك مئتي ألف صاروخ في مواجهة إسرائيل

ماذا سنفعل في مواجهـة مئتـي ألـف         «وفيما رأى الحل األفضل في عزل نتانياهو عن منصبه تساءل           
أن ليس إلسرائيل جهاز إطفاء حريق يستحق       » ينس«جبهة داخلية و    من يعد لحرب    «: مضيفاً. صاروخ

  .»هذا االسم ال يمكن أن يتولى زمام األمور
يخيل اآلن للقيادة اإلسرائيلية أنه يجب عليها أن تقرر، وقد أصبحت المنشأة في قُـم               «: ويقول رخلفسكي 

ريخ كي تبعد إيران عن القنبلة      وأمام السؤال هل تدمر نصف تل أبيب بآالف الصوا        ... محصنة تحت جبل  
فإذا كـان  . سنة، تبقى المشكلة األكبر والخطر الوجودي هي سياسة نتانياهو التي تعزل إسرائيل وتقصيها 
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يجب مهاجمة إيران فال يستطيع فعل هذا إال من يحظى بثقة العالم بفضل اعتداله، ومن ال يـشهد فعلـه                    
  .»فاع حقيقي عن الذاتالعدواني في نظر العالم على عدوانه بل على د

وبرأي رخلفسكي إذا لم يكن نتانياهو يريد االعتزال فيجب أن تصاغ القوة التي تخرجه من ديوان رئيس                 
  الحكومة

   قبل الحرب
األصوات المعارضة لسياسة نتانياهو تجاه الملف اإليراني ترتفع كلما صدر المزيد من المعلومات عـن               

وآخر التصريحات جاء من الـزعيم      . تحتدم كلما اقترب لقاء القمة    أخطار الضربة العسكرية، والخالفات     
عوفاديا يوسيف، الذي دعا الحكومة إلى عدم توجيه ضربة عسكرية ليس ألنـه             » شاس«الروحي لحركة   

شـعب  «على قناعة بعدم جدوى هذه الضربة وخطورتها بل لقناعته بأن اهللا وحده سيقدر علـى حمايـة                  
  .»در على إرسال الرئيس اإليراني، أحمدي نجاد إلى الجحيمالقا«ووحده أيضاً » إسرائيل

وسيقضي على النووي اإليراني ونجاد وسيجعل      » شعبه المختار «وطمأن اإلسرائيليين بأن اهللا سينظر إلى       
اهللا . ال اعتماد على الرئيس األميركي ولن نذكر حتى اسمه        » وأضاف في خطبة السبت   . إسرائيل متفوقة 

  .في كل جيل هناك أناس يحاولون تدميــرنا لكن اهللا يحفظنا. سرائيلسيقاتـــل من أجل إ
  28/2/2012، الحياة، لندن

  
  أوقفوا عارنا في غزة .83

  فهمي هويدي
إذ بعدما اشتركت مصر في حصارها وغـضت الطـرف عـن            . أما من نهاية لمسلسل عارنا في غزة؟      

  !اجتياحها، ها هي تشارك اآلن في إظالمها
)1(  

لكهرباء في غزة توقفت عن العمل في منتصف شهر فبراير الحالي، األمر الذي أغرق              الخبر أن محطة ا   
القطاع في بحر من الظالم، وغاية ما حققته جهود اإلنقاذ التي بذلت أنها بالكاد وفرت التيار الكهربـائي                  

 األمر الذي أعاد بعض الحياة للقطاع، وضاعف من عذابات مليون ونـصف     . لست ساعات فقط في اليوم    
ذلك أن انقطاع التيـار الكهربـائي لفتـرة         . المليون فلسطيني أنهكهم الحصار المستمر منذ ست سنوات       

 ساعة يوميا يعني تعطيل شبكة المياه ومن ثم انقطاعها عن آالف البيوت، وتعطيل              16 و 14تتراوح بين   
جهـم علـى   شبكات الصرف الصحي والمجاري والمخابز وتهديد حياة مئات المرضى الذين يعتمـد عال  

 من مرضى الفشل الكلوي ونحو سبعين مريضا في         404 طفل في الحضانات و    100(استمرار الكهرباء   
ــ في هذا السياق، أعلن رؤساء بلديات القطاع أن انقطاع التيار الكهربـائي يوقـف               ) العناية المركزة 

 10صحي و  مضخة صرف صحي وأربع محطات معالجة مياه الصرف ال         40 بئر للمياه و   200استخدام  
  .من محطات التحلية المركزية والمئات من آليات جمع وترحيل النفايات وخدمات المستشفيات

ال يقف األمر عند ذلك الحد، ألن الناس بدأوا في تغيير أوقات نومهم بحيث تتزامن مع ساعات انقطـاع                   
ذائية ونوعية أطعمـتهم تـم      حتى عاداتهم الغ  . التيار الكهربائي، السيما طالب الثانوية العامة والجامعات      

على صعيد آخر حذر بيان لـوزارة الزراعـة مـن           . تغييرها بحيث ال تعتمد على الحفظ في الثالجات       
ألن السلة الغذائية لسكان القطـاع      . احتماالت وقوع كارثة غذائية جراء استمرار انقطاع التيار الكهربائي        

باتت مهددة بالخطر والتوقف العام، خاصة اآلبـار        متمثلة في الزراعة والصيد البحري والثروة الحيوانية        
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الزراعية واآلالت التشغيلية ومصانع التعليب والفرز، إضافة إلى مزارع الدواجن المختـصة بـالتفريخ              
هذا إلى جانب أن مئات المراكب والسفن البحرية أصبحت تصطف بال حراك في ميناء غـزة                . واإلنتاج

  .جراء نقص الوقود
 قطبي شديد القسوة لم تعرفه غزة منذ ثالثين سنة، لم تنخفض فيه درجـة الحـرارة                 ذلك يحدث في شتاء   

بصورة غير محتملة فحسب، وإنما هطلت فيه األمطار بغزارة شديدة، األمر الذي ضاعف مـن معانـاة                 
سكان القطاع، خصوصا أولئك الذين يعيشون في الخيام ممن دمرت بيوتهم بسبب االجتياح اإلسـرائيلي               

  ). ألفا دمرت بصورة جزئية20ف بيت دمرت كليا وخمسة آال(
أما المعاناة المترتبة علـى عـدم تـوفر بنـزين           ). الديزل(ذلك كله مترتب على توقف أو شح السوالر         

السيارات فلها صور أخرى أهمها إصابة حركة النقل في القطاع بالشلل، وتكدس آالف الـسيارات أمـام                 
  .لمدد والفرجمحطات البنزين طول الوقت، انتظارا ل

)2(  
الكهرباء مشكلة في غزة، ألن االعتماد فيها على الخارج بصورة رئيـسية، خـصوصا بعـدما تكفـل                  

إذ منذ ذلـك    . 2006اإلسرائيليون بتدمير محطة التوليد الخاصة بالقطاع أثناء االجتياح الذي تم في عام             
وحسب تقـديرات   . ناحية ثانية الحين أصبح للطاقة مصدران حيويان هما إسرائيل من ناحية ومصر من            

 ميجاواط يوميـا  320سلطة الطاقة والموارد الطبيعية في القطاع فإن تسيير الحياة الطبيعية يتطلب توفير          
 ميجا من إسرائيل ــ مصر كانـت  120: وهذه موزعة كالتالى  ). الميجا وحدة قياس تعادل مليون واط     (

جا ــ أما محطة التوليد الخاصة بالقطاع فقد كـان           مي 17تزود مدينة رفح جزئيا بطاقة إجمالية قدرها        
وبالكاد .  ميجا، ولكنها لم تعمل بطاقتها     140مقدرا لها ــ قبل تدميرها ــ أن تزود القطاع بما يعادل            

وخالل السنوات الخمس األخيرة تطور األمر على النحو التـالي،          .  ميجا 80 أو   70كانت تنتج ما يعادل     
  :بيد رئيس سلطة الطاقة في غزةكما يقول المهندس كنعان ع

 كانت محطة التوليد تعمل بصورة جزئية بعد توريـد الوقـود            2009 و 2007في الفترة بين عامي     ?< 
 ميجاواط، وكان االتحاد األوروبي هو الـذي يـدفع          60الصناعي لها من معبر أبوسالم بطاقة لم تتجاوز         

  .إلسرائيل قيمة الوقود
اد األوروبي تحويل المبلغ المخصص لتمويل وقود المحطة إلى خزينة           قرر االتح  2009في نهاية عام    < 

وزارة المالية في رام اهللا، وال يعرف بالضبط مالبسات ذلك التحول وإن كان المرجح أنه تم بضغوط من                  
وبسبب العالقات المتوترة بين رام اهللا وحكومة غزة، فقد تراجعت بصورة تدريجية            . جانب السلطة هناك  

تي باتت ترسل إلى القطاع، بحيث أصبحت بالكاد تغطي تشغيل مولدين من أربعـة بمحطـة                الكميات ال 
وفي بعض األحيان لم يكن يتم توريد أى وقود للقطاع، األمـر            . الكهرباء، ثم أصبحت تشغل مولدا واحدا     

  بحجة أنه ال توجد مبالغ لـشراء       2010الذي أدى إلى إطفاء المحطة ووقف تشغيلها عدة مرات في عام            
  .الوقود

استخدمت رام اهللا موضوع السوالر سالحا للي ذراع حكومة القطاع، وفشلت محاوالت التفـاهم حـول                
الموضوع مع حكومة الدكتور فياض، األمر الذي أدى إلى استمرار األزمة، بحيث وصل العجـز إلـى                 

  .بمعنى أن الكهرباء المتوفرة غطت فقط نصف احتياجات الناس? 50
أصبح القطاع يعتمد على الوقود المصري الذي يتم توصـيله عبـر            ) 2011(الماضي  في بداية العام    < 

إال أنه في نهاية شهر ديسمبر      . ?32األمر الذي أدى إلى تخفيض نسبة العجز بحيث وصلت إلى           . األنفاق
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في العام الماضي بدأ التضييق على توصيل الوقود عبر األنفاق، األمر الذي أدى إلـى إطفـاء محطـة                   
  .?70 فبراير الحالي، ووصلت نسبة العجز إلى 14اء بالكامل يوم الكهرب

 ساعات مسائية فـي اليـوم       8 ساعات في نهار يوم و     8قبل إطفاء المحطة كان التيار الكهربائي يقطع        < 
 ساعة كل ثالثـة     16بما يعني أن التيار كان يقطع لمدة        . التالي أما اليوم الثالث فقد كان يمضي بال قطع        

 ساعة حـسب األحـوال      16 و 14ا اختلف اآلن، ألن قطع التيار اليومي أصبح يتراوح بين           وهو م . أيام
  .الجوية في القطاع

)3(  
ذلك أن المحرك األساسي لكل     . الموضوع كله سياسي، وتفوح منه رائحة عدم البراءة من أوله إلى آخره           

 ومعهم األمريكان ومـن     ما جرى هو أن في غزة حكومة مغضوب عليها، من رام اهللا ومن اإلسرائيليين             
وألن األمر كذلك فالهدف النهائي هو كيف يمكن إسقاط تلك          . ومصر من بينها  » االعتدال العربي «أنظمة  
واألمر ال يقف عند ذلك الحد حيث يفترض أن ينتهي األمر بإسقاط مشروع المقاومة، حتى إذا                . الحكومة

  .االمتناع عن التنسيق األمني معهاكان المظهر الذي بقي منها هو رفض االنصياع إلسرائيل و
لقد كانت هذه الفكرة وراء توقف االتحاد األوروبي عن تغطية قيمة السوالر الذي يتم شراؤه من إسرائيل                 

ولم يعد  . وتحويل تلك المبالغ إلى رام اهللا، التي استخدمت بدورها للضغط على حكومة القطاع وابتزازها             
فض للتعامل سياسيا مع حكومة حماس، ومازالت تعتبـر وجـود           سرا أن مصر مازالت على موقفها الرا      

وقد رأينا أن رئيس الحكومة     . حماس في غزة قضية أمنية، ال يتعامل معها سوى رجال المخابرات العامة           
السيد إسماعيل هنية قام بجولتين خالل الشهر األخير زار خاللهما سبع دول واستقبل رسميا على أعلـى                 

ي الرحلتين مر بمصر ولم يستقبله أحد من الرسميين، ولم يتمكن إال من مقابلـة               مستوى فيها جميعا، وف   
  !األمين العام للجامعة العربية وشيخ األزهر ورئيس مجلس الشعب

لماذا تم تقليص كميات الوقود التي كانت تصل عبر األنفاق          : ثمة أسئلة عدة يثيرها المشهد من بينها مثال       
ليون؟ وما داللة حدوث ذلك التراجع مع قدوم الشتاء القارس؟ وماذا وراء            من مليون لتر يوميا إلى ربع م      

التأجيل المستمر للوفاء بالوعود التي قطعها على أنفسهم رجال المخابرات العامة، بتزويد القطـاع بمـا                
؟ ثم لماذا تتمسك مصر بأن يتم تزويد القطاع بكميات الوقـود عبـر معبـر    17 ميجا بدال من   30يعادل  

الذي يتحكم فيه اإلسرائيليون بحيث يسلم بعد ذلك إلى ممثلي السلطة في رام اهللا، في حين                » بوسالمكرم أ «
أن األمر يمكن أن يكون أيسر كثيرا لو تم ذلك عبر رفح؟ علما بأن تحرير الوقود عبـر معبـر كـرم                      

 رفع أسـعاره    أبوسالم سوف يخضعه للضرائب اإلسرائيلية، ثم ضرائب سلطة رام اهللا، األمر الذي يعني            
وليت األمر وقف عند ذلك الحد،      . وزيادة كلفته، بما يحمل المستهلك في غزة بمزيد من األعباء بال مبرر           

ذلك أن الفلسطينيين في غزة يريدون أن يتعاملوا مباشرة مع المـصريين،        . ألن الداللة السياسية له أخطر    
كرم أبوسالم يقحـم إسـرائيل فـي        لكن الموقف المصري بحرصه على توصيل الوقود من خالل معبر           

وهو أمر مدهش، حيث ال أظـن أن        . العالقة ويحولها إلى وسيط بين المصريين وبين حكومة قطاع غزة         
  .تلك مجرد مصادفة

تتضاعف الدهشة إذا علمنا بأن ثمة دوال عرضت دفع ثمن الوقود الذي تحتاجه غـزة شـريطة أن يـتم                    
ر الذي تتحكم فيه إسرائيل، علما بأنه معرض لإلغالق في          التوصيل من خالل معبر رفح وليس من المعب       

  .الجزائر وليبيا وتركيا وإيران: ومعلوماتي أن هذه الدول األربع هي. أي وقت
)4(  
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 فبراير عقد المجلس التشريعي الفلسطيني اجتماعا على أضواء الشموع، تحدث فيه النائب األول              16يوم  
لعربية وعلى رأسها مصر لكي تتدخل بصورة فورية وعاجلـة          لرئيس المجلس أحمد بحر مناشدا الدول ا      

ونقلت وكالة األنباء الفرنسية على لسان أحد مسؤولي سلطة الطاقة          . إلنقاذ القطاع من الكارثة التي تتهدده     
في قطاع غزة أنه تم تشغيل مولد كهربائي واحد في محطة توليد الكهرباء بالقطاع بعد تزويدها بكميـة                   

الـذين  «ود الصناعي عبر األنفاق، وإن االتصاالت مستمرة مع المسؤولين المـصريين            محدودة من الوق  
  .»وعدونا بحل األشكال، لكننا ال نعرف المشكلة التي تحول دون تزويدها بما نحتاجه من وقود

 40لقد قيل لي إن ثمة مشروعا لزيادة الطاقة التشغيلية لمحطة كهرباء سيناء لكي تزود القطاع بحـوالي                  
وقدرت تكلفة هذه العملية بمليون دوالر سيوفرها بنك التنمية اإلسالمي في جـدة، إال أن التنفيـذ                 . اميج

 مليون دوالر لربط فلـسطين بـشبكة        32وثمة مشروع آخر يتكلف     . مرهون بموافقة السلطات المصرية   
وتركيـا  الربط الثماني التي تضم إلى جانب فلسطين كل من مصر واألردن والعـراق ولبنـان وليبيـا                  

ورغم أن المبلغ معتمد لهذا الغرض      . وسيتولى بنك التنمية اإلسالمي تغطية هذه التكاليف أيضا       . وسوريا
  .، إال أن سلطة رام اهللا اعترضت عليه حتى ال تستفيد منه حكومة حماس2007منذ عام 

 ال يثير كالمهم    المسؤولون الفلسطينيون الذين تحدثت إليهم في الموضوع وآثروا أال تذكر أسماؤهم حتى           
إن توقف حكومة رام اهللا مفهوم، لكن موقف حكومة ما بعـد الثـورة              «حساسية السلطات المصرية قالوا     

المصرية مما يجرى في غزة ليس مفهوما، ذلك أننا أصبحنا نطالب اآلن بالموافقة على ما رفضناه فـي                  
سـالم الـذي يـسيطر عليـه        فقد رفضنا أن يسافر حجاج غزة من معبر كـرم أبو          . ظل النظام السابق  

اإلسرائيليون، ونجحنا في تسفيرهم من معبر رفح، لكننا نفاجأ اآلن بأن علينا أن نتزود بالوقود من مصر                 
من خالل ذلك المعبر، وال نجد أذنا صاغية حين تقول إننا ال نريد أن نتعامل مع مـصر عبـر وسـيط                      

  .»إسرائيلي
تزويد غزة بالطاقة من مصر، وتخضع لحسابات سياسـية       المحزن في األمر أنه في حين تتعثر محادثات         

إلى إسرائيل بسعر رمزي، لكي ينعم اإلسـرائيليون بالـضوء          » إهداؤه«معقدة، فإن الغاز المصري يتم      
  .وتلك لقطة مخزية في مسلسل العار. وبالدفء، بينما أهل غزة يعيشون في الظالم ويرتجفون من البرد

  28/2/2012، الشرق، الدوحة
  

   حماس واكتشاف المقاومة الشعبية- فتح .84
  ماجد عزام

بدا التوافق على المقاومة الشعبية وكأنه اإلنجاز األكبر لحوارات المصالحة بين حماس وفتح، بخاصة أنه               
تم بالتوازي مع التفاهم على اآلليات الكفيلة، بإعادة بناء منظمة التحرير كإطار مرجعي أعلـى للـشعب                 

 - البرنـامج واإلطـار      -الزم بين األمرين واقعي، الفت وهام في آن، كونهما          الفلسطيني، وأعتقد أن الت   
يمثالن معاً الشرط الموضوعي والالزم لتحقيق اآلمال الوطنية من جانب أي شعب يعيش مرحلة التحرر               

  .الوطني، ويبحث عن الحرية السيادة واالستقالل
التنفيذية الكتشاف المقاومة الشعبية، الذي بدا أو       قبل الحديث عن اآلليات والتحديات والمعوقات الميدانية و       

صور كحل سحري للخالف بين أنصار التسوية والمفاوضات، وأنصار الكفاح المسلح، ال بد من اإلشارة               
إلى أن هذا الخيار كان نظرياً بمتناول فتح منذ توقيع اتفاق أوسلو، الذي أشار إلى نبذ العنـف، وتبنـي                    

وكان بمتناول الحركة الوطنية عمليـاً أيـضاً بعـد انهيـار            . الصراع في فلسطين  الوسائل السلمية لحل    
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وأعتقد أن الـرئيس الـشهيد      . مفاوضات كامب ديفيد الثانية، ووصول مشروع أوسلو إلى طريق مسدود         
ياسر عرفات جانبه التوفيق، وفي ظل رغبته في البقاء ضمن إطار عملية التسوية والحفاظ على الـسلطة        

كان خيار االنتفاضة الشعبية هو المثالي والمناسب إلـى         . وعدم التفكير في حلِّها أو التخلي عنها      الوطنية،  
جانب السلطة والتسوية، بدالً من الخيار المسلح والعنيف الذي ترك آثاراً وتداعيات سلبية هائلـة علـى                 

ن غزة، علماً أننـي     المشروع الوطني على رغم أنه حقق مكاسب مهمة، منها مثالً االنسحاب األحادي م            
أؤمن بأن المقاومة الشعبية وفق نموذج االنتفاضة األولى، كانت قادرة على تحقيق الهدف وبـثمن أقـل                 

  .بكثير
الخيار نفسه، أي المقاومة الشعبية، كان متاحاً فتحاوياً ووطنياً، عندما تم تبنيه قبل عشر سـنوات تقريبـاً      

صالح، التي تضررت من جدار الفصل في الضفة الغربيـة          من جانب أهالي قرى بلعين، ونلعين، والنبي        
والذين وردوا، عبر سلسلة من الوسائل النضالية السياسية اإلعالمية والميدانية التي شكلت معاً ما يمكـن                
توصيفه أو تعريفه بالمقاومة الشعبية؛ علماً أن الطبقة السياسية تخلت عنهم تقريباً مع اسـتثناءات تثبـت                 

ويمكن التأكد من هذا االستنتاج عبر متابعة جدية وعميقة لمسيرة بلعين وأخواتها منـذ              . فيهاالقاعدة وال تن  
  .عقد تقريباً

الخيار كان بمتناول فتح أيضاً بعد رحيل الشهيد ياسر عرفات والتوصل إلى وثيقـة القـاهرة فـي آذار                   
عرفناه، وعلى رغم الكثيـر     ، التي أدت عملياً إلى نهاية انتفاضة األقصى في شكلها الذي            2005) مارس(

من التصريحات والبيانات والقرارات الفتحاوية التي تبنّت المقاومة الشعبية، ودعت القيادة واألعضاء إلى             
االنخراط والمشاركة الفاعلة فيها بخاصة في القرى الثالث السالفة الذكر، إال أن ذلك ظل حبـراً علـى                  

  .ورق ولم يبصر النور في شكل جدي وعملي
سبة الى حماس، ومع مواقفها السياسية واأليديولوجية ومع إنكارها وازدرائها للسلطة في العقـد األول               بالن

لتأسيسها، إال أن هذا الخيار كان بمتناولها منذ تنفيذ خطة فك االرتباط الشارونية عن غزة أواخر العـام                  
وض معركة استنزاف يوميـة     ، والتي حولت المقاومة في غزة إلى الحالة الدفاعية ومنعتها من خ           2005

وجدية مع االحتالل، حيث ال يمكن تحقيق ذلك عبر الصواريخ وفي الوقت نفسه حولت الضفة إلى ساحة                 
المقاومة الرئيسة وطبعاً في ظل السلطة واالنقسام السياسي ال مجال ألكثر من مقاومة شعبية جماهيريـة                

  .وفق نموذج بلعين، أي نموذج االنتفاضة األولى
وهل هي محـررة    . ياق نفسه ال بد من اإلشارة إلى السجال العبثي المنفصل عن الواقع حول غزة             في الس 

أم ال، علماً أن القسم القانوني في وزارة الخارجية اإلسرائيلية أفتى عندما طلب أرييل شارون استـشارة                 
 خاصة مع سيطرتها    قانونية منه، أن االنفصال األحادي ال يمكن أن ينهي مسؤولية إسرائيل كقوة احتالل            

الكاملة على المنافذ البرية والبحرية والجوية، غير أن الالفت في السجال حديث السيد محمـود الزهـار                 
الصريح عن غزة محررة المقاومة فيها في حالة ردعية ودفاعية، وعن الضفة كساحة مقاومـة رئيـسة،       

 المقاومـة الـشعبية، حيـث       وهو ما يطرح أسئلة صعبة ومؤلمة ليس فقط عن أسباب عدم الخوض في            
االحتالل المباشر في الضفة الغربية وإنما عن حرب غزة األخيرة؛ التي دمرت القطاع المنكـوب وبنـاه               
التحتية المتواضعة أصالً وإعادته سنوات بل عقوداً إلى الوراء، وهي الحرب التي كـان فـي اإلمكـان                  

م ولو في الحد األدنى ألهداف وتـداعيات        تفاديها في ظل مؤسسات راسخة وتفكير استراتيجي سليم وفه        
  .خطة شارون األحادية والتحديات الصعبة والهائلة التي طرحتها على الفلسطينيين شعباً وقيادة
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في كل األحوال، أن يأتي الشيء متأخراً أفضل من أال يأتي على اإلطالق، غير أن تـسونامي المقاومـة     
، ال يمكن   »الربيع العربي «والمتوافق مع أجواء الثورات و      الشعبية وفق تعبير السيد خالد مشعل الحرفي        

أن يتم في الفراغ بل ضمن استراتيجية وطنية فلسطينية متماسكة وصلبة تعتمد وثيقة الوفـاق الـوطني                 
كأساس متين لها، ما يكفل خوض معركة استنزاف جدية ويومية مع االحتالل وعلـى كـل المـستويات                  

ية والقضائية واالقتصادية، وضمن جبهة واسعة أيضاً تمتد من رفـح إلـى             الميدانية والسياسية واإلعالم  
نيويورك، مروراً ببلعين والقدس والهاي وبروكسل مع االقتناع التام بأن معركة االستنزاف اليوميـة، ال               
يمكن أن تتم بالصواريخ وأن الطابع الماراتوني للصراع وموازين القوى المختلة في شكل هائل لمصلحة               

يل تفرض على الفلسطينيين خوض المعركة من دون إعطاء تل أبيب الفرصة أو المبرر الستخدام               إسرائ
هذا ما يسمى   ... وفي الوقت نفسه عدم االستسالم أمامها سياسياً أو ميدانياً        . الحد األقصى من القوة ضدهم    

ية التي هـي علـى أي   بالمقاومة الشعبية وفق نموذج االنتفاضة األولى مع تحديثات تتعلق بالسلطة الوطن    
حال مجرد إدارة للحكم الذاتي، بخاصة إذا ما تم نقض بعدها األمني، علماً أن هذا هو التحدي األسـاس                   
للمصالحة للمقاومة الشعبية، وألي استراتيجية صلبة تسعى إلدارة مختلفة للصراع تقطع مع النهج القـائم               

  .لياته المختلفة المباشر منها وغير المباشرلسلطتي الحكم الذاتي في الضفة وغزة حيث االحتالل بتج
  28/2/2012، الحياة، لندن

  
  !!مؤامرة اإلخوان الرهيبة لفرض الوطن البديل .85

  ياسر الزعاترة
ال يترك بعض المسكونين بكره اإلخوان هنا في األردن، بل عموم الظاهرة اإلسالمية، أحيانا العتبارات               

، وأحيانا أخرى العتبـارات طائفيـة، فرصـة إال          )ي معين عبر حشر الجماعة في إطار جغراف     (إقليمية  
  .ويستغلوها من أجل تشويه صورة الجماعة

ولعل من أسخف ما يمكن أن يرد في سياق هذه اللعبة هو الحديث عن موقفهم المنـسجم مـع مـؤامرة                     
التوطين والوطن البديل، ومن ضمن ذلك الحديث عن مطالبتهم بقانون انتخـاب عـادل فيمـا يتـصل                  

  .لديمغرافيا، األمر الذي سيفضي برأي أولئك إلى تكريس المؤامرة المذكورةبا
والحال أن تجاهل اإلخوان لمثل هذا الهراء يبدو منطقيا إلى حد كبير، ألن انشغالهم بمثل هذه االتهامـات      

عبـة  سيمنح قيمة كبيرة ألصحابها، بينما يحشر الجماعة دائما في خانة االتهام، فيما يعلـم الجميـع أن ج    
أولئك لن تخلو في يوم من األيام من التهم، حتى لو وصلت في يوم من األيام حد القـول بتـآمرهم مـع     

ال ال، فقد قالوا ذلك بالفعل، بل تحدث بعضهم عن مؤامرة مـع             (تركيا من أجل استعادة الخالفة العثمانية       
ير المؤامرة إياها التـي تبـدأ   ، وال نسوا مؤامرتهم مع عون الخصاونة لتمر!!)أمريكا والكيان الصهيوني 
  .بتغيير قانون االنتخابات

يعلم المنصفون أن مصدر قوة اإلخوان في المعادلة الداخلية يتمثل في تعبيـرهم عـن الحالـة الـشعبية                   
بتنوعاتها الجغرافية وحتى الطبقية، وهذا البعد تحديدا كان وال يزال مثيرا لغرائـز أولئـك، السـيما أن                  

التي تتمتع بهذه الميزة، إذ يلتقـي بـين         ) ذات التأثير المعتبر بالطبع   (لسياسية الوحيدة   الجماعة هي القوة ا   
صفوف عناصرها ومؤيديها الشرق أردنيون بذوي األصول الفلسطينية والشامية والشركسية، كما يلتقـي             

  .التجار بالعمال والحرفيين والمهنيين
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 الشمال إلى الجنـوب مـن أبنـاء العـشائر أن            هل يمكن لرموز الجماعة الكبار، وال حاجة للتسمية من        
يشاركوا في مؤامرة الوطن البديل والتوطين، وهل يمكن أن يطالبوا بقانون انتخاب يعكس الـديمغرافيا؟               
وهل يمكن لمن يعتبرون قضية فلسطين قضية مقدسة ال تتقدم عليها قضية أن يشاركوا في لعبة من هـذا                   

 لن يكفوا عن توزيع التهم ولو أقسم اإلخوان أغلـظ األيمـان بهـذا               النوع؟ كال بالطبع، لكن أولئك القوم     
  .الخصوص

وهل يمكـن لقـوة علـى وجـه         ! ثم تعالوا إلى قليل من العقل والمنطق؟ كيف سيمرّر القانون المذكور؟          
ال وجود للعقل والمنطـق     ! وضمن أية آلية سيحدث ذلك؟    . األرض أن تفرض على األردنيين أمرا كهذا      

  .لغرائز التي توجه بائعي تلك التهم في الصحافة والمنتدياتهنا، بل هي ا
 في المئة   20( الذي شهد التمثيل األعلى لألردنيين من أصل فلسطيني          89لقد شارك اإلخوان في برلمان      

، ولم يحدث أن طالبوا بتغيير الدوائر كي تغدو معبرة عن الديمغرافيا، وكان قرارا سيئا من                )فقط ال غير  
 بعد إقرار قانون الصوت الواحد المجزوء الذي خفض تلك النسبة           93اركوا في انتخابات    دون شك أن يش   

 بسبب القانون إيـاه،     97ثم قاطعوا انتخابات    . إيمانا من واضعيه بمساهمة ذلك في تحجيم مقاعد الجماعة        
  .وهو موقف شاركهم فيه كثيرون من شتى األصول والمنابت

ا الداخلية تتسرب إلى الصحف، ومع ذلك لم نسمع يوما أن هناك من             منذ سنوات وأخبار اإلخوان، بما فيه     
بينهم من انشغل بهذه القضية، لكن القوم إياهم ال يريدون الحقيقة، بقدر ما يريـدون التـشويه وتـصفية                   

  .الحسابات
 أما الموقف من فك االرتباط فيمثل قضية جدلية ذات صلة بقناعة اإلخوان بالوحدة الفلسطينية األردنيـة               

، فضال عن أن الضفة حين احتلت كانت جزءا مـن           )حين اتخذ الموقف لم يكن ثمة جدل حول التجنيس        (
وعموما يؤمن اإلخوان بأن من     . األردن، وال صلة له البتة بحكاية التوطين والوطن البديل والمحاصصة         

المفاوضـات  يرفض التوطين والوطن البديل ينبغي أن يكون مع المقاومة لتحرير فلسطين، وليس مـع               
  .والتسوية 

ليس ثمة أحد، حتى لو كان رئيسا للوزراء يمكنه تمرير ما يشاء من القوانين متجاهال المعادالت الداخلية                 
أما تبرئة ذوي األصول الفلسطينية من تهمة رفع شعار المحاصـصة مقابـل اتهـام اإلخـوان                 . برمتها

  .وآخرين بها، فهو شكل من أشكال السخف المضاعف
ن من أصول فلسطينية لم ينشغلوا يوما بقصة المحاصصة، وهم يقبلون بصيغة سياسية تطمـئن               األردنيو

مع الحق في التعبير عن الهوية الفلسطينية في مواجهـة          (أشقاءهم، وما يعنيهم أكثر هي الحقوق المدنية        
ـ            )االحتالل الصهيوني  ز حـين   ، وهي حقوق يرفضها أمثال أولئك أيضا، بل يحرِّضون عمليا على التميي

يمعنون في ترديد حكاية المؤامرة إياها، ودائما من بروحية شوفينية عنـصرية يعتقـدون أن باإلمكـان                 
  .تغليفها بشعارات رنانة حول الحركة الوطنية في مواجهة المخاطر الصهيونية

  28/2/2012، الدستور، عّمان
  

   تدفع حماس للعودة الى اذرع ايران وسوريا"سرائيلإ" .86
  شلوم بروم

 بين رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ورئيس المكتب السياسي          2012 شباط   6في  » اق الدوحة اتف«
فقد أزاح االتفاق عائقا مهما في وجـه عمليـة      . لحماس خالد مشعل أثار خالفات حادة داخل قيادة حماس        
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التي سـتقام   المصالحة بين المنظمتين بعد أن اتفقتا على ان يكون عباس رئيس حكومة االجماع الوطني               
وقد فعل مشعل ذلك دون أن يتلقى موافقة من مؤسسات حماس بـدعوى أن الحـديث       . كجزء من العملية  

  .يدور عن خطوة تكتيكية وليس خطوة استراتيجية تستدعي اقرار المكتب السياسي ومجلس الشورى
 من زعمـاء    خطوة مشعل هذه واجهت معارضة شديدة داخل المنظمة، ومنذ تحقق االتفاق أعرب العديد            

اكثرهم حدة كان محمود الزهار، من زعماء       . حماس عن تحفظهم، بما في ذلك علنيا وسعوا الى التنكر له          
حماس في غزة الذي اعلن بأن مصير اتفاق الدوحة سيكون كمصير اتفاق المصالحة الـذي وقـع فـي                   

ن االتفاق يودع كل مراكـز      كما أنه ادعى با   . القاهرة قبل ثالث سنوات، وذلك الن االتفاقيين ولدا ميتين        
كما طالب بقرار واضح من مؤسسات حماس الن        . القوى في يد عباس وينزع الشرعية عن قيادة حماس        

  .هذا قرار استراتيجي
على مدى السنين حرصت حماس على خلق صورة جسد موحد تجري فيه عملية اتخاذ القرارات بـشكل                 

  .منظم وموضوعي
اهرة على االتفاق بين فتح وحماس، والذي بدأ عملية المصالحة الحالية،            في الق  2011منذ التوقيع في ايار     

تجد المنظمة صعوبة في الحفاظ على هذه الصورة وتنشأ فيها شقوق وخالفات حادة فـي الـرأي، تجـد               
ال يزال قسم كبير من قيادة حماس يشعرون بالحاجة الى طمس خالفـات الـرأي وعـدم                 . تعبيرها علنا 

امثلة مميزة كانت من جانب نائـب       . بالتالي فقد اختاروا اال يظهروا معارضة علنية      نشرها في الخارج، و   
مشعل، موسى ابو مرزوق، الذي حبذ عدم االعراب عن أي موقف علني ال في الرفض وال في القبول،                  
ورئيس حكومة حماس في غزة، اسماعيل هنية، الذي قال انه يؤيد اتفاق الدوحة ولكن عمليا كل مقربيـه                  

ويشمل الخالف هذه المرة ايضا الذراع العسكري الذي اعرب قائده          . طاع غزة هاجموا االتفاق بشدة    في ق 
العسكري الفعلي، احمد الجعبري عن تأييده، العلني ايضا، لمواقف مشعل، بينما القائد الرسـمي، محمـد                

  ).الزهار وهنية(ضيف، يؤيد مواقف القيادة المدنية في غزة 
أن حماس لن تتنكر التفاق الدوحة وذلك اساسا بسبب االثمـان التـي سـتدفعها               في نهاية المطاف يبدو     

 شـباط   22وبالفعل، في   .  انشقاق داخلي، مس بقطر ومس بقيادة المنظمة       –الحركة لقاء مثل هذا التنكر      
ولكـن خالفـات الـرأي الحـادة هـذه          .  عقد في القاهرة لقاء لقيادة حماس اقر فيه اتفاق الدوحة          2012

الى الفضاء يشير الى أن حماس تجتاز مرحلة صعبة من التكيف مع التغييرات في المنطقة في                واخراجها  
فقد وجدت حماس نفسها في أعقاب االحداث في العالم العربي في وضع لم تكـن               . أعقاب الربيع العربي  

ر السرائيل والتي ارتبطت بـشركائها فـي محـو        » المقاومة«في الماضي كانت ترفع علم      . معتادة عليه 
وفجأة وجدت نفسها الـى     . ايران، سوريا وحزب اهللا وتمتعت بدعم واسع في الشارع العربي         » المقاومة«

حماس مع ايران وسوريا، اللتين يقمع نظامهما شعبيهما، وهـي الـى            . »اشرارا«جانب الذين يعتبرون    
لوضع ال يطـاق    هذا ا .  االخوان المسلمين في سوريا    –جانب الشيعة ومقربيهم وضد اخوانهم في الرأي        

من ناحية المنظمة، ال سيما حين ينطوي صعود الحركات االسالمية في الدول العربية السنية على فرص                
. الحاجة الى اعادة التموضع تنبع اوال وقبل كـل شـيء مـن ناحيـة جغرافيـة                . عديدة بالنسبة لحماس  

كما . بين القاهرة والدوحة  فالعناصر المختلفة من ادارة حماس غادرت عمليا دمشق وهم يوزعون وقتهم            
  .أن عليهم أن يعيدوا تموضع أنفسهم من ناحية المواقف السياسية تجاه الداخل وتجاه الخارج

تجاه الداخل انه في الجمهور الفلسطيني ايضا المطلب المركزي هو الوحدة، المزيـد مـن الديمقراطيـة                 
 حماس وحكومة فتح تعتبران حكومتين      حكومة. واالنتخابات والمعنى هو وقف االنقسام بين غزة والضفة       
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غير شرعيتين النهما لم تنتخبا، وحماس اضطرت الى الدخول في عملية المصالحة مـع فـتح، والتـي                  
تجاه الخارج يتعين على حماس أن تكيف نفسها مـع          . يفترض باالنتخابات ان تكون مرحلة مركزية فيها      

بل قيم اخرى مثل الديمقراطية،     » المقاومة«ال توجد   االجواء الجديدة في العالم العربي والتي في مركزها         
كما أنه يتعين على الحركات االسالمية ايضا ان تتكيف مـع           . حقق االنسان، الشفافية والعدالة االجتماعية    

لهذا الـسبب   . جدول االعمال هذا كي تنجح في االنتخابات وما بعدها، سواء بقلب كامل أم بنصف لسان              
 للموافقة على سياسة فـي  2011تفاق الذي وقع في القاهرة مع عباس في ايار      كان مشعل مستعدا، في اال    

، أي االحتجـاج غيـر      »المقاومة الشعبية «مركزها استمرار وقف النار مع اسرائيل واالستخدام فقط لـ          
حماس تبعد نفسها   . ويؤدي هذا ايضا الى اعادة توجيه عالقات حماس مع مراكز القوى االقليمية           . العنيف
يران وسوريا وتقترب من مصر، قطر، السعودية وتركيا كزعامة المعسكر الـسني فـي الـشرق                عن ا 

  .االوسط
عند فحص االنقسام بين معارضي اتفاق الدوحة والمؤيدين له، تبرز الى العيان حقيقة أن االنقسام ال ينبع                 

 من هنا ال يـرى      ما يرى «القول المعروف   . من دوافع ايديولوجية بل هو نتيجة مصالح محلية وشخصية        
في مناسبات مختلفة في    . مثال بارز على ذلك هو هنية والزهار      . صحيح ايضا في هذه الحالة    » من هناك 

فهما يعارضان تعليق الكفاح    . الماضي أيدا سياسة اكثر اعتداال من مشعل؛ في هذه الحالة تبادلوا المواقع           
دليل زيارة هنية الى طهران، والتي حظيت       وال(المسلح وتغيير توجه حماس واالبتعاد عن ايران وسوريا         

فهما يخشيان من أن تضر تنازالت مشعل في اثناء مسيرة          . سبب ذلك واضح  ). بانتقاد شديد داخل حماس   
. مثال آخر هو الجدال داخل الـذراع العـسكري        . المصالحة بمكانتهما كأصحاب السيطرة في قطاع غزة      

اما ضيف فمقرب من قيادة حمـاس فـي         . سس قوته الجعبري مقرب من مشعل وعالقاته معه هي احد أ        
  .غزة

. يبدو أنه في مسيرة التغيير الذي تمر بها حماس توجد من ناحية اسرائيل فرص أكثر مما توجد مخاطر                 
ثانيا، اسياد حماس الجـدد  . أوال، تتعزز مصلحة حماس في الحفاظ على الهدوء بين اسرائيل وقطاع غزة       

اد القدامى، واسرائيل يمكنها أن تستعين بهم لممارسة النفوذ على حماس           مريحين أكثر السرائيل من االسي    
في المدى االبعد نشأ احتمال في انضمام حماس الى االجماع الفلسطيني           . في مجاالت مختلفة من سياستها    

  .في شأن الحل مع اسرائيل بالوسائل السلمية
تها المحتملة لتشجيع حماس على السير فـي  يبدو إذًا أن على اسرائيل أن تعيد النظر في سياستها ومساهم  

وهكذا مثال مشكوك أن يكون رد اسرائيل على عملية المصالحة بين حمـاس             . االتجاه الذي يقوده مشعل   
وفتح، والذي في مركزه نقل رسالة الى عباس في أنه اذا شكل حكومة اجماع وطني فلـن تـرى فيـه                     

ن يكون يخدم المصالح االسرائيلية مثله كاعمـال        اسرائيل شريك حوار وستفرض عليه عقوبات مالية، ا       
  .اخرى كفيلة بان تدفع حماس عائدة الى اذرع ايران وسوريا

  نظرة عليا
 28/2/2012، الحياة الجديدة، رام اهللا
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