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   بفتح المعابر وإنهاء الحصار "إسرائيل"بان كي مون يطالب  .1

 األمين العام لألمم المتحدة بـان كـي         ، أن قام  ضياء الكحلوت ، عن   3/2/2012،  السفير، بيروت ذكرت  
استمرت الزيارة ساعات، وتعرض موكب األمـين العـام         .  بزيارة إلى قطاع غزة المحاصر     مون أمس 
تفقد و.  باألحذية، فور دخوله من معبر بيت حانون،  من قبل أهالي األسرى بسبب رفضه مقابلتهم               للرشق

بان كي مون في خانيونس مشروعاً سكنياً شارك في إقناع االحتالل بإدخال مواد البناء له بعـد توقفـه                   
» أشكر شعب غزة علـى الترحيـب الحـار        «وقال، في مؤتمر صحافي،     . لخمس سنوات جنوب القطاع   

قابلت كثيراً من الناس كانوا فـي انتظـاري عنـد           «وأضاف  . لينفجر الصحافيون الفلسطينيون بالضحك   
  .»المدخل

وطالب الحكومة اإلسرائيلية بضرورة رفع الحصار المفروض على غزة وفتح المعابر المغلقة والـسماح              
. »تي لم تستكمل حتى اللحظـة     يمكن استكمال المشاريع المعلقة وال    « حتى   ،بإدخال مواد البناء إلى القطاع    

مؤكداً أنه سيجلس مع اإلسرائيليين كي يضغط عليهم من أجل السماح بإدخال مواد البناء لغزة الستكمال                
وأعلن بان كي مون أنه يعلم تماماً أن الحصار مـا زال             .المشاريع المعلقة والمهمة لالجئين الفلسطينيين    
الفلسطيني كافة ويؤثر عليهم سلبياً، مـشيراً إلـى تفهمـه           مفروضاً على القطاع ويضر بشرائح المجتمع       

أنا أتفهم مشاعر الفلسطينيين التـي يـسودها        «وقال  . للحادثة التي تعرض لها موكبه فور دخوله القطاع       
وأكد أن األمم المتحدة ترفض العنف بين الطرفين اإلسـرائيلي           .»اإلحباط والحزن، ولذلك أتيت إلى غزة     

وقـال  .  دعوته لتكثيف اللقاءات بينهما في عمان حتى تنجح وتتقرب وجهات النظـر     والفلسطيني، مكرراً 
نحن نعلم بأن مستوى المفاوضات بين الطرفين يعلو وينخفض، والحّل هو تكثيف تلك اللقـاءات بـين                 «

  .»الجانبين كي تنجح، وأنا أشجع ذلك
ن إ  ، أن بان كي مون قـال       القدسمن   ، عن نضال مغربي   2/2/2012،  وكالة رويترز لألنباء  وأضافت  

مازالـت  : "، وأضاف قائالً   ملتزمون بمواصلة المفاوضات   )الفلسطينيون واإلسرائيليون  (زعماء الجانبين 
واضـاف أنـه     ."هناك مخاوف وغياب متبادل للثقة لكنني متفائل باستمرار هذا الحوار بشكل متواصـل            

مكررا الضغط على رئـيس الـوزراء       "  الثقة تقديم بعض لفتات حسن النية كسبيل لبناء      "ينبغي السرائيل   
وأضاف ان الوقت ينفد أمام اسرائيل       .االسرائيلي بنيامين نتنياهو من الواليات المتحدة واالتحاد االوروبي       

أعلى "والفلسطينيين لحل الصراع بينهما وحث الجانبين على استئناف محادثات السالم المتوقفة باعتبارها             
يجب ان تكون العودة الى المفاوضـات  "خطاب القاه في هرتزليا قرب تل ابيت وقال بان في   ". االولويات

أعلى اولوياتنا ال مجرد محادثات اجرائية لكن مفاوضـات حقيقيـة وموضـوعية لحـل الموضـوعات                
لمساعدة الطرفين على التوصل الى تسوية عبـر التفـاوض          " لن يدخر جهدا  "وأضاف بان انه     ."الرئيسية
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ودعا االمين العام لالمم المتحدة الفلسطينيين الى معالجة        . لسطينية الى جانب اسرائيل   تتضمن اقامة دولة ف   
  ."المشاركة بشكل جاد في مسألة االرض"المخاوف االمنية االسرائيلية كما دعا اسرائيل الى 

المـدنيين  .. قتل الناس   . أحث أهل غزة على وقف اطالق الصواريخ على الجانب االسرائيلي         "وقال بان   
وبالمثل ينبغي السرائيل أن تضمن بشكل كامل الحريـة         . دون تمييز غير مقبول مهما كانت االسباب      . .

   ."وحقوق االنسان والحياة الكريمة والكرامة للشعب الفلسطيني
  

  ما دمرته الحرب في غزة  إعمار إلعادةقطر جاهزة : هنية .2
بالدور الكبير الذي بذلته قطر من بغزة، ة  رئيس الحكومة الفلسطيني، هنيةإسماعيل  أشاد:محمد دفع اهللا

 قطر أنوقال في اللقاء الجماهيري ليلة أمس بالنادي العربي .. اجل نصرة القضية الفلسطينية ودعم غزة
وكشف هنية الذي يزور قطر هذه  . والنفسي للقضية الفلسطينيةواإلعالميقدمت الدعم المادي والسياسي 

 كل ما دمرته الحرب في قطاع غزة إعمار إلعادة تقديم الدعم المادي  أكد لهالقطري األمير أن األيام
 هذا الدعم الذي قدمته قطر نابع من أن هنية إلى  وأشار.وأكد له ان القيادة القطرية جاهزة لهذا الدور

 لكون القضية الفلسطينية قضية محورية وقضية كل العرب واإلسالميةالتزامها بالمبادئ العربية 
 ومع القيادة القطرية خالل اليومين الماضيين وقال القطري األميروثمن هنية نتائج لقائه مع  .والمسلمين

ونوه  . الدعم القطري ظل متواصال منذ أيام الحرب على غزة في وقت تخلى فيه الكثيرون عنهاإن
 بدور أيضاية ونوه هن . الذي قدمته قطر للقضية الفلسطينية ممثال في دور قناة الجزيرةاإلعالميبالدور 

 مبعدا 22قطر تجاه الفلسطينيين المفرج عنهم من سجون االحتالل والمبعدين والذين بلغ عددهم نحو 
 زيارته لقطر وبرفقته عدد من الوزراء إنوقال هنية  .وكانوا قد وصلوا الدوحة خالل الفترة الماضية

ة عن شعب فلسطين وعن حركة  وحكومة وشعبا نيابأميرا قطر من اجل تقديم الشكر لقطر إلىجاؤوا 
  . في قطر من اجل وقفتهم الصلبة مع القضيةواإلسالمية للجاليات العربية أيضاحماس وتقديم الشكر 

 الوفد الذي يرأسه جاء من قلب غزة إنوتضمنت كلمة هنية في الليلة الجماهيرية كلمات مؤثرة قائال 
 فإنها اثر الحصار وعلى الرغم من ذلك  ما زالت تعاني منإنهاالجريحة المحاصرة والحرة وقال 

 المؤامرات التي إلىولفت  . القدسإلى غزة ستكون اقصر الطرق أنانتصرت على المؤامرة مؤكدا 
 عندما فازت في االنتخابات شنت عليها معركة من كل الجبهات أنهاحيكت ضد حركة حماس وقال 

 اإلسرائيلي االحتالل أن  وأوضح.وما ي22 الحرب ضد غزة التي استمرت نحو إلى مشيرا واألصعدة
 المقاومة وإنهاء الحكومة إسقاط رئيسية تتمثل في أهداف عينيه ثالثة أمامعندما قام بالحرب كان يضع 

 هذه الحرب التي شنت على غزة كانت بتواطؤ من إنوقال .. واسترجاع الجندي شاليط دون مقابل
 الشعب الفلسطيني انتصر في معركة الفرقان إنوقال  . العربية التي أطاح بها الربيع العربياألنظمة

وانتصرت غزة على الحصار رغم انه مازال قائما ونحن اليوم وبعد الربيع العربي الذي نسميه الربيع 
 الفلسطينية خالل الثورة المصرية كانت ترفع في ميدان التحرير اإلعالمن الفلسطيني وربيع القدس أل
نس رفع الشعب التونسي شعارات الشعب يريد تحرير فلسطين فهذا الربيع وفي اليوم الثاني لثورة تو

 دماء شهداء ليبيا هي دماء إنالجليل قال  فلسطيني في مصر وتونس وفي ليبيا عندما هنأت مصطفى عبد
 إلى وأفئدتها أبصارها ربيع القدس الن الشعوب الثائرة هوت أسميناهعلى طريق تحرير القدس وهنا 

من هنا :  هنية قائال وأضاف.حة المحتلة الن فلسطين هي عقيدة ودين وليست ترابا وطينافلسطين الجري
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 العرب والمسلمين خاصة بدول الجوار ومصر تحديدا على إلى نداء أوجهمن دوحة الخير والعطاء 
  .ضرورة التحرك لكسر الحصار بشكل نهائي عن غزة

 المقاومة وااللتزام وإنهاء بإسرائيلالعتراف  على اإرغامناجل أ الحصار على غزة جاء من إنوقال 
لن نعترف " الفلسطينية ولكنا قلنا األراضيمن % 78 والتي تخلت عن إسرائيلباالتفاقيات الموقعة مع 

  ". وستبقى المقاومة حتى نستعيد كافة حقوقنا المشروعةبإسرائيل
 متكاملة أدوارنانحن شعب واحد  48 في الـوأهلناعندما نتحدث عن غزة ال ننسى الضفة والقدس : وقال

 بالخارج والضفة الغربية ستكون مستقبل حسم الصراع واآلخروفلسطين كطائر بجناحين احدهما بالداخل 
 هنا بموقف الشعب الفلسطيني في منطقة  وأشاد. جريحة وستنهض من جديدأنهامع االحتالل رغم 

  .صالح وقيادتها للنضال ضد االحتالل برئاسة الشيخ رائد 48الـ
 واألقصى تمسكنا بالثوابت الفلسطينية والقدس إطار هذه المرحلة هي مرحلة لالستثمار الجيد في إنوقال 

  . مجاهد في سبيل اهللا وفلسطينإيماني جيل إنشاءجل أوفي تحركنا من 
  3/2/2012الشرق، الدوحة، 

  
  ئيلييناإلسرا الدولية تطالب السلطة باستمرار االتصاالت مع األطراف: نمر حماد .3

 نمر حماد المستشار السياسي للرئيس الفلسطيني محمود عباس الخميس أكد:  وليد عوض-رام اهللا 
 بأن القيادة الفلسطينية تدرس حاليا الطلب الدولي باستمرار االتصاالت الفلسطينية مع "القدس العربي"لـ

 لبلورة موقفها النهائي من  بالضغط على حكومة بنيامين نتنياهواألطراف من اجل مساعدة تلك إسرائيل
 الدولية بمن فيهم األطراف كل أن إلى حماد  وأشار. للدولة الفلسطينية المنتظرةواألمنملفي الحدود 

 وديفيد هل الذي التقى األربعاء المتحدة بان كي مون الذي التقى محمود عباس مساء لألمم العام األمين
الكل يتحدث بلغة : " حماد وأضاف.اإلسرائيليينصاالت مع الرئيس الفلسطيني الخميس يطالبون ببقاء االت

 هذا لمصلحة الجانب الفلسطيني، الن أن االتصاالت قائمة، وحسب رأيهم إبقاءواحدة وهي انه ال بد من 
م مواقفه بشكل ي تقداإلسرائيلي يواصلوا مطالبتهم للجانب أن - الدولية األطراف - إمكانيةهذا يعطيهم 

 حماد بان الرد الفلسطيني على المطالب  وأوضح. للدولة الفلسطينيةواألمنلحدود  من ملفي ا"نهائي
 سيكون بعد التشاور مع لجنة المتابعة العربية للسالم إسرائيلالدولية باستمرار االتصاالت الفلسطينية مع 

لتي عقدت الشهر  لقاءات عمان االستكشافية اإليها القادم لتقييم النتائج التي وصلت األسبوعالتي ستلتقي 
  .الماضي بين صائب عريقات واتسحاق مولخو، واتخاذ موقف فلسطيني عربي مشترك وموحد
  3/2/2012القدس العربي، لندن، 

  
   المقبل في الدوحة األحدلقاء يجمع عباس ومشعل ": سما"مصادر فلسطينية لـ .4

 عباس سيلتقي رئيس المكتب  الرئيس الفلسطيني محمودأن كشفت مصادر فلسطينية لوكالة سما :رام اهللا
 مرة سيجتمع ألولوقالت المصادر انه  .السياسي لحركة حماس خالد مشعل في العاصمة القطرية الدوحة

 أنموضحا .. الرئيس عباس مع مشعل في الدوحة بعد توقيع اتفاق المصالحة بين حركتي فتح وحماس
وبينت  .ي العاصمة المصرية القاهرة سيعقد بينهما في الحادي عشر من الشهر الجاري فآخرالقاءا 

  . اللقاء سيتناول ملف المصالحة الفلسطينية وما تم االتفاق عليه سابقاأنالمصادر 
  2/2/2012وكالة سما اإلخبارية، 
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  تعتذر لـ بان كي مون عن احتجاجات رافقت زيارته لغزة" منظمة التحرير" .5

الفلسطينية، واعتذرت رسمياً عما تعرض له دانت قيادة منظمة التحرير  : منتصر حمدان-رام اهللا 
األمين العام لألمم المتحدة، بان كي مون، في قطاع غزة من خالل رشقه باألحذية من مواطنين وأهالي 

وحسب البيان الصادر  ."سلوك مدان وغريب عن تقاليد الشعب الفلسطيني"األسرى، وقالت إن ما حصل 
عب الفلسطيني درج على أبداء الحفاوة والترحاب بكل المسؤولين الش"عن أمانة سر اللجنة التنفيذية فإن 

الذين زاروا ويزورون األرض الفلسطينية، لالطالع على معاناة الشعب الفلسطيني والجرائم التي يرتكبها 
وقالت اللجنة إنها وهي تعتذر مجدداً عما تعرض له . "االحتالل، سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة

ام لألمم المتحدة، فإنها تعيد التأكيد على احترامها الكبير له بصفته الشخصية والمعنوية، ودوره األمين الع
الكبير في دعم الحقوق الوطنية الفلسطينية، استناداً إلى الشرعية الدولية، داعية الشعب الفلسطيني إلى 

  .عزل هذا السلوك المنافي لتقاليد الضيافة الفلسطينية
  3/2/2012الخليج، الشارقة، 

  
   التام على أمن مصر القوميحرصهاحكومة هنية تؤكد  .6

أكدت الحكومة الفلسطينية في غزة على حرصها التام على أمن مصر القومي، مشددة على أنها : غزة
وحذرت الحكومة في  ".صمام أمان لمصر، كما أن مصر هي العمق اإلستراتيجي لفلسطين"تعتبر غزة 

سيارات مسروقة قادمة من مصر، واالنخداع بأسعارها "نيين من شراء بيان لها المواطنين الفلسطي
إنه سيتم في نهاية المطاف إرجاعها للسلطات المصرية، إذا ثبت ذلك ومعاقبة : "وقالت". المغرية

، مؤكدة على جاهزيتها للتعامل الكامل والتنسيق المستمر مع الجهات "المتورطين في إطار القانوني
إنها تقوم بفرض إجراءات عملية لمنع : "وأضافت.  ضبط األمن على الحدودالرسمية في مصر في

تهريب السيارات إلى قطاع غزة، وكذلك العمل على إعادة وإرجاع السيارات المسروقة إلى الجانب 
التي يقوم بها مرتزقة ومهربون ال تهمهم مصلحة "، معبرة عن أسفها على مثل هذه األفعال "المصري

 .وأكدت الحكومة على وجوب حفظ أمالك ومقدرات مواطني مصر ".يني والمصريالشعبين الفلسط
وطالبت الحكومة المصرية والبرلمان المصري المنتخب بفتح الحدود مع غزة وكسر الحصار 

  ".تأكيداً على وحدة البلدين وأهمية القضية الفلسطينية لدى مصر"اإلسرائيلي، 
 2/2/2012قدس برس، 

  
   تبحث االنتخابات ومذكرات االتحادات الشعبية"عبي في منظمة التحريردائرة التنظيم الش" .7

 عقدت دائرة التنظيم الشعبي في منظمة التحرير اجتماعا موسعا في رام اهللا بمشاركة االتحادات :رام اهللا
الشعبية برئاسة عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير محمود إسماعيل رئيس دائرة العمل والتنظيم 

واطلع  . وتناول االجتماع عدة قضايا أهمها انجاز مؤتمرات االتحادات الشعبية و االنتخابات،بيالشع
إسماعيل المشاركين في المؤتمر على األوضاع السياسية وقرار المنظمة عدم العودة إلى المفاوضات في 

 بتهويد القدس وعدم عمان في ظل الالءات اإلسرائيلية التي ال تريد الحد والتوقف عن االستيطان وتستمر
 ودعا إسماعيل إلى اتخاذ موقف عربي ودولي حازم إللزام إسرائيل ،نيتها االنسحاب من األغوار

وتناول االجتماع موضوع مؤتمرات المنظمات الشعبية حيث طالب إسماعيل  .بقرارات الشرعية الدولية
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دة تحضيرا لالنتخابات التشريعية االتحادات والنقابات بضرورة انجاز انتخاباتها وانتخاب قيادات جدي
 وركز عضو اللجنة التنفيذية على ضرورة انتخاب قائمة منظمة التحرير في ،والمجلس الوطني والرئاسية

 عضوا 350التشريعي وفي المجلس الوطني حيث أعلن عن نية القيادة تحديد عدد أعضاء المجلس ب 
  .لفصائلحيث سيؤثر هذا على تمثيل المنظمات الشعبية وا، فقط

  3/2/2012الحياة الجديدة، رام اهللا، 
  

   مسؤولي الصليب األحمر في القدس وتل أبيببإقالةطوطح وأبو عرفة يطالبان  .8
 محمد طوطح والوزير السابق خالد أبو  الفلسطينيرفض النائب  في المجلس التشريعي: القدس المحتلة

" المسكوبية"ا زيارتهم في سجنهم في معتقل عرفة، استقبال مندوبي منظمة الصليب األحمر، الذين حاولو
استجابة لموقف نواب الكتل البرلمانية في المجلس التشريعي وقرارهم "بالقدس، االثنين الماضي، وذلك 

وأكد طوطح وأبو عرفة، في تصريح  ". وزيارات مندوبيه للسجوناألحمرالقاضي بمقاطعة الصليب 
تقاعس "، أن ذلك يأتي على خلفية 2/2الخميس نسخة عنه يوم " قدس برس"صحفي مكتوب تلقت 

الصليب األحمر إلى درجة التواطؤ وعدم تنفيذ التزاماته الدولية بحماية المدنيين الفلسطينيين، والذي توج 
 نائباً 26بالتقاعس عن حماية نواب المجلس التشريعي والتزامه الصمت المشبوه على الرغم من اعتقال 

ن بقرصنة االحتالل واختطافه لكل من طوطح وأبو عرفة من داخل مقر فلسطينياً، وترحيبه المبط
  ". في القدساألحمرالصليب 

 في األحمر مسؤول الصليب بإقالةباإلسراع  "األحمروطالب طوطح وأبو عرفة المنظمة الدولية للصليب 
ا المتواطئ، ، لدورهم"نيكوالس" في مدينة القدس األحمروكذلك مسؤول الصليب " اخوان بدرو "أبيبتل 

 إلىحيث أنهما باتا شخصيتان غير مرغوب بهما بين الفلسطينيين، لعملهما على جر المؤسسة الدولية 
  ". وقضيتهم العادلة وعلى وجه الخصوص الوضع المقدسينالفلسطينييمربع مظلم في التعامل مع 

 2/2/2012قدس برس، 
  

  اق عليه في لجنة الحريات أوعز بتنفيذ ما تم االتفعباس :مصطفى البرغوثيالنائب  .9
وصف النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني ومنسق لجنة الحريات في الضفة الغربية : رام اهللا

المحتلة، مصطفى البرغوثي، لقاءه برئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، بأنه كان إيجابيا، مضيفا أن 
السلطة الفلسطينية باإلسراع في تنفيذ ما تم عباس أوعز في أعقاب هذا اللقاء إلى الجهات المعنية في 

أن الرئيس عباس كلف القيادي " قدس برس"وأوضح البرغوثي في تصريحات خاصة لـ. االتفاق عليه
حيث تم بالفعل عقد اجتماع بين األحمد "في حركة فتح عزام األحمد بمتابعة تنفيذ قرارات لجنة الحريات 

أن تقدما ملموسا حدث في "وأكد البرغوثي  ".ق عليه في لجنة الحرياتوالجهات المعنية لتنفيذ ما تم االتفا
ملف المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية المحتلة، حيث أفرج عن مجموعة، في حين يجري حاليا 

اجتماعا مع عدد ) 1/2(، مشيرا إلى أنه عقد األربعاء "دراسة دقيقة لحالة كل معتقل سياسي للتقرير بشأنه
قلين السياسيين في سجون السلطة الفلسطينية في رام اهللا، وكان إيجابيا وانه أبلغهم بانفراج قريب من المعت

  ".في ملف المعتقلين السياسيين
  2/2/2012قدس برس، 
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   عن معتقلين من حماس بالضفةاإلفراجحاليقة تنفي تصريحات حول النائب  .10
تصريحات القيادي  " حماس"سطيني عن حركة نفت سميرة حاليقة عضو المجلس التشريعي الفل: رام اهللا

بالضفة، مؤكدة أن أجهزة السلطة " حماس"عزام األحمد، حول اإلفراج عن معظم معتقلي " فتح"في حركة 
وأشارت حاليقة في  ".لم تفرج عن أي معتقل سياسي بالضفة وتواصل االعتقال السياسي بشكل يومي"

واألجهزة األمنية " فتح" تناقضات بين تصريحات قادة ، إلى ما اعتبرته"قدس برس"تصريحات خاصة لـ
أكد وجود معتقلين سياسيين "التابعة للسلطة، موضحة أن عدنان الضميري قائد األجهزة األمنية بالضفة 

وقللت حاليقة من قيمة األنباء التي تحدثت  ".في حين أن عزام األحمد تحدث عن اإلفراج عن معظمهم
، معتبرة أن النجاح يتم من خالل التنفيذ العملي على "إيجابية"ت لنتائج عن أن لجان المصالحة توصل

على حد " األرض، و أن الشعب الفلسطيني اعتاد على أن إفشال أي قضية يتم من خالل تشكيل لجنة
بالسعي إلفشال المصالحة في إطار دفع استحقاقات "واتهمت حاليقة أطراف بالضفة لم تسمها  .تعبيرها

  .بالضفة ممنوعة من دخول مقر المجلس التشريعي" التغيير واإلصالح"وأكدت أن كتلة ". ةسياسية معين
 2/2/2012قدس برس، 

  
   مؤتمر القدس دعم كبير للمدينة الصامدةقطر استضافة: زكريا األغا .11

قطر أكد زكريا األغا مدير دائرة الالجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية أن دولة  :السيد السعدني - القاهرة
وقال األغا في . تقوم بدور كبير في العمل على دعم القضية الفلسطينية في جميع المجاالت المختلفة

على هامش ختام أعمال مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في " الشرق"تصريحات خاصة لـ
 هي قضيتها ةيالفلسطين أن القيادة القطرية تعتبر القضية 87الدول العربية المضيفة في الدورة رقم 

األولى ولذلك فهي تدعم بكل قوة صندوق األقصى ماديا ومعنويا من الوقوف بكل قوة ضد الممارسات 
  .اإلسرائيلية للعمل على تهويد القدس وتغير الوضع داخل القدس والقبول بسياسيه األمر الواقع

ريف والعمل على دعم وقال األغا إن قطر في إطار هذا األمر سوف تستضيف مؤتمرا خاصا للقدس الش
.  فبراير27 و26المدينة الصامدة ودعم أهلها وسيعقد هذا المؤتمر العالمي في الدوحة خالل الفترة من 

وأضاف األغا أن قطر تدعم الموقف الفلسطيني في قضية جدار الفصل العنصري وكذلك الوقوف بشدة 
 . الشعب الفلسطينيضد سياسة االستيطان والهجرة التي تقوم بها قوات االحتالل ضد

  3/2/2012الشرق، الدوحة، 
  

   في غزة"الخيانة" بتهمة فلسطينيحكم باإلعدام على  .12
 على فلسطيني بعدما وجهت إليه "باإلعدام"أصدرت محكمة عسكرية في غزة، أمس، حكما : ا ف ب

داخلية في الحكومة وقالت وزارة ال.  والقتل، كما أعلنت وزارة الداخلية في الحكومة المقالة"الخيانة“تهمة 
 شنقا حتى الموت بحق باإلعدامالمحكمة العسكرية العليا في مدينة غزة أصدرت، أمس، حكماً " أن بغزة

دانت المتهم المذكور بتهمة الخيانة وتهمة "وأوضح البيان أن المحكمة . ") عاما27(ج .المواطن و 
  . "1979ني لعام التدخل في القتل وذلك وفقا لقانون العقوبات الثوري الفلسطي

  3/2/2012الخليج، الشارقة، 
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   المصالحة ويتهم حركة فتح بالتهرب من االستحقاقاتتقييمالحية يدعو إلى إعادة  .13
دعا الدكتور خليل الحية عضو المكتب السياسي لحركة حماس يـوم أمـس إلـى    : غزة ـ أشرف الهور 

وقال الحيـة    . تطبيق استحقاقات المصالحة   ، واتهم حركة فتح بالتهرب من     'إعادة تقييم مسيرة المصالحة   '
ليست شـعارا   'في تصريح صحافي بعد ان قال ان حركة فتح تتهرب من إنهاء االنقسام، بأن المصالحة                

، مجدداً تأكيده علـى أن حركـة حمـاس          'يقال في اإلعالم أو تصريحات إعالمية أو سياسية هنا وهناك         
وأكد أنه بدون    .'الوصول لمرحلة شراكة سياسية تامة    'ـ  حريصة على إنهاء حالة االنقسام بشكل حقيقي ل       

، الفتاً إلى أن كـل      'يحتاج إلى إعادة تقييم   'وأكد أن مسار المصالحة      .'ستبقى المصالحة بعيدة المنال   'ذلك  
الماضي لم يتحقق منها شيء، مشدداً على       ) ديسمبر( كانون االول    20المواعيد التي تم االتفاق عليه يوم       

استحقاقات علينا وعلى حركة فتح، وبالتالي من عليه استحقاقات البد أن يكـون مـستعداً                'أن المصالحة 
دون مواربـة واختفـاء خلـف       'وقال ان حركة حماس تريد إنهاء حالة االنقسام بشكل حقيقـي             .'لدفعها

نية نريد الوصول لمرحلة شراكة تامة في منظمة التحرير الفلسطي        '، وأضاف   'شعارات إعالمية أو سياسية   
  .'أو في السلطة أو غير ذلك

وانتقد الحية بشدة تأجيل لقاء اإلطار القيادي الفلسطيني الذي كان من المقرر عقده هذه األيام لتقييم مسار                 
شهر ونصف من عمل اللجان ألجل غير مسمى، كما وانتقد اعتذار كتلة فتح البرلمانية عن موعـد تـم                   

عي حسب قرارا اتخذ في هذا اإلطار، مشيراً أن هنـاك داللـة             تحديده للقاء يهدف لتفعيل المجلس التشري     
يبدو أن هناك قـرارا سياسـيا بعـدم         'وقال   .'ضغوط أو رغبة في عدم التقدم المصالحة      'واضحة بوجود   

  .'تفعيل المجلس التشريعي والبقاء على تعطيله وتعطيل باقي ملفات المصالحة
زية الضفة الغربية وقطاع غزة لالنتخابات، مشيراً إلى        وتطرق الحية إلى ملف االنتخابات، وأكد عدم جاه       

أنه حتى اآلن لم يتم تنفيذ ما اتفق عليه من تهيئة لألجواء في الضفة الغربية وتفعيل المجلس التـشريعي                   
وتشكيل حكومة مؤقتة لالنتخابات وتهيئة المناخات والحريات العامة وفتح المؤسسات ورفع القيود عـن              

ة حماس واإلفراج عن المعتقلين السياسيين وإصدار جوازات السفر وقف االعتقاالت           العمل السياسي لحرك  
  .واالستدعاءات

وفي السياق أكد سامي أبو زهري الناطق باسم حركة حماس أن حركته متمسكة بعقد اجتمـاع اإلطـار                  
بنود المـصالحة   القيادي المؤقت في موعده، واتهم حركة فتح بالتهرب من عقد هذا اللقاء أو تنفيذ أيا من                 

تتحمل المسؤولية الكاملة أمـام     ) فتح(وهي  'وأضاف   .'دليال على عدم الجدية   'واستحقاقاتها، واعتبر هذا    
  .'شعبنا وأمتنا عن حالة الجمود في ملف المصالحة

  3/2/2012، القدس العربي، لندن
  

   ذوي األسرى ازدواجيةٌ تفضح انحيازه لالحتاللاستقبال" مون"رفض : حماس .14
، أن رفض األمين العام لألمم المتحدة بان كي مـون،           "حماس"اعتبرت حركة المقاومة اإلسالمية     : دمشق

استقبال وفد من عوائل األسرى الفلسطينيين في سجون االحتالل، ازدواجية معـايير تفـضح االنحيـاز                
نسخة منه،  " المركز الفلسطيني لإلعالم  "وقالت الحركة في بيان صحفي لها، وصل         .لالحتالل الصهيوني 

إننا في حركة حماس نستهجن هذا الموقف الرافض الستقبال ذوي الشهداء واألسرى الفلـسطينيين فـي                "
سجون االحتالل، الذي يعبر عن ازدواجية المعايير في التعامل مع القضايا العادلة لـشعبنا الفلـسطيني،                

األمم المتحدة، وانحيازاً فاضحاً لالحـتالل      ونعده تعدياً صارخاً للقوانين والمبادئ التي بنيت عليها منظمة          
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وطالبت الحركة الشعب الفلسطيني وقواه الحية ومؤسساته، إلى إعالن رفضها لهذا التعامـل              ".الصهيوني
غير المتوازن، واستنكار موقف األمين العام لألمم المتحدة في تعامله مع عوائـل الـشهداء واألسـرى                 

 ومنظماتها كافة، إلى إنصاف الشعب الفلسطيني الـذي يتعـرض           ودعت حماس األمم المتحدة    .البواسل
  .بشكل يومي للقتل والتهجير واإلبعاد واألسر بفعل آلة الحرب الصهيونية

  2/2/2012، المركز الفلسطيني لإلعالم
  

   عن تعطيل بعض ملفات المصالحةمسؤولأبومازن : رباح مهنا .15
الـرئيس  , اليوم الخمـيس  , لتحرير فلسطين رباح مهنا   ل عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية       حم: غزة

المسؤولية المباشرة عن تعطيل سير العمل في بعض قضايا ملفات المـصالحة            ) ابومازن(محمود عباس   
متهما في الوقت ذاته    , الوطنية السيما في ملفي الحكومة وانتظام اجتماع اإلطار القيادي لمنظمة التحرير          

  .يس عباس في تعطيل بعض الملفاتحركة حماس بالتماشي مع الرئ
لمـاذا لـم    , بالنسبة لتشكيل حكومة التوافق الوطني    " :,وقال مهنا في تصريح لـ وكالة قدس نت لألنباء        

خاصةً وأننا اتفقنا في القاهرة على تشكيل الحكومـة         , يبادر الرئيس أبو مازن بإعالن إسم رئيس الوزراء       
وهـو مـن عطـل هـذا        , حكومة فقط لدى الرئيس أبومازن    بهذا تكون نقطة ال   "وأضاف   ". يناير 31قبل  

خاصةً وأن حركة فتح وافقت على عدم ترشيح        , وهذا موضوع يمكن اإلتفاق عليه بكل سهولة      , الموضوع
وانتقد مهنا تأجيل إجتماع اإلطار القيادي الفلسطيني المؤقـت الـذي كـان        ".رئيس الوزراء سالم فياض   

شـهر  (قييم سير عمل اللجان المشكلة من إجتماعات القـاهرة منـذ            لت, مقرر في بدارية فبراير الجاري    
ونحن في الجبهة الشعبية أعلنا موقفنـا مـن هـذا           , هو خطأ من الرئيس محمود عباس     :" قائال  ) ونصف
، مشيرا إلى أن اجتماع اإلطار القيادي يتطلب انتظام من شأنه االنطالق في             "وهو يعيق المصالحة  , الخطأ

  .مة التحريرتفعيل مؤسسات منظ
وحول إعادة تفعيل المجلس التشريعي الفلسطيني أكد القيادي في الشعبية الذي يترأس لجنـة المـصالحة                

وقـال   ".عدم تفعيله "المجتمعية في غزة على أن أعضاء التشريعي وكتلتي فتح وحماس هم من يتحملون              
, نتخابات والمصالحة المجتمعية  موضوع السير قدما في عمل لجان المصالحة، الحريات واإل        "القيادي مهنا   

وفـتح لـم   , مثال حماس تعيق إنطالق عمل لجنة اإلنتخابات في غزة       , تعيقه حركتي فتح وحماس بالتبادل    
لذلك البد من االنطالق وتفعيل هذه األمور ألننا نخشى         , تستجب لطلبات لجنة الحريات في الضفة الغربية      
  ".من أن يكون المطلوب اآلن هو إدارة اإلنقسام

لألسف الرئيس محمود عباس يستظل في هذا الموقف التفاوضي بما أعلنه رئيس المكتب السياسي              "وقال  
عندما أعطى للرئيس عباس ضوء أخضر للتحرك في سياسته وكأنه موافـق            , لحركة حماس خالد مشعل   

  ".التفاوض مع إسرائيل"على هذه السياسة 
  2/2/2012، وكالة قدس نت

  
  واعتقال الفلسطينيين في العراقحماس تناشد وقف قتل  .16

قدس "في بيان صحفي تلقت     " حماس"استنكرت دائرة شؤون الالجئين في حركة المقاومة اإلسالمية         : غزة
من قتل وتعذيب وتـشريد     " ما يتعرض له الالجئون الفلسطينيون       ،)2/2(نسخة عنه اليوم الخميس     " برس

ت المسؤولة في العراق مسؤولية حماية الفلـسطينيين        ، محملة الجها  "واعتقال في العاصمة العراقية بغداد    
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" حماس"ونقلت دائرة شؤون الالجئين في       ".كشف الجهات التي تقف وراء هذه الجرائم المتكررة       "لديها، و 
العصابات المجهولة تقوم بعملية دهم وتفتيش مستمر لمجمع البلديات، وأن          "عن مصادر عدة تأكيدها بأن      

 شهيداً، وكان آخرهم الشهيد الالجئ عمـاد        280 ضحية العصابات بلغوا حوالي      عدد الشهداء الذين قتلوا   
أحد أبناء مخيم البريج لالجئين في قطاع غزة، الذي قضى بعد ثالثة أيام             )  عاماً 30(عبد السالم أبو ربيع     

مـن قبلـه    )  عامـاً  35(من التعذيب في أحد السجون العراقية السرية، تماماً كما حصل مع أخيه جهاد              
  ".وال زال هناك ما يقرب من عشرين فلسطينياً معتقلين في سجون سرية في بغداد. بسنوات
ليسوا طرفًا في أي صـراع أو نـزاع فـي األراضـي             "في بيانها على أن الفلسطينيين      " حماس"وأكدت  

  ".العراق: العراقية، بل إنهم أثبتوا حرصهم وانتماءهم القومي لبلدهم الثاني
ألنهم أمانة في عنقها لحين عـودتهم       "حكومة العراقية بحماية الالجئين الفلسطينيين      كما ناشدت الحركة ال   

إلى مدنهم وقراهم المسلوبة من الكيان الصهيوني، التزاماً منها بالواجب القومي والديني واألخالقي، وبما              
نيين في البالد   م الخاص بمعاملة الالجئين الفلسطي    1965وقّعت عليه في بروتوكول الدار البيضاء في عام         

إلـى جامعـة الـدول العربيـة        " نداء اسـتغاثة  "ووجهت دائرة شؤون الالجئين      ".العربية معاملة أبنائها  
أخذ خطوات سريعة وعاجلـة لحمايـة       "والحكومات العربية واإلسالمية والمنظمات الدولية يدعوها إلى        

 لهم، إلى حين عودتهم إلى مـوطنهم        الالجئين الفلسطينيين في العراق، وتوفير األمن وسبل العيش الكريم        
  .، على حد تعبيرها"األصلي من فلسطين

  2/2/2012، قدس برس
  

  حماس تعزي الشعب المصري في ضحايا أحداث بور سعيد .17
لمـا  "عن أسفها البالغ وتضامنها مع الشعب المصري        " حماس"أعربت حركة المقاومة اإلسالمية     : دمشق

فـي  " حمـاس "وتمنّت   ".ة ال تمثل أخالقه وتقاليده الوطنية العريقة      ألم به من مصاب جلل وأحداث مؤسف      
، تعقيبـا علـى     )2-2(نسخة منـه الخمـيس      " المركز الفلسطيني لإلعالم  "تصريحٍ صحفي مكتوب تلقى     

األحداث المؤسفة التي وقعت في مدينة بور سعيد المصرية والتي راح ضـحيتها عـشرات المـواطنين                 
المصريون من تجاوز هذه األحداث المؤلمة وتداعياتها، وأن يمضي قُدما في            ومئات الجرحى، أن يتمكن     

  .بناء مؤسساته  وإنجاح عرسه الديمقراطي واستعادة دوره الريادي
، وإلى أهـالي    )حكومة وشعبا ( وتقدمت الحركة بالتعزية الخالصة والمواساة إلى جمهورية مصر الشقيقة          

ى سبحانه الرحمة المغفرة للضحايا والشفاء العاجـل للجرحـى، متمنيـة            الضحايا والجرحى، سائلة المول   
  .للشعب المصري أن ينعم باألمن واالستقرار

  2/2/2012، المركز الفلسطيني لإلعالم
  

   تمر بأزمة داخلية كبيرةالحركة": قدس برس" لـفتحقيادي في حركة  .18
 أزمة داخلية كبيرة في حركتـه، معتبـراً         ، بوجود "فتح"أقر قيادي في حركة     : عبد الغني الشامي   -غزة  

ال يمر يوم دون أن يكـون هنـاك خالفـات           "وقال إنه    ".ظاهرة طبيعية وحيوية  "الخالفات الداخلية فيها    
، محذراً في الوقت ذاته من اسـتغالل        "تيار دحالن "، مشيرا إلى أن هناك مبالغة فيما يسمى بـ          "فتحاوية

  .لتصفية حسابات داخلية) تيار دحالن(بعض األطراف في الحركة هذا األمر 
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هنـاك  ": "قدس بـرس  "في قطاع غزة، لوكالة     " فتح"وقال يحيى رباح، عضو الهيئة القيادية العليا لحركة         
، وهذه األزمة يتم التعبير عنها بأشكال مختلفة، ولـم يـتمكن            "فتح"أزمة في العالقات الداخلية في حركة       

يث أن جميع األطراف يتـصرفون بـدون نظـرة إسـتراتيجية،            المؤتمر السادس للحركة من إنهائها، ح     
  ".وبالتالي هم يالحقون االنفعاالت وردود األفعال، وهذا شيء ضار جداً

؛ أجاب  "فتح"داخل حركة   " تيار دحالن "فيما يتعلق بوجود ما يسمى      " قدس برس "وفي رده على سؤال لـ      
 يسمى بتيار دحالن وظاهرة دحالن هو مبالغـة         دحالن كان شاباً له حضور، ولكن ما      ": "فتح"القيادي في   

كبيرة جداً، يسهم فيها عدد من األطراف، السيما جماعة دحالن أنفسهم، بحيث يعتبرون أن لهم أنـصارا                 
لكن هناك أطراف في الحركة تمارس التصفية تحت شعار ما يـسمى            . كثيرين، وهؤالء لحق بهم الوهم    

 وشخص آخر يدعي انه من جماعة دحالن، لكي يؤثر عليه           مالحقة جماعة دحالن، فكل شخص ال يعجبه      
  ".وهكذا.. سلبياً، ومن أجل أن يطرده أو يبعده، أو يأخذ مكانه

ال تموت وال تنقرض وال يحدث فيها االنشقاق بسبب هذه الخالفات، وال يمـر              " فتح"أن  : " وأضاف رباح 
" فـتح " وتداعياته الكبيرة، ولكن تبقى في       م1983كان فيها خالفات، السيما االنشقاق عام       " فتح"عام إال و  

  ". دائما الفكرة الوطنية األوسع واألكبر
، وخـالل هـذه   1965لم يمر عليها يوم ليس فيها خالفات، وذلك منذ انطالقها عام " فتح"وأكد أن حركة   

السنوات وفي أعقاب كل هزيمة وفي أعقاب كل انتصار وفي أعقاب كل تحول مهم جـداً؛ يحـدث فـي        
" فـتح "والرؤى المختلفة والمتعارضة في     " فتح"قراءات متعددة لموضوع واحد فالخالفات في       " فتح"ل  داخ

  .، حسب قوله"فتح"هي جزء من حيوية 
هـذه  "لالنتخابات القادمة؛ أكد رباح أن      " فتح"وحول مدى تأثير هذه األزمة الداخلية على استعداد حركة          

ت فعل ايجابية وليس سلبية، بمعنى أن يـستنفر أعـضاء           األزمة ستعمل هزة، ولكن ربما تؤدي إلى رد       
وربما هذا التحدي يخلق حالة انتباه في تنظيمنا بأن علينا اإلستنفار واالسـتعداد األكبـر               . الحركة جهدهم 

نقول لمن يرشح نفسه خارج قوائم التنظـيم أنـه          : "وأضاف ".لهذه االنتخابات وروح االنتماء لحركة فتح     
 به، وبالتالي هذا الشخص عليه أن يتحمل المسؤولية والنتائج، وعلـى الحركـة أن               ليس منا وال صلة لنا    

  .، على حد تعبيره"تتحمل المسؤولية والنتائج
  2/2/2012، قدس برس

  
  ن أوضاع الالجئين في لبناني دولينيوفدتبحث مع حماس  .19

 لبنان مـشهور عبـد      استقبل مسؤول العالقات الفلسطينية لحركة المقاومة اإلسالمية حماس في        : بيروت
الحليم وفداً من مفوضية حقوق اإلنسان الدولية برئاسة محمد شاهد أمين خان، والبرلمان العالمي لحقوق               

وعـرض   .اإلنسان برئاسة كالسو دياس نفيس، والبرلمان الدولي لألمن والسالم برئاسة هيثم أبو سـعيد             
ي لبنان والمفوضية العالميـة لحقـوق اإلنـسان         الوفد اقتراح مبادرة للتعامل بين الالجئين الفلسطينيين ف       

ـ            طفل فلسطيني من المخيمـات      200المنبثقة من األمم المتحد، كما عرض الوفد لمشروع إغاثة وتأهيل ل
وناقش اللقاء الوضع السياسي للقضية الفلسطينية والمفاوضات والمصالحة الفلسطينية          .وفق برامج محددة  

  . منهاوالربيع العربي ومواقف حركة حماس
  2/2/2012، المركز الفلسطيني لإلعالم
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   مون بمؤتمر دولي لتنفيذ قرارات األمم المتحدةكيتطالب بان " الشعبية" .20
، أذاعه قسمها اإلعالمي،    )2/2(في بيان لها اليوم الخميس      " الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين   "طالبت  : غزة

ن العام لهيئة األمم المتحـدة بـان كـي مـون،            بمناسبة زيارة بان كي مون إلى فلسطين المحتلة، األمي        
باالنسحاب من اللجنة الرباعية الدولية بعد فشلها في إلزام تل أبيب بتنفيذ قرارات الشرعية الدوليـة ذات                 
الصلة وفي المقدمة عودة الالجئين الفلسطينيين، و وقف االستيطان والعدوان وتهديم البيوت والحـصار              

سات اإلسالمية والمسيحية، واقتراف جرائم الحـرب وسياسـات التطهيـر           وتهويد القدس، والمس بالمقد   
  .العرقي وبناء جدار الضم والفصل العنصري وضربها عرض الحائط بالقانون الدولي واإلنساني

 2/2/2012، قدس برس
  

  "إسرائيل" ألف صاروخ وقذيفة موجهة إلى عمق 200: كوخافي .21
رئيس شعبة االسـتخبارات    ، أن    أسعد تلحمي  ن مراسلها عالناصرة   من   3/2/2012 الحياة، لندن،    نشرت

الخضة التي يشهدها العالم العربي تضع إسـرائيل        «في الجيش اإلسرائيلي اللواء أفيف كوخافي قال ، إن          
أكثر » أعداء إسرائيل «، مضيفاً أن في حوزة      »أمام شرق أوسط أكثر عداء وأكثر إسالميةً وأكثر حساسيةً        

وقـدر بـأن    .  مديات مختلفة، بعضها قادر على إصابة منطقة تل أبيب كلها           ألف صاروخ ذات   200من  
أن يحافظ الجيش اإلسرائيلي علـى أهبـة        «، وشدد على اهمية     »حتمية«نهاية نظام الرئيس بشار األسد      

وأيضاً الحلقـة   «وأضاف أن الجيش السوري يخسر من قوته         .»االستعداد، وأن يالئم نفسه مع التغيرات     
وربما أخذ القريبون منه يدركون أنه هو لب المشكلة، وفـي تقـديراتنا             «األسد أخذت تهتز،    التي تحيط ب  

 . »سيواصل نظام األسد تدهوره حتى نهايته الحتمية
اسرائيل قـدرت   ، أن   جيفري هيلر  عن مراسلها    القدس من   2/2/2012وكالة رويترز لألنباء،    وأضافت  

ابل نووية اذا قامت بتخصيب مخزون اليورانيـوم الـذي          يوم الخميس ان ايران قادرة على صنع أربع قن        
لكن  .تملكه الى المستوى العسكري وانها قادرة على صنع أول قنبلة بعد عام واحد من اتخاذ القرار بذلك                

الميجر جنرال افيف كوخافي رئيس المخابرات العسكرية االسرائيلية قال في تصريحات نادرة ان فرض              
ان من الممكن ان يعوقها عن مواصلة سياسة قال انه متأكد انها تـستهدف              عقوبات أشد صرامة على اير    

مستـشهدا بأرقـام تطـابق      : وقال كوخافي  .وتنفي ايران سعيها لصنع سالح نووي     . صنع أسلحة نووية  
ايران جمعـت   " أمام مؤتمر هرتزليا السنوي للشؤون االستراتيجية        -بيانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية      

 كيلـوجرام مـن     100 في المئة ونحـو      3.5ربعة أطنان من اليورانيوم المخصب الى مستوى        اكثر من أ  
  . في المئة20اليورانيوم المخصب الى مستوى 

  
   صاروخ يمكنه أن يضرب الواليات المتحدة األمريكيةبتطوير تتهم إيران "إسرائيل" .22

ـ           اتهمت إسرائيل،  ضرب الواليـات المتحـدة     الخميس، إيران بتطوير صاروخ بعيد المدى يمكنـه أن ي
وقال نائب رئيس الـوزراء      .األمريكية من قاعدة عسكرية كانت قد شهدت انفجارا هائالً قبل ثالثة أشهر           

تحضر إلنتاج  "االسرائيلي، موشيه يعالون إن تلك القاعدة كانت مركز ابحاث وتطوير حيث كانت إيران              
وهو التوصيف اإليراني   (ى الشيطان األكبر    يصل إل .. أو تطوير صاروخ يبلغ مداه عشرة آالف كيلومتر       

  ".، ولم نكن نحن الهدف)للواليات المتحدة األمريكية
 2/2/2012، )بي بي سي(هيئة اإلذاعة البريطانية 
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   عن حل الدولتين يعني إعادة الصراع عشرات السنين إلى الوراءالتنازل: النائب محمد بركة .23

 محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطيـة       لكنيست اإلسرائيلي  في ا  أكد النائب  :زهير أندراوس  - الناصرة
للسالم والمساواة، إن حكومة بنيامين نتنياهو معنية بالمفاوضات من أجل المفاوضات بحد ذاتها وليس من               

وقال بركة إن المفاوضات هي وسـيلة       . اجل الحل، كي تستخدمها للتغطية على ممارساتها على األرض        
ئيل تريد المفاوضات من أجل المفاوضات، كي تكون مظلـة للتغطيـة علـى              لحل الصراع، ولكن إسرا   

مشاريع االستيطان المكثفة في القدس والضفة الغربية المحتلة، وتخريب منهجي لكل آفاق حل الـصراع،        
وتابع بركة قائال، إن وساطة الملك عبد الثـاني لـدفع المفاوضـات              .والحل القائم على أساس الدولتين    

الفلسطينية جاءت بدافع القلق على مستقبل حل الصراع وحل الدولتين، الذي هـو الـصيغة               اإلسرائيلية  
التاريخية التي بإمكانها أن تحل الصراع وتسمح بالتعايش في هذه المنطقة، وفي نفس الوقت فإن تجاوب                

ـ                   ي الرئيس محمود عباس، مع توجهات الملك عبد اهللا، جاء من باب االحترام، وليس من باب األمـل ف
تحقيق انطالقة في المفاوضات في ظل حكومة بنيامين نتنياهو، واألجواء التي تسود القيادة الفلـسطينية،               
هي األجواء التي تعم الشارع العربي، وهي أجواء يأس من إمكانية تحقيق أي شـيء فـي ظـل هـذه                     

ين، فإن هذا يعنـي     وقال بركة، إذا زال األمل لدى الفلسطينيين والعرب، من تحقيق حل الدولت            .الحكومة
عودة على فترات سابقة، اعتمدت على مقولة إما كل شيء أو ال شيء، وهذه لعبة خطيرة ستكلف الكثير                  

  .من سفك الدماء
 3/2/2012، القدس العربي، لندن

 
   بشاحنات تزويد الوقود للطائراتباكستان تزود "إسرائيل" .24

القناة التلفزيونية الثانية، أن شركة إسرائيلية قد       ، الذي تبثه    »عوفدا«كشف تحقيق تلفزيوني، خالل برنامج      
وأظهر تحقيق أجراه   . تكون أحد مزودي سالح الجو الباكستاني بشاحنات تزويد الوقود للطائرات المقاتلة          

البرامج أن أحد المصانع في إسرائيل يصنّع خزانات الوقود من النوع الـذي يركَّـب علـى شـاحنات                   
وتوصـل  . ربية، تُصنَّع هياكلها وقمرات السائقين الخاصة بها في تركيـا         مخصصة لتزويد المقاتالت الح   

التحقيق إلى أن عدداً من منتجات المصنع تُركَّب على شاحنات مماثلة، من حيث اللـون وموقـع قمـرة                   
وإثر المتابعة تبين لمحققـي البرنـامج أن        . القيادة على الجهة اليمنى لتلك التي يمتلكها الجيش الباكستاني        

  .ه الشاحنات تشحن بصورة شبه سرية إلى تركيا، ومن هناك إلى جهة مجهولةهذ
 2/2/2012، بيروت، األخبار

  
  بتحقيق انتصاره بالتزويره يتهم"  الليكودحزب " فيمنافس نتنياهو .25

 االنتخابـات بعد ساعات من إعالن فوز رئيس الوزراء بنيامين نتنيـاهو فـي             :  نظير مجلي  -تل أبيب   
 لليكود، خرج منافسه موشيه فاغلين، باتهامات تقول إن أنصار نتنياهو زيفوا النتـائج              الداخلية في حزب  

وقال فاغلين إن النتائج الحقيقيـة، وفقـا لحـسابات          . ليظهر فوزه ساحقا ويخفي حقيقة قوة المعارضة له       
، لكن   من األصوات، بزيادة نحو الثلث عن نتائج االنتخابات السابقة         %30معسكره، تبين أنه حصل على      

  .نتنياهو يخفي ذلك حتى ال يعرف الجمهور مدى قوة المعارضة الداخلية في الليكود
واستخف نتنياهو بهذه التصريحات، وقال إن لجنة االنتخابات مؤلفة من رجال قضاء ولجـان لـصناديق                

 عـن   وراح المقربون من نتنياهو يتحـدثون     . مؤلفة من ممثلي المعسكرين، وال مكان للتشكيك في النتائج        
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الخطوات القادمة، مؤكدين أن الفوز الكبير يحفزهم للتفكير في تقديم موعد االنتخابات العامة في إسرائيل               
  .حتى يحقق نصرا على أحزاب المعارضة، كونها ليست جاهزة بعد النتخابات عامة

 بات في قوة    لكن من جهة أخرى، اعتبر نتنياهو نتيجة االنتخابات تعزيزا لقوته في الحزب والدولة، وأنه             
تجعله، إن أراد، يمرر أي قرار سياسي في مؤسسات حزبه أو في الكنيست، حتى لو كان ذلـك قـرارا                    

  .يتعلق باالنسحاب من الضفة الغربية وإنهاء االحتالل
 3/2/2012الشرق األوسط، لندن، 

  
   الميركافا  دباباتقطع طلبيات شراء  وقف اإلسرائيلي إلىالجيشاألزمة المالية تدفع  .26

وأفـادت   .أوقفت وزارة الدفاع اإلسرائيلية طلبيات شراء دبابات الميركافا بسبب التقليصات في الموازنة           
 الماضـي طلبيـات     أكتوبر/ تقارير إعالمية إسرائيلية، أمس، بأن الوزارة أوقفت منذ شهر تشرين األول          
وأشارت مصادر مطلعة   . مئةشراء قطع الدبابة الشهيرة من المصانع التي تنتجها والتي يتجاوز عددها ال           

، التـي   2012إلى أن أصحاب هذه المصانع ُأبلغوا في األيام األخيرة بأن موازنة مشروع الميركافا لعام               
وبرغم أن قراراً بإغالق مشروع الميركافا برمته لم يتخـذ بعـد، فـإن              . تقدر بمليار شيكل، لم تُقر بعد     

ورداً  .اذ قرار كهذا إلى تـسريح آالف العـاملين        أصحاب المصانع أعربوا عن تخوفهم من أن يؤدي اتخ        
على ذلك، قالت وزارة الدفاع إنها تواجه واقعاً مالياً معقداً يتمثل في نقص فوري ألربعة مليارات شـيكل         

، وبالمجمل اقتطاع   2013واقتطاع سنوي مستقبلي لثالثة مليارات شكيل في موازنة األمن ابتداء من عام             
الضائقة المالية توجب اتخـاذ     «وأوضحت الوزارة أن    . مليار شيكل على مدى خمسة أعوام      15أكثر من   

وفي هذا اإلطار تـدرس     . »قرارات مؤلمة، بما في ذلك الوقف المؤقت لطلبيات بانتظار اتضاح الصورة          
  . المؤسس األمنية مستقبل عدد من المشاريع، بما في ذلك مشروع الميركافا

 2/2/2012، بيروت، األخبار
 

   يعانون من نقص حاد في الحديد"عملية الرصاص المصهور"أثناء  "إسرائيل"مواليد  .27
كشفت دراسة إسرائيلية أن معظم المواليد اإلسرائيليين، الذين ولدوا أثناء عملية الرصـاص المـصهور،               

، أن  وأظهرت الدراسة، التي أعدها قسم الوالدة في مستشفى برزالي        . ، لديهم نقص في الحديد    2009عام  
التوتر النفسي الذي تعرضت له أمهات يعشن في مناطق وصلتها الصواريخ الفلسطينية إبان فترة الحرب               

  .قد يكون السبب في هبوط معدالت الحديد في الجسم
 2/2/2012، بيروت، األخبار

  
   بالحجارة واألحذية احتجاجاً على تجاهله أهالي األسرى مونغزة تستقبل بان كي  .28

موكب األمين العام لألمم المتحدة ، أن ضياء الكحلوت عن مراسلها، 3/2/2012، يروتالسفير، ب ذكرت
بان كي مون تعرض للرشق بالحجارة واألحذية أمس عندما عبر معبر بيت حانون شمالي قطاع غزة من 

  .قبل ذوي أسرى وشهداء فلسطينيين احتجاجاً على رفضه لقاءهم
بان كي مون، الذي زار غزة لساعات فقط، عن معاناة أكثر وكان األهالي يرغبون في إيصال رسالة ل

 آالف أسير فلسطيني في سجون االحتالل اإلسرائيلي يحرمون من أبسط حقوقهم، خاصة أن أسرى 5من 
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غزة ممنوعون من زيارة ذويهم منذ خمس سنوات، هو عمر الحصار اإلسرائيلي المفروض على 
  .القطاع

يا بان كي مون «ة على موكب بان كي مون ورفعوا الفتات كتب عليها وألقى محتجون الحجارة واألحذي
حركة  ورفع بعض المتظاهرين صور عدد من األسرى، خصوصاً القيادي في. »كفى انحيازاً إلسرائيل

  .فتح مروان البرغوثي ورئيس المجلس التشريعي الفلسطيني عزيز الدويك المنتمي لحركة حماس
ات مؤسسات حقوقية ومستقلين للقاء مندوبين عن أهالي األسرى، ما دفع ولم يستجب بان كي مون لنداء

في غزة لالعتذار عن اللقاء اعتراضاً على رفضه هذا، » األونروا«المدعوين للقاء خاص معه في مقر 
  .طخاصة بعد أن التقى عائلة الجندي اإلسرائيلي الذي كان أسيراً جلعاد شالي

أمين سر لجنة القوى الوطنية ، أن فتحي صباحعن مراسلها  ، 3/2/2012، الحياة، لندنوأضافت 
لم يكن في نية األهالي االعتداء على موكب بان، وإنما «: قال واإلسالمية لألسرى عطية البسيوني

خططوا العتراض موكبه وتوقيفه مدة خمس دقائق للتعبير عن احتجاجهم على موقف األمم المتحدة إزاء 
أحد المواطنين الغاضبين رشق سيارة «وأضاف أن . »سطيني تحت االحتاللقضية األسرى والشعب الفل

  .»بان بحذائه، فحذا بقية المواطنين حذوه وانهالوا عليه بأحذيتهم
الشعب الفلسطيني «وعبر عن رفضه رشق بان باألحذية واستخدام أساليب من هذا القبيل، واعتبر أن 

ياف ويرحب بأي ضيف حتى لو تقاعس مثل بان المعروف بحضارته التاريخية وتحضره، كريم ومض
الغضب استبد بأهالي األسرى بعدما رفض مكتب ممثله الخاص في «وقال إن . »عن أداء واجبه تجاهه

  .»غزة دعوتهم وأهالي الشهداء والمتضررين والمزارعين والصيادين إلى لقاء معه في غزة
 شخصيات فلسطينية أعلنت، 9أن ، لعن مراسلها محمد جما، 3/2/2012، الشرق، الدوحة ونشرت

أمس، مقاطعتها لالجتماع مع األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون في غزة، بسبب رفضه مقابلة ذوي 
وكانت شخصيات أخرى أعلنت مقاطعة االجتماع مع بان كي مون،  .األسرى في السجون اإلسرائيلية

  . وكافة أطياف الشعب الفلسطينيفيما انتقدت فصائل فلسطينية رفضه لقاء ذوي األسرى
  

   تحذّر من مخاطر وتسارع إقامة مراكز تهويدية جنوب غرب المسجد االقصى "مؤسسة األقصى" .29
من مخاطر تسارع إقامة مراكز تهويدية جنوب غرب  للوقف والتراث  حذرت مؤسسة األقصى:القدس

ضخمة قريبة جداً من أسوار البلدة المسجد األقصى في القدس المحتلة، مشيرة إلى إقامة مبان تهويدية 
يهدد المدينة ” مراكز سياحية“القديمة ومن المسجد االقصى من الجهة الجنوبية الغربية، تحت مسمى 

وأضافت أن إقامة مثل هذه المباني يترافق مع حفريات وإنشاء أنفاق، اضافة إلى ان . ومقدساتها
جيه زائف إلى وجود يهودي حول المسجد استعماالت هذه المباني يهدف إلى عملية غسل مخ وتو

  .األقصى، وفي بلدة سلوان
ووفق للمعلومات التي اوردتها مؤسسة األقصى فإن بناء سيقام على قطعة أرض مصادرة مساحتها 

 متراً مربعاً، لكن حيز البناء الذي سيتوزع على أربعة طوابق ومرافقه سيصل إلى مساحة إجمالية 5420
  .2م16032قدرها 
ارت إلى انه وبحسب المخطط المذكور، سيجري حفر نفقين تحت األرض يتصالن بالمركز التهويدي وأش

المذكور، األول يتجه شماالً يمر أسفل باب المغاربة ويصل إلى أسفل ساحة البراق واسفل باب المغاربة 
” مدينة داوود -مركز الزوار“في الجهة الغربية، والثاني يتجه شرقاً جنوباً ويمر أسفل ما يسمى ب 
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حيث تم تهويد منطقة القصور ” جنوب المسجد األقصى“ويستمر إلى منطقة قصور الخالفة األموية 
  .”مطاهر الهيكل المزعوم“األموية وافتتاحها قبل أشهر تحت مسمى 

  3/2/2012، الحياة الجديدة، رام اهللا
  

    غزة   وشاب في سلسلة غارات اسرائيلية على قطاع خطيرةإصابة طفلة بجراح  .30
أصيبت طفلة وشاب بجراح في غارة نفذتها مقاتالت حربية اسرائيلية على فناء أحد المنازل في : غزة

  .بلدة بيت  الهيا شمال قطاع غزة
وقال الناطق الرسمي باسم اللجنة العليا لالسعاف والطوارئ أدهم أبو سلمية ان طفلة تبلغ من العمر اربع 

يب شاب أخر بجراح وصفت بالمتوسطة جراء قصف طائرات سنوات اصيبت بجراح خطيرة فيما اص
  .االحتالل ألحد المنازل في شمال قطاع غزة

ان طائرات االحتالل اطلقت صاروخين على فناء أحد المنازل ببيت الهيا ) سما(وقال شهود عيان لوكالة 
ائي عن معظم أنحاء مما أدى إلى وقوع أضرار مادية بالمنزل المأهول بالسكان، وانقطاع التيار الكهرب

وشنت طائرات االحتالل غارة  استهدفت نفقا  في مخيم يبنا غرب مدينة رفح، كما استهدفت  .البلدة
  .شرق رفح إال أن الصاروخ لم ينفجر" الشوكة"الغارة الثانية منزال مهجورا في منطقة 

 خانيونس جنوب القطاع، وقصفت طائرات االحتالل بالغارة الثالثة أرضا خالية في بلدة بني سهيال شرق
في حين استهدفت الغارة الرابعة أرضا خالية بجوار منزل يعود لعائلة عقل في مخيم النصيرات وسط 

  .القطاع، مما أوقع أضرارا مادية بالمنزل دون وقوع إصابات
الى ذلك اطلقت المروحيات صاروخين على فناء أحد المنازل بالقرب من مدرسة أبو عبيدة بن الجراح 

ي بلدة بيت الهيا شمال القطاع، مما أدى إلى وقوع أضرار مادية بالمنزل المأهول بالسكان، وانقطاع ف
  .التيار الكهربائي عن معظم أنحاء البلدة

  3/2/2012، وكالة سما اإلخبارية
  

   نسيه الجيش اثر عملية في الضفة الغربيةفلسطينيون يعيدون جنديا اسرائيلياً .31
الجيش اثر عملية في رام ' نسيه'العالم االسرائيلية الخميس ان جنديا اسرائيليا افادت وسائل ا: تل أبيب

  .اهللا بالضفة الغربية اعيد الحقا من قبل فلسطينيين
واضافت المصادر ان قافلة عسكرية من عربات الجيب دخلت لفترة وجيزة الى بلدة شمالي رام اهللا 

 فلسطينيين من البلدة طمأنوا الجندي ورافقوه الى وتابعت ان .وانسحبت لكنها نسيت جنديا في المكان
  .حاجز عسكري قريب حيث التحق بضباط وحدته الذين ابلغوا بالحادث

، 'جنديا ابتعد عن وحدته االربعاء في الضفة الغربية'وصرح متحدث باسم الجيش لوكالة فرانس برس ان 
  .مضيفا ان تحقيقا فتح في المسألة

  3/2/2012، الشرق األوسط، لندن
  

  "إسرائيل"دون طيار بين فرنسا وبوقفة احتجاجية في رام اهللا ضد صفقة طائرات  .32
مساء امس، في وقفة احتجاجية امام ,  شارك عشرات الشبان الفلسطينيين: عصام الريماوي-رام اهللا

ها المركز الثقافي الفرنسي في رام هللا احتجاجاً على صفقة الطائرات دون طيار التي تعتزم فرنسا شراء
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وقام النشطاء الذين رفعوا العلم الفلسطيني ويافطات منددة بهذه الصفقة، بتسليم رسالة . من اسرائيل
اذ تعتزم الحكومة الفرنسية شراء طائرات , احتجاج إلى الحكومة الفرنسية تدعوهم لعدم ابرام الصفقة

ركة الصناعات  مليون دوالر من ش500 بقيمة Heron-TPحربية إسرائيلية دون طيار من طراز 
وقالت الناشطة الشبابية أغصان البرغوثي، ان هذه الصفقة تعتبر اختراقاً للقوانين . الجوية اإلسرائيلية

  .االنسانية والدولية، والمفروض أن تتم مقاطعة دولة االحتالل الرتكابها الجرائم اليومية بحق شعبنا
  3/2/2012، الحياة الجديدة، رام اهللا

  
    معاداة السامية  ينفيمفتي القدس  .33

نفى مفتي القدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين، أمس، أن يكون معادياً للسامية، أو : )ب.ف .أ (
إن “يؤجج الكراهية نحو اليهود أو يحرض على قتلهم إثر حملة إسرائيلية اتهمته بمعاداة السامية، وقال 

  .” السماويةعقيدتي وديني ال يسمحان لي بذلك، ألننا نؤمن بالكتب
أنا قلت حديثاً نبوياً، يتحدث عن زمن آخر “وأضاف الشيخ محمد حسين في مؤتمر صحافي في القدس 

ويخبر ويصف اآلخرة، ونحن ال نقبل من أحد إخراج نصوص القرآن والحديث عن سياقها وزمانها، 
  . ”وفي كل دين يوجد أحاديث ووصف ليوم اآلخرة

  3/2/2012، الخليج، الشارقة
  

   لمخيم نهر البارد تطالب األونروا بتأمين الحد األدنى من العيش الكريمالشعبيةاللجنة : انلبن .34
منه، » الجئ نت« وصل شبكة 2012 شباط، 02دعت اللجنة الشعبية في بيان لها صدر اليوم الخميس، 

في جماهير مخيم نهر البارد إلى اعتصام جماهيري يوم غد الجمعة أمام مركز الطوارئ لألنروا 
طرابلس للمطالبة بتأمين الحد األدنى من الحقوق ألهلنا في نهر البارد بعد ان وصلت االتصاالت مع 

  :وأشار البيان إلى مجموعة مطالب منها, األونروا إلى طريق مسدود
  .الحق الكامل في التعليم, الرعاية الصحية الكاملة -
طبيعية الكاملة لمخيم نهر البارد ورفع الحالة عدم المساس ببرنامج الطوارئ إلى حين عودة الحياة ال -

  .العسكرية
  .االسراع في إعادة اإلعمار وتأمين األموال الالزمة لذلك -
  .كحد أدنى$ 250رفع بدل االيجار إلى  -
  .مطالبة األونروا باإلسراع في تشكيل لجنة تحقيق لمتابعة أمور الغش والفساد في عملية اإلعمار -
  .ياء الجديدة أسوةً بسكان المخيم القديمالتعويض على األح -
  .المطالبة باستكمال عمليات الترميم في المخيم الجديد وإعادة بناء ما تهدم -
  .المطالبة بايجاد قطعة أرض من أجل دفن الموتى -
  . إلى أهلهAالمطالبة بالعمل على تسليم برايم  -

  2/2/2012، موقع الجئ نت
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  قطاعالبالمحروقات وغاز الطهي في وجد أزمة ال ي:  في غزةوزير االقتصاد .35
 نفى وزير االقتصاد بالحكومة المقالة عالء الدين الرفاتي، وجود أزمة بالمحروقات وغاز الطهي :غزة

اليوجد أزمة بالبنزين والسوالر والغاز، وأحيانا " "معا"وقال الرفاتي في حديث لوكالة  .في قطاع غزة
  ".يحدث تأخير في التوريد فقط

طمأن وزير االقتصاد بالمقالة المواطنين بتوفر البترول، وقال انه متوفر بشكل طبيعي وبأسعار طبيعية و
  ".وال في أي إشكالية تتعلق بالمحروقات

من جهته قال محمد العبادلة، عضو مجلس إدارة في جمعية اصحاب شركات البترول و الغاز في قطاع 
  ".ي مستمرة في غزة بسبب ارتفاع األسعار في سيناءان أزمة البنزين المصر" معا"غزة لوكالة 

  2/2/2012، وكالة معاً اإلخبارية
  

  السرطان سبب رئيس للوفاة بين الفلسطينيين: وزارة الصحة في رام اهللا .36
) فبراير( قالت وزارة الصحة الفلسطينية ولمناسبة اليوم العالمي للسرطان في الرابع من شباط :نابلس

الثدي، والرئة، : سجل الوطني للسرطان في فلسطين، تشير إلى أن السرطانات الثالثةسنويا، ان بيانات ال
  . في المائة من حاالت السرطان التي تصيب الفلسطينيين40والقولون تشكل أكثر من 

وفي بيان بالمناسبة، قال مركز المعلومات الصحية الفلسطيني، ان نسبة الوفيات نتيجة اإلصابة بالسرطان 
 في المائة سنويا من مجموع الوفيات المبلغ عنها، موضحا ان سرطان الرئة ياتي 11 تصل في فلسطين

أما . في مقدمة السرطانات المؤدية إلى الوفاة بين الفلسطينيين، يليه سرطان الثدي وسرطان القولون
سمة من  حالة لكل مائة ألف ن52معدل الحاالت الجديدة للسرطان المسجلة سنويا في فلسطين فيصل إلى 

 حالة جديدة لكل مئة ألف 40 حالة جديدة لكل مائة ألف نسمة في الضفة الغربية، و60السكان، بواقع 
 في المائة من حاالت السرطان الجديدة تسجل سنويا 50وحسب البيان فان أكثر من .نسمة في قطاع غزة

  . سنة فما فوق60في فلسطين في الفئة العمرية من 
  3/2/2012، الغد، عمان

  
   تحذر من كارثة وشيكة بالقطاع"صحة غزة" .37

حذَر وزير الصحة بغزة باسم نعيم من خطورة الوضع في حال تواصل اشتداد أزمة انقطاع التيار : غزة
الكهربائي على القطاع الصحي لفترات وساعات أكثر، متوقعا كارثة صحية وبيئية جراء تلك األزمة 

 صحفي أمس الخميس أن المستشفيات والمرافق الصحية وأكد نعيم في تصريح .وتداعياتها الخطيرة
 ساعات يوميا يهدد العديد من 10تعاني من هذه األزمة، موضحا أن انقطاع التيار الكهربائي ألكثر من 

الخدمات الصحية بالتوقف في األقسام الحيوية مثل غرف العمليات وأقسام العناية المركزة وحضانات 
وأوضح نعيم أن اعتماد المستشفيات والمراكز الصحية على  . وغيرهااألطفال وأقسام غسيل الكلى

المولدات الكهربائية ال يمكن أن يكون حال لهذه المشكلة، فكمية الطاقة المولدة من تلك المولدات غير 
  .قادرة على تشغيل األجهزة الطبية بكفاءة عالية ما ينعكس سلبا على الخدمة ويعرض األجهزة إلى التلف

  3/2/2012، عمان، السبيل
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  رسالة تحد لالحتالل.. التعليم في األغوار الفلسطينية  .38
منذ بداية احتالل فلسطين انتهجت السلطات اإلسرائيلية سياسة هدم المنشآت التعليمية : الضفة الغربية

ضمن سياسة التجهيل الهادفة لخلق واقع جديد على األرض؛ حيث لم تسلم المدارس ال من سياسات 
  .ل وال من جرافاتهاالحتال

وينفذ االحتالل هذه السياسات على وجه الخصوص في األغوار الفلسطينية بشكل كبير هذه األيام، ويسرد 
الناشط الشبابي في األغوار محمد حنني، مثال على ذلك ما حدث في خربة طانا، وهي قرية في األغوار 

، والتي 2010درستها في تشرين األول  نسمة، حيث تم هدم م300الشمالية يبلغ عدد سكانها حوالي 
 طفالً في المرحلة االبتدائية، وفي خطوة تحد من قبل األهالي فقد نقلوا المدرسة إلى خيمة 40كانت تضم 

 طفالً فقط 17صغيرة تحتوى على مكاتب وسبورة تم إنقاذها من تحت أنقاض المدرسة القديمة، ولكن 
  . ما زالوا ملتزمين بهذه الخيمة40من أصل 

وكذلك مدرسة الكعابنة في األغوار الشمالية وهي عبارة عن كرافانات متنقلة من المعدن "ويضيف حنني 
واإلسمنت، وبالرغم من رداءة البنية التحتية للمدرسة وصغر حجمها وعدم مالءمتها الحتياجات التعلم إال 

 بحجة أن المدرسة لم أن سلطات االحتالل سلمت ست إخطارات بالهدم خالل الثالث سنوات الماضية
  ".تحصل على ترخيص صهيوني للبناء

وال يختلف الحال في التجمع البدوي عين الحلوة، والذي يقع في شمال األغوار الفلسطينية؛ حيث يرتاد 
األطفال في عين الحلوة، المدرستين الواقعتين في قريتي تياسير وعين البيضا المجاورتين، مما يدفعهم 

. مما يعرض األطفال إلى مضايقة الجنود على هذا الحاجز. العسكري بشكل يوميلعبور حاجز تياسير 
 كيلو مترا على 13وفي بعض األحيان يجبر الجنود األطفال على الترجل من الحافالت، وقطع مسافة 

  .األقدام على الطريق الرئيسي الخطر في طريق عودتهم إلى منازلهم
  3/2/2012، السبيل، عمان

  
   يبحث مع نظيره الفلسطيني مجاالت التعاون المشترك األردنيوزير الطاقة .39

بحث وزير الطاقة والثروة المعدنية المهندس قتيبة ابو قورة مع نظيره الفلـسطيني عمـر               :  بترا -عمان  
  .كتانة امس مجاالت التعاون وسبل تعزيزها بخاصة في مجال الطاقة والربط الكهربائي

عقب اللقاء انه بحث مع المهندس ابوقـورة اوجـه          ) بترا(باء االردنية   وقال كتانة في تصريح لوكالة االن     
التعاون المشترك وسبل تعزيزها في مجاالت الطاقة والثروة المعدنيـة بخاصـة فيمـا يتعلـق بـالربط               

  .الكهربائي واستمرار تزويد مدينة اريحا واالغوار الفلسطينية بالكهرباء
ستقبال وفد من الخبراء الفلسطينيين للتعاون فيما يتعلق بالربط         وقال ان الجانب االردني ابدى استعداده ال      

الكهربائي االقليمي ورفع مستوى الربط الحالي لضمان سريان طاقة اكبر في االتجاهين بما يخدم مصالح               
  .البلدين والشعبين الشقيقين، مؤكدا ان الجانب الفلسطيني لمس من الجانب االردني كل تعاون
3/2/2012، الدستور، عمان  

  
  لتثبيت اللحمة بين اللبنانيين والفلسطينيين   يجول في عين الحلوة"حزب اهللا" .40

في منطقة صيدا برئاسة الـشيخ زيـد ضـاهر جولتـه            » حزب اهللا «تابع أمس وفد قيادة     : محمد صالح 
 ميةواإلسـال الصيداوية، والتقى في مخيم عين الحلوة قيادة المخيم وممثلين عن الفصائل والقوى الوطنية              
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وعلم ان الغاية من الجولة في المخيم التشديد على أهمية الوحدة بين المسلمين في لبنان،               . واللجان الشعبية 
  .ولتثبيت اللحمة بين اللبنانيين والفلسطينيين على كافة انتماءاتهم

ة في  وأكدت مصادر فلسطينية ان جولة الحزب استقطبت اهتمام كافة القوى السياسية والفصائل الفلسطيني            
ظل ما يحصل في العالم العربي من حراك وثورات وتأثيراتها على القضية الفلسطينية، اضافة الى مـا                 
يعتري الوضع االسالمي من تصدعات تثير المخاوف والهـواجس علـى مـستوى العـالمين العربـي                 

وى االسالمية  وشددت المصادر على ان الوفد استقبل بحفاوة بالغة في المخيم ال سيما من الق              .واالسالمي
حيث شارك في اللقاء امير الحركة االسالمية المجاهدة الشيخ جمال خطاب ووفد من عـصبة االنـصار                 

اراد من خالل هـذه     » حزب اهللا «وذكرت مصادر مشاركين في اللقاءات ان        .برئاسة ابو طارق السعدي   
افة الى توجيه الدعوة للمـشاركة      الجولة تقديم التهاني للقيادات الفلسطينية بمناسبة عيد المولد النبوي اض         

  .في االحتفال الذي يقيمه بهذه المناسبة في صيدا
3/2/2012، السفير، بيروت  

  
  حق اإلنسانيةبالدواء من الوصول إلى غزة جريمة " إسرائيل"منع : وزير الصحة التركي .41

الي قطاع  أهىصرح وزير الصحة التركي رجب آقداغ بأنهم ال يستطيعون إيصال العالج والدواء إل
 خالل كلمة ألقاها في المؤتمر الصحفي لإلعالن عن تقرير تقديم المساعدات اإلنسانية قال،غزة، و

نسعى منذ " ):اليونيسيف( المقرر إجرائه باالشتراك مع منظمة األمم المتحدة للطفولة 2012لألطفال عام 
. زة بصفتنا جمهورية تركياما يقرب من ثالثة أشهر من أجل إيصال العالج إلي محتاجيه من سكان غ

ولكننا ال نستطيع أن نوصل الدواء واألدوات الطبية إلي القطاع علي الرغم من تعاوننا مع وزارة الصحة 
إنني لن أدخل . ولين اإلسرائيليينؤوأود من مكاني هنا أن أتوجه بالخطاب إلي المس. ولين في غزةؤوالمس

 ىة، ولكني أقول لكم أن منع إيصال أدوية ومواد طبية إل للصح مناقشة سياسية لألمر بصفتي وزيراًىإل
لن نصمت عن هذه " :وتابع قائالً ." في قطاع غزة يعتبر جريمة في حق اإلنسانية بكل المقاييسىالمرض

الجرائم، وسنواصل تقديم المساعدات إلي األطفال واألمهات في قطاع غزة كما نفعل في العديد من دول 
  ."العالم

  2/2/2012، اليومموقع تركيا 
  

   مليون دوالر90 الكويت تدعم مشاريع اإلسكان في فلسطين بـ :اشتية .42
محمد اشتية عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، محافظ البنك اإلسالمي للتنمية عن دولة . قال د: رام اهللا

، من بينها  مليون دوالر لدعم مشاريع اإلسكان في فلسطين90ن صندوق التنمية الكويتي قدم إفلسطين، 
 مليون دوالر لمشاريع في بقية أنحاء الضفة 25 مليون دوالر لمشاريع إسكان في مدينة القدس، و45

 قطاع غزة، وتعطى هذه المبالغ كقروض عبر البنوك إسكان مليون دوالر لمشاريع 20الغربية، و
  .التجارية الفلسطينية

  3/2/2012، رام اهللا، األيام
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  ة من قطر لتالميذ غزة آالف حقيبة مدرسيعشرة .43
. سمحت السلطات المصرية، أمس، بإدخال معونات قطرية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح :القاهرة

 آالف حقيبة مدرسية تحتوي على جميع األدوات 10وقالت مصادر مصرية إن المساعدات عبارة عن 
أضافت . لي قطاع غزةالمدرسية مقدمة من قرينة أمير قطر الشيخة موزة بنت ناصر المسند إلى أها

المصادر أنه جرى إدخال المساعدات القطرية إلى غزة عن طريق الهالل األحمر بالتنسيق مع نظيره 
  .الفلسطيني لتوزيعها على تالميذ المدارس بالقطاع

  3/2/2012الخليج، الشارقة، 
  

  إسرائيليةديفيد هيل ينصح الفلسطينيين بالعودة إلى المفاوضات مقابل تسهيالت  .44
 ديفيد هيل أمس الرئيس محمود عبـاس   للشرق األوسطنصح المبعوث األميركي:  محمد يونس  –م اهللا   را

في لقاء في مقر الرئاسة في رام اهللا، بالعودة إلى لقاءات عمان في مقابل أن تعمل اإلدارة األميركية على                   
ينيون إن المبعوثين والزوار    وقال مسؤولون فلسط   .إقناع الحكومة اإلسرائيلية بتقديم تسهيالت للفلسطينيين     

الغربيين الذين التقاهم الرئيس عباس أخيراً حملوا إليه النصحية نفسها، منهم األمين العام لألمم المتحـدة                
بان كي مون، ووزيرة خارجية االتحاد األوروبي كاثرين آشتون، وممثلين عن اللجنة الرباعية الدوليـة،               

  .ووزير خارجية ألمانيا وغيرهم
ـ  وقالت م  إن هؤالء المبعوثين والزوار التقوا رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين         » الحياة«صادر مطلعة ل

نتانياهو وقدموا له اقتراحات في شأن تقديم تسهيالت للفلسطينيين من أجل تشجيعهم علـى العـودة إلـى       
وضات مباشرة مفتوحة   المفاوضات، لكنه امتنع عن تقديم تعهدات بذلك، مطالباً بعودة الفلسطينيين إلى مفا           

من دون سقف زمني في مقابل تقديم مثل هذه التسهيالت، وعمد إلى تقديم شكاوى ضد الفلسطينيين إلـى                  
هؤالء المسؤولين، منها شكوى ضد تصريحات لمفتي القدس الشيخ محمد حسنين، وأخرى تتعلق ببرنامج              

  .»فلسطين«تلفزيوني عن األسرى يبثه تلفزيون 
  3/2/2012الحياة، لندن، 

  
  األراضي الفلسطينيةبتخفيف القيود على العبور والحركة ب "إسرائيل"رئيس البنك الدولي يطالب  .45

طالب روبرت زوليك، رئيس البنك الدولي، إسرائيل اتخـاذ مزيـد مـن     : عبد الرؤوف أرناؤوط  -القدس
تظهر بحوث البنـك    "وقال زوليك    .التدابير لتخفيف القيود على العبور والحركة في األراضي الفلسطينية        

 كان يعتمـد فـي      2011 و 2008الدولي أن النمو االقتصادي في الضفة الغربية وقطاع غزة بين عامي            
األساس على مساعدات المانحين، ومن ثم يتعذر استدامته بدون زيادة نمو القطاع الخاص، وكي يتـسنى                

 مزيداً من التدابير الحاسمة     تعزيز استثمارات القطاع الخاص وتوفير فرص عمل، على إسرائيل أن تتخذ          
لتخفيف القيود على العبور والحركة، في حين يحتاج الفلسطينيون في الوقت ذاته إلى تقـديم التزامـات                 

لقد حقق رئيس الـوزراء     . ومن شأن هاتين الخطوتين أن تساند كل منهما األخرى        . حقيقية بصيانة األمن  
عن اجتماعه اول من امس مع      " األيام"ي بيان وصل    واعلن ف  ".سجال باهرا من اإلنجازات   ) سالم فياض (

نحن على اتفاق بأنه يجب بذل المزيد من الجهد إلنشاء مجتمع أكثر احتواء واستدامة              "فياض في رام اهللا     
. فأعداد ضخمة من الشباب المتعلم بحاجة إلى األمل وإلى توقع مستقبل أفضل           . على األراضي الفلسطينية  
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لي على رئيس الوزراء مساندتها الكاملة، وسنبذل قصارى جهدنا لمساعدته          وتعرض مجموعة البنك الدو   
  ".ومساعدة فريقه على تحقيق التقدم للشعب الفلسطيني

اجتمعت مع فياض وعلمت منه ما يمكن أن تفعله مجموعـة البنـك الـدولي لمـساعدة الـشعب                   "وقال  
كن كل االحترام لجهوده وإنجازاتـه،      وإني أ . الفلسطيني على التغلب على الفقر وخلق المزيد من الفرص        

 مليـون   217وذكر ان البنك الدولي يقدم       ".ولذا فإني أود زيارته في رام اهللا للتعرف بنفسي على أعماله          
 منحة استثمارية لمساندة التعليم والطاقة والتنمية البلديـة والميـاه وإدارة النفايـات الـصلبة                17دوالر؛  

ترتبط مؤسسة التمويل الدولية، ذراع البنك الدولي       "وقال   .ير الحكومية والحماية االجتماعية والمنظمات غ   
 مليون دوالر أخرى لتوفير فرص عمل وتـدعيم القطـاع المـالي             139لمساندة القطاع الخاص، بتقديم     

  ".وتشجيع استخدام الهاتف الجوال في غزة وإدارة النفايات الصلبة
 3/2/2012، األيام، رام اهللا

  
   الربيعفي ستهاجم إيران "إسرائيل" يعتقد أن األمريكيير الدفاع  وز:واشنطن بوست .46

أكدت  صحيفة واشنطن بوست  ، أن   )ا ف ب  (عن  بروكسل  ، من   3/2/2012،  اليوم السابع، مصر  ذكرت  
ألن تقوم إسرائيل   " احتماال كبيرا "فى مقالة الخميس، أن وزير الدفاع األمريكى ليون بانيتا يرى أن هناك             

وردا على سؤال للصحفيين خالل زيارة إلـى بروكـسل،           .نووية اإليرانية فى الربيع   بضرب المنشآت ال  
للمشاركة فى اجتماع وزارى لدول حلف شمال األطلسى، رفض بانيتا التعليق على مقالة الكاتـب ديفيـد         

بإمكان ديفيد ايغناتيوس أن يكتب ما يشاء، إال أن ما أفكـر            "وقال   .ايغناتيوس فى صحيفة واشنطن بوست    
شـن غـارات    " إسرائيل أشارت إلى أنها تدرس    "وأضاف   ".به هو ملكى وحدى وليس ملك شخص آخر       

وبحسب واشنطن بوست فإن وزير الـدفاع األمريكـى          ".ونحن أبدينا قلقنا  "على المنشآت النووية إليران     
، قبـل   ]رانحزي [ أو يونيو  ]ايار[ أو مايو    ]نيسان[يعتبر أن إسرائيل قد تشن غارات على إيران فى ابريل           

واعتبر بانيتا األحد، فى تصريحات لقنـاة        .وتبدأ بتصنيع قنبلة ذرية   " مرحلة المناعة "أن تدخل إيران فى     
إلنتاج ما يكفى من اليورانيوم المخصب لتصنيع قنبلة        " حوالى عام "سى بى اس، أن طهران ستحتاج إلى        

  .ذرية وبعدها عاما أو عامين إضافيين لتجهيز صاروخ
الديلي تليغـراف قالـت ان      ،  أن صحيفة     3/2/2012،  )بي بي سي  ( اإلذاعة البريطانية    هيئة وأضافت

اعتقاد بانيتا بان اسرائيل ستـشن  " حول ستتا لم ينف ما قالته واشطن بووزير الدفاع االمريكي ليون باني   
لواليات لكن الوزير االمريكي قال ان اسرائيل تدرس هذا االحتمال وان ا          " هجوما على ايران خالل اشهر    

  .المتحدة اعربت عن قلقها من قيام اسرائيل بهذه الخطوة
كما نقلت الصحيفة عن الدبلوماسي االمريكي المخضرم دينس روس الذي يرتبط بعالقة وثيقة بالحكومـة             
االسرائيلية قوله ان اسرائيل قد تشن هذه الهجوم خالل مدة اقصاها تسعة اشهر بهدف تـأخير حـصول                  

لنووي وان رئيس الوزراء االسرائيلي لن يتقيد بالموقف االمريكي المعارض المكانية          ايران على السالح ا   
  .توجيه هذه الضربة

وحسب الصحيفة فان رئيس المخابرات العسكرية االسرائيلية الجنرال افيف كوشافي واثق مـن امـتالك               
 حثيث لتطوير قدراتها    تعمل بشكل "ايران لما يكفي من يورانيوم مخصب النتاج اربعة قنابل نووية وانها            

  ".النووية ولدينا االدلة على سعيهم المتالك اسلحة نووية
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وبالتوازي مع استعدات اسرائيل لشن هجوم على ايران تنشر الصحيفة مقالـة لمراسـلها مـن الحـدود                
 اللبنانية تحدث فيها عن استعداد اسرائيل لمواجهة اي هجوم يقوم به حزب اهللا اللبناني فـي                -االسرائيلية

  .حال توجيهها لضربة اليران
وقالت الصحيفة ان المؤسسة العسكرية االسرائيلية تقول ان اسرائيل لن توقف القتال ضد الحـزب فـي                 

  .حال اندالع مواجهة جديدة بينهما الى ان يتم القضاء على التهديد العسكري لحزب اهللا الى االبد
 
 

   لجهود السالم"يلإسرائ"تؤكد عرقلة  مجلة فرنسية تنشر وثائق أوروبية .47
الفرنسية أمس، إلى وثيقتين سـريتين لالتحـاد        » لو نوفل اوبسرفاتور  «أشارت مجلة   : )السفير، أ ف ب   (

األوروبي تؤكدان أن اسرائيل تعرقل أكثر من أي وقت مضى بحـسب المجلـة، جهـود الـسالم مـع                    
  .ديفيد هيل في رام اهللالفلسطينيين، فيما التقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس المبعوث االميركي 

ـ             فـي القـدس     27وذكرت المجلة الفرنسية أن تقريرا من رؤساء البعثات الدبلوماسية للدول األوروبية ال
من دون القدس عاصمة للدولتين، فإن أي سالم مـستدام بـين اسـرائيل              «المحتلة ورام اهللا، اعتبر أنه      
ل بدأب عملية ضم القـدس، عبـر إضـعاف          اسرائيل تواص «، مضيفا أن    »والفلسطينيين لن يكون ممكنا   

، وخاصة عبر تطوير المستوطنات والتخطيط المدني العنـصري،         »منهجي للوجود الفلسطيني في المدينة    
  . صفحة20بحسب التقرير الذي فصل ذلك في 

، يؤكد أن اسرائيل    »ج« عن المنطقة    2011وأشارت المجلة إلى تقرير ثان أعده الطرف نفسه في تموز           
ل استخدامها ألسطول محدد من القوانين المدنية، واالوامر العسكرية وعناصر االمر الواقـع،             ومن خال «

خرقت اتفاقيات جنيف واوسلو وخريطة الطريقة، وقامت بنقل حقيقي للسكان وضم فعلي للمنطقة يجعـل               
ؤكـد  وت .»، مستبعدة أكثر من أي وقـت مـضى  1967من فكرة قيام الدولة الفلسطينية على حدود العام  

وكما في االعوام السابقة، لم يتم تبني التقارير المتفق عليها بين القناصل األوروبيين             «المجلة الفرنسية أنه    
على األرض، من قبل بروسكل، وذلك بعد اعتراض دول مثل المانيـا وهولنـدا وجمهوريـة التـشيك                  

يمكن ألي حكومة اوروبية بعـد      لكن الوثائق موجودة، وال     . وايطاليا، اللواتي ترفضن أي إدانة السرائيل     
  .»اليوم ان تنكر محتواها

 3/2/2012، السفير، بيروت
    

  "!المستوطنين"إرهاب  .48
  أسعد عبد الرحمن. د
ارتكـاب  " استيطانية"تحت سمع وبصر جيش االحتالل اإلسرائيلي، تواصل تنظيمات يهودية استعمارية           

ا ترافقها تواقيع فاشية بمسميات عـدة، لعـل         مقارفاتها، ترافقها عادة شعارات عنصرية واستفزازية، كم      
فـي  " أهـدافاً " فقط، وإنما طال     67التي لم يعد يقتصر عملها على فلسطين        " تدفيع الثمن "أبرزها عصابة   

قطع أشـجار   : جريمة ما ضد الفلسطينيين   " المستوطنون"وال يكاد يمر يوم دون أن يرتكب        . 48فلسطين  
و منع المزارعين من دخول أراضيهم، أو االعتداءات ضد عديـد           الزيتون، أو تحطيم وحرق السيارات، أ     

المساجد، ما يؤشر إلى محاوالت إثارة حرب دينية تنطلق من أيديولوجية عنصرية، مع ما يشي برعايـة                 
  ".المستوطنين"رسمية إسرائيلية في ضوء التغاضي المتواصل عن هذه الممارسات العدوانية من جانب 
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ية المتطرفة، في الوقت الحالي، ضجة كبيرة في إسرائيل، مـع انتقـادات غيـر               وتثير التنظيمات اليهود  
ونكتفـي  . مسبوقة وصلت إلى درجة مطالبة البعض بمحاكمة أعضائها، فيما وصفهم آخرون باإلرهابيين           

خطـر دولـة داخـل      "ففي مقال بعنوان الفت هو      . اليوم بإيراد ثالث شهادات إسرائيلية بهذا الخصوص      
عن أنه في اليوم الذي يتفكك فيه المجتمع في إسـرائيل ويـذوب القـانون               " شاي جولدن "، يتحدث   "دولة

خلفية العربدة األصولية في    : "ليصبح سائالً، لن يكون مهماً ماذا ستكون عليه حدود الدولة، حيث يضيف           
ماعات الوهن المتواصل لحكومة نتنياهو في معالجة السلوك المتطرف للج        . الفترة األخيرة ليست مصادفة   

وغير ذلـك   (، إلى جانب انعدام كبح الجماح القيادي ألعمال الشغب التشريعية           )المستوطنين: بقدر أكبر (
ويتساءل ". ظواهر هيأت جميعها التربة ألعمال الشغب األخيرة التي تعصف بالدولة من الداخل           )... كثير

وطنين أم سـيكتفي بـشجب      هل سيضرب بيد من حديد على أيدي المست       : "جولدن عن رد نتنياهو، فيقول    
فارغ؟ وهل سيوقف مشاريع القوانين والخطيرة التي تمس بالنـسيج الحـساس لـشبكة العالقـات بـين             
الجماعات في إسرائيل؟ أم سيسمح لكل نائب من ائتالفه الحزبي الحاكم بأن يهذي كما يـشاء بمـشاريع                  

جم عـشرات المـشاغبين النـساء       قوانين خطيرة على المجتمع اإلسرائيلي؟ هل سيقف جانباً عندما يهـا          
األمر مقلق ومخيف، فإسـرائيل أصـبحت       : "؟ ثم يختم قائالً   "والصبايا، يعرضون حياة الصحفيين للخطر    

نصف واحد يخـضع    . دولة ينطبق فيها قانون واحد على نصف السكان وقانون آخر على النصف الثاني            
 تعليمات الحكم؛ ونصف آخر يتـشكل مـن         للقانون، يطيع األنظمة البلدية، يخضع إلمرة الشرطة ويطيع       

جماعات أقلية عدوانية وعنيفة، ال يتمكن منها القانون، والدولة تعرف ذلك، بل توافـق عليـه مرغمـة،                
وسواء أكان هذا هو اللوبي السياسي لهذه الجماعات، أم التخوف مـن مواجهـة عنيفـة                . فتسكت بخنوع 

 إسرائيل ثانية، غريبة، ال تحترم القانون، مغتربة في         من تحت أنفنا تجري   : معها، فال تزال هي من يقرر     
. قسم منها عن قواعد اللعب اإلسرائيلية، معادية للواجبات المدنية ورافضة للفكـرة اإلسـرائيلية ذاتهـا               

جماعات أيديولوجية من جهة، قطاعية من جهة أخرى، وقاسم مشترك واحد يجمعها كلها؛ كونها أخرجت               
  ".نفسها من دولة إسرائيل

ومن جهة ثانية، طالب كتاب إسرائيليون آخرون بإعادة النظر في إجراءات محددة، منهـا علـى سـبيل       
المشاغبين من اليهود في الضفة الغربية، وتطبيق حكم واحد على المشاغبين           "المثال، مكافحة من أسموهم     

مل فيها المشاغبون في    من اليهود والفلسطينيين معاً، واستعداد الجيش والشرطة لحوادث صدام دامية يستع          
في مواجهة مخـالفي    : "الذي أضاف في مقال حديث له     " ناحوم برنياع "وهذا رأي   ". المستقبل سالحاً حياً  

يـده  : القانون من داخل المستوطنات ال يختلف رئيس الحكومة الحالي عن رؤساء الحكومة الذين سبقوه             
" برنيـاع "ويتابع  ". تهم وبؤرهم االستيطانية  هم أقوى منه في كل ما يتعلق بهم وبأجسامهم وبحري         . قصيرة

كان يجب على الحكومة أن تقرر حكماً واحداً للمواطنين سواء أكانوا من اليهود             : "منتقداً الموقف الرسمي  
أم من الفلسطينيين، حكم واحد لرماة الحجارة، وحكم واحد لمدنس مكان مقدس، وحكـم واحـد لمخـل                  

حكمة بإخالء بؤرة استيطانية وتهتم فـي مـوازاة ذلـك بـربط البـؤرة               فالحكومة تلتزم في الم   . بالنظام
وهي تشق شارعاً إلى البؤرة االستيطانية وتقيم قـوة مـن           . االستيطانية بشبكة الكهرباء والماء والهاتف    

تتصرف . وهم ال يعرفون اهللا   . ويتعلم الشباب في المستوطنات قواعد اللعب     . الجيش اإلسرائيلي تحرسها  
  ".نالحكومة بجب

من جهة ثالثة، وبالذات بشأن مسألة غياب العقاب، خاصة مع إدراك الجميع بأن الـسلطات اإلسـرائيلية                 
يـسيطر  : "سـاخراً " يهوشع سوبول "كتب  ... تعرف هؤالء اإلرهابيين وتعرف هوياتهم، لكنها ال تعاقبهم       
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ن حاخامين مجهولين من    ويتبين أن هؤالء المجهولين يستمدون إلهامهم م      . مجهولون على دولة المجهولين   
وحينما تبين أن المجهولية تؤتي ُأكلها وتحظى باعتراف رسمي، زاد المجهولون           . بؤرة استيطانية مجهولة  

فلقد عبث المجهولون هنا وهناك أيضاً بممتلكات الجيش اإلسرائيلي، لكن معظـم نـشاطهم              . في نشاطهم 
اً، واقتلع مجهولون آالف أشجار الزيتون،      وهكذا أحرق مجهولون مسجد   . المجهول وجه على الفلسطينيين   

وحطم مجهولون سيارات، وأفسد مجهولون سيارة ناشطة في منظمة سالم وهـددوا حياتهـا، وأحـرق                
مجهولون مسجداً في القدس، وفي المدة األخيرة دهم مجهولون قاعدة للجيش اإلسرائيلي فعاثوا فيها فساداً               

بالحجارة سيارةً جلس فيها ضابط رفيع المستوى قال إنه لم          وأفسدوا سيارات وممتلكات، ورجم مجهولون      
وبحسب تقديرات أذرع األمن    . ير طوال حياته كراهية متقدة كهذه التي رآها في عيون المجهولين هؤالء           

المجهولين بضع مئات إلى ثالثة آالف مجهول يعملون أفـراداً أو فـي مجموعـات               ) أرض(ينشط في   
يتبين اآلن أن هؤالء المجاهيـل شـفافون    : "ويختم الكاتب متهكماً  "! اسصاعقة صغيرة، مجهولة في األس    

فحينما يلقاهم رجال األمن، عرضاً، ساعة الفعل ال ينجحون في رؤيتهم، ألن المجاهيل من أرض               . أيضا
المجاهيل ُأنعم عليهم بصفة إلهية هي أنهم موجودون في كل مكان، ويعملون في وضـح النهـار وفـي                   

وها هي ذي اآلن دول أوروبا تأتي اآلن وتطلب بوقاحـة           ! أحد يراهم وال يعلم عنهم شيئاً     الظالم، لكن ال    
كبيرة من حكومة إسرائيل أن تفعل غير الممكن فتعتقل المجاهيل الذين أرسلهم اهللا وأن تحاكمهم وكـأنهم                 

ال تتـدخلوا   : لهمأجابها مجاهيل من وزارة خارجيتنا المجهولة جواباً حسناً بقو        ! مخالفون للقانون عاديون  
سنرعى مجاهيلنا إلى أن تصدر عـنهم       ! نحن سنُجن ! سنعلمكم أال تشغلوا أنفسكم بنا    ! في شؤوننا الداخلية  
  !".نار تأكل العالم كله

  3/2/2012، االتحاد، أبو ظبي
  

  صداقة ال بد منها: حماس والدولة األردنية .49
  إبراهيم غرايبة

ي لحركة حماس إلى عمان برفقة ولي العهـد القطـري           أعادت زيارة خالد مشعل رئيس المكتب السياس      
واألردن إلـى الواجهـة اإلعالميـة       » حمـاس «الشيخ تميم آل ثاني الجدل السياسي حول العالقة بـين           

جزءاً من المشهد السياسي األردني؟ هل ستظل العالقـة فـي           » حماس«والنقاشات الوطنية، هل ستعود     
وفرص زيارتهم األردن بصورة شخصية وبعيدة مـن        » حماس«إطار إنساني يوفر اإلقامة لعائالت قادة       

بهدف استيعاب حراك الشارع األردني المطالب      » حماس«األضواء؟ هل ستقدم الحكومة على تحالف مع        
باإلصالح؟ هل ستحول الحكومة الجدل الوطني حول الحريات واإلصـالح واالرتقـاء بمـستوى األداء               

  لقضية الفلسطينية؟الحكومي إلى حالة سياسية قائمة على ا
وكما العادة في الجدل السياسي فإنه يتنازعه موقفان متطرفان، وهما في هذه الحالـة، أحـدهما أحقيـة                  

في العمل الفلسطيني والسياسي والمشاركة السياسية الداخلية باعتبار قادتها مواطنين اردنيـين،            » حماس«
جود نشاط لحركة حماس أو تواجد لقادتهـا        ويؤيدها قطاع واسع من المواطنين، ويقابله موقف رافض لو        

  .ونشطائها حتى من األردنيين
ولكنه جدل يبعدنا عن القدرة على وضع المسألة في مكانها الصحيح، فنحتاج إلى موافقات صعبة وتبـدو                 
متناقضة للوصول إلى حالة من العالقة والعمل المشترك، ويمكن أيضاً تطويرها باسـتمرار بمالحظـة               
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ل المترتب على هذه المشاركة من دون حاجة إلى اللجوء إلى حسم الخيارات باتجاه القطيعة               اإلنجاز والخل 
  !أو االندماج

تشكل حركة حماس اليوم رقماً صعباً وحاسماً على الساحة الفلسطينية، وسيكون لعالقة ومشاركة جيـدة               
 عليه في أي وقت مـضى  مما كانت) ربما(معها أثر مهم في التأسيس لعالقة أردنية فلسطينية هي أفضل       

، ال يجوز   »حماس«من قبل، وفي جميع األحوال فإن ثمة التزاماً مبدئياً قاطعاً تجاه مواطنة كثير من قادة                
بحال التفريط أو اإلضرار بها، ألن التزام الدولة والمجتمع واألفراد تجاه كل مواطن بالتضامن والحماية               

طن، فكل مواطن، مهما كان موقفه السياسي أو القانوني، وفي          هو العقد المؤسس للعالقة بين الدولة والموا      
أي مكان في العالم يستحق رعاية الدولة وحمايتها، وهناك مخاوف حقيقية وواقعية من التـأثير الـضار                 
لحركة حماس على الوضع الداخلي األردني، ودفع األردنيين إلى خيارات غير أردنيـة، أو اإلضـرار                

تفيد » حماس«ات الخارجية والداخلية لألردن، أو إحراجه، كيف ننشئ عالقة مع           باألمن الوطني وااللتزام  
األردن وفلسطين وتفي بالتزامات المواطنة وحقوقها وواجباتها، وتجنـب األردن واألردنيـين األزمـات       

  والضرر والحرج؟
ام يجري الحديث بتكرار عن دور إقليمي للدولة األردنية في الضفة الغربيـة وعـن عـرض باسـتخد                 

ومقربـون منهـا، ولكـن ذلـك يـضر          » حماس«ورقة استراتيجية، وهو ما يقوله قادة في        » حماس«
بالفلسطينيين، ويتناقض مع فلسفة الدولة األردنية وسياساتها العامة وبخاصة في المملكة الرابعة، حيـث              

يمي في جميع دول    يجري اإلعالن مراراً وتكراراً ويؤيد ذلك واقع الحال أن األردن ال يسعى إلى دور إقل              
هذا ما بدا واضحاً في أزمة العراق ويبدو اليوم واضحاً في سورية، صحيح أن              ) وغيرها بالطبع (الجوار  

لألردن مصالح كبرى ومهمة مع كل الدول المجاورة ودول العالم األخرى، ويجب أن يـسعى لحمايتهـا                 
وليـة واالقتـصادية والقـوانين      وتعزيزها، ولكن ذلك ليس ضمن دور إقليمي وإنما ضمن العالقـات الد           

ويمر األردن بمرحلة انتقالية يجب أن تؤول إلى توافق وطنـي وانتخابـات             .واألعراف الدولية الواضحة  
نيابية تعبر عن هذا التوافق والتأسيس لمرحلة تحسم وتراجع فيها كثير من القضايا االقتصادية والوطنية،               

ن تعقد بمدخالت وحاالت أخرى تؤثر على الجدل السياسي         وهي حالة ال تحتمل أبداً أن يضاف إليها أو أ         
والوطني القائم وعلى االنتخابات النيابية القادمة، وال يمكن بحال تالفي ذلك مع وجود حركة حماس فـي                 

  .األردن وممارستها ألعمال سياسية وإعالمية وتنظيمية
حترام السلم واالسـتقرار والمؤسـسات      وفي حالة االلتزام بالسياسة الدولية األردنية القائمة على دعم وا         

مثـل المـاء    (المعبرة عنه والملتزمة به والتطلع إلى استثمار السالم في مشروعات تنموية اسـتراتيجية              
فإن األردن والمنطقة ال تحتمل مغامرة جديدة تضر باالستقرار والسالم وفـرص إقامـة              ) والطاقة البديلة 

كرار هذه المغامرات مع وجود مصالح إقليمية بعيدة ودخيلة         مشاريع كبرى مشتركة، وليس ثمة ما يمنع ت       
 إسـرائيلية،  -في األزمات والحروب، وعلى سبيل المثال فلم تكن حرب غزة في حقيقتها حرباً فلسطينية       

 إسرائيلية، وهذا ما يفسر تأخير المصالحة الفلسطينية التـي          -حرباً لبنانية   ) 2006(ولم تكن حرب لبنان     
  . سنوات10نذ يتفاوض حولها م

  3/2/2012، الحياة، لندن
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   حماس؟ تريدهما الذي  .50
  فداء عيتاني
. قبل فترة وجيزة، زار أحد كبار القادة في حركة حماس األمين العام لحزب اهللا السيد حـسن نـصر اهللا                   

نصح القيادي الحمساوي، خالل الحوار الطويل، حزب اهللا بأن يعتمد، على غرار حماس، سياسة تبعـده                
 الشيء عن االنعكاسات السلبية لألحداث في سوريا على صورة الحزب وأمينه العام، حفاظاً علـى                بعض

  .النفس، وإلمرار موجة الثورات العربية في المنطقة من دون مضاعفات سلبية على حركات المقاومة
ـ                  ي شـرحها   طبعاً، أتت إجابة األمين العام متوافقة مع ما سبق أن أعلنه عبر اإلعالم، وإن اسـتفاض ف

وعرض تفاصيلها أمام ضيفه، ناقالً إليه وجود مالحظات للحزب على ما يجري في سـوريا، إال أنهـا                  
  .في الصراع الدائر في سوريا والمنطقة حالياً) الذي يراه حزب اهللا(مالحظات ال تلغي األساس 

رد لألحداث مختلـف،    لها سياق س  . يمكن حماس، من ناحيتها، أن تنظر الى األمور بطريقة مختلفة تماماً          
ولها منطلقات مختلفة، ورؤية وموقع آخر تماماً، وإن كان من الصعب اليوم الحصول على حوار مباشر                

إال أن منطـق رؤيتهـا يمكـن        . وصريح ومعد للنشر، ولو بمضامينه، مع القادة والكوادر الحمـساويين         
لحمساويين مع األطراف السياسية    استخالصه من الحوارات مع الكوادر، ومن حوارات الكوادر والقادة ا         

  .األخرى
حماس ال ترى في ما يحصل في المنطقة العربية، وفي سوريا انتفاضات، أو مؤامرات، أو مجـرد               : أوالً

حماس تعتقد، بغالبية العدد المكون لقيادتها، أن ما يحصل فـي المنطقـة             . تدخل أجنبي يدفع الى ثورات    
ش اليوم ثورة، ال أعمال شغب وتخريب واحتجاجات وعـصياناً          ، وأن سوريا تعي   »ثورات«العربية اسمه   

  .»ثورة«مسلحاً، بل حرفياً 
الثورات في المنطقة العربية ليست نتيجة تآمر غربي، وهي في تونس ومصر وليبيا تعيش الحالـة                : ثانياً

الى وقـت،   الضبابية الطبيعية لمراحل ما بعد الثورة، وفي كل مكان في الدنيا وقعت فيه ثورات احتاجت                
وانقلبت على نفسها مرات عدة، وتبدلت سياساتها لمرحلة، قبل أن تستقر على حـال نهائيـة، والـدول                  

  .العربية التي وقعت فيها الثورات بحاجة الى وقت قبل أن تصل الى خواتيمها السعيدة
ون برنـامج عمـل     صافية، أو أن اإلخوان المسلمين ينفذ     » إخوانية«من الظلم اعتبار هذه الثورات      : ثالثاً

غربياً، فهذه الثورات هي نتيجة ظروف محلية، واإلخوان ليسوا وحدهم من شكلوها أو قادوها، وإن كان                
  .دورهم رئيسياً في أغلبها، لكنهم في المقابل لن يحتكروا السلطة وحدهم بأي طريقة من الطرق

ممراً إجباريا للثورات في العـالم،      بعد أن تنهي الثورات مخاضها الحالي، والتخبطات التي تمثّل          : رابعاً
ستكون المحصلة النهائية إيجابية على مستوى القضية الفلسطينية، وهو ما يعني حماس على نحو رئيسي               

والمؤشرات اإليجابية، وهي موقف شعوب المنطقة، والحراك الثوري فيها تجاه القضية الفلسطينية،            . أوالً
عن الحرية، بعد قمع ومنع الشعوب العربية من التعبيـر عـن            واضحة منذ اليوم، والثورات قامت بحثاً       

  .موقفها العميق المتعاطف مع القضية الفلسطينية، والمدافع عن المقدسات اإلسالمية
أن حماس حركة مقاومة، وهي نشأت للمقاومة ضد االحـتالل اإلسـرائيلي، ولتحريـر األرض               : خامساً

من كونها كذلك، ومن حقها أن تقيم عالقات سياسـية مـع            والمقدسات، وهي تتعامل مع محيطها انطالقاً       
مختلف األطراف، لكنها في المقابل ليست العباً إقليمياً بين األطراف، وال تبحث عن تدخل في أوضـاع                 

فـي حـل   » الدور المساعد«عربية، سواء لهذه الدولة أو تلك، وإن كانت في بعض األحيان تؤدي عامل             
  .المجمل لم تكن مرة في وضع المتدخل في شؤون اآلخريننزاعات داخلية، إال أنها في 
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لحماس مجموعة مواقف سابقة وربما حالية من عدد من الحركات اإلخوانية، سواء خالل األزمة              : سادساً
اللبنانية في مرحلة ما بعد اغتيال رفيق الحريري، وموقف الجماعة اإلسالمية في لبنان من االنقسام الذي                

وما يحكـم   . ، كما من تصريحات اإلخوان في تونس الى اإلذاعة اإلسرائيلية أخيراً          ساد في تلك المرحلة   
الموقف السياسي لحماس ليس السعي الى الوصول الى السلطة كما يتهمها أخـصامها، بـل المـصلحة                 

  .الرئيسية في عملية تحرير األرض
ي تريـده حمـاس، إال أن       كل ذلك، إضافة الى نقاط عديدة أخرى يمكن إيرادها في سياق توضيح ما الذ             

أمامها اليوم قد يثير االرتباك لدى حركة المقاومة اإلسالمية الفلـسطينية،           » محور الممانعة «طرح منطق   
التي كانت حتى األمس القريب ركناً أساسياً في هذا المحور، الذي لم يكن يذكر مـن دون تـسمية كـل                     

عالقتنا جيدة  «حماس تفضل اليوم القول     . ماسأضالع المربع، من إيران الى سوريا وحزب اهللا وحتماً ح         
ومهما حاولت، فلـن تحـصل      . »مع كل األطراف، وخصوصاً أولئك الذين يساندون قضيتنا في المقاومة         

اليوم على جواب واضح، هل قطر والمملكة العربية هما من تدعمان المقاومـة؟ أم غيرهمـا؟ طبعـاً ال      
  .، بحسب ما ينبهك محدثك الحمساوي»دةحتماً ال نثق بالواليات المتح«جواب، ولكن 

  3/2/2012، االخبار، بيروت
  

   تبدأ في الداخلالسياسيةالمشكالت  .51
  دان مرغليت

ما إن قدم االمين العام لالمم المتحدة بان كي مون الى الشرق االوسط حتى بادر الـى اعـالن ان مـن                      
والتوجه لزيادة تفضيالت ليس    . المرغوب فيه ان تمنح اسرائيل أبو مازن وسالم فياض تفضيالت اخرى          

بعد حقنة الطاقة التي حصلت عليها حماس مع االفراج عن أسراها في صفقة شـليط،               . معاديا بالضرورة 
كان هناك مكان لمعادلة االمور ومنح أبو مازن انجازا ما ايضا ألنه قرر ان يتعاون مع إسرائيل، وهـذه                   

وبحذفه العمل العسكري عن لوح نشاط منظمة       . سياسيةتهدئة مريحة إلسرائيل وإن تكن اشكالية من جهة         
التحرير الفلسطينية ينظر العالم الى ميدان الشرق االوسط وكأنه ال يوجد فيه سـوى تمـسك إسـرائيلي                  

  .وهذا خطأ بصري يثقل على إسرائيل وكأنه حقيقة خالصة. بالمناطق
لسطينيين وزادت في مرونة موقفها من      فقد خطت إسرائيل نحو الف    . ليست المشكلة التفضيالت بل نتائجها    

وقد سرب صائب عريقات هذا االسبوع ان ممثل رئيس الحكومة في المحادثـات             . قضية الحدود شيئا ما   
المحامي اسحق مولخو وافق على أال تكون سيادة إسرائيلية على المعابر مع االردن بل حضور لحاجات                

  .أمنية فقط
تمام إذ قال ان الفلسطينيين يسربون خالفا للمتفق عليه، وان اسـرائيل       وكان رد بنيامين نتنياهو يثير االه     

لكنه لم يزعم ان سيطرتها على الجسور ستعبر عـن الـسيادة            . ستكون في األساس موجودة على النهر     
  .ايضا

وهذا تحول الى المرونة، التي قد تكون صغيرة جدا في نظر الفلسطينيين والرباعية واالمـم               . هذا تنازل 
فهل بارك أحد هـذا؟     . ة، لكن هذا سير في الطريق وخطوة اولى قبل ان تبدأ االتصاالت المباشرة            المتحد

وهل قال أحد ما ان هذه على األقل خطوة اولى في االتجاه الصحيح؟ ال شيء، فقد ابتُلـع التنـازل فـي          
األميركيون ليذكروا  لكن أين األوروبيون و   . التفاوض وسلم الى الفلسطينيين بال رد وكان هذا معلوما سلفا         

  .أبو مازن بأن هذه بداية وإن لم يشبع وبأنه ال توجد وجبات بالمجان
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وفي المقابل لماذا تشتكي إسرائيل؟ فالشعور المتطلب منها يخرج منها وليس من اليسار المتطرف ومـن                
 ان  ففي خطبة خطبها الرئيس شمعون بيرس أول أمس في مؤتمر هرتسليا تحدث عن            . الفوضويين خاصة 

وأنا . هما شريكان في السالم وال يريدان االستمرار في الصراع        "زميله أبو مازن ورئيس الحكومة فياض       
باالعتماد على ماذا؟ على حالوة لسان ألبـو       ". أعلم من أحاديث أجريتها معهما ان هذا هو أملهما الرئيس         

انه قطع صلته به وسـار      مازن الذي يبرهن ماضيه على العكس ولم يوجد شيء حتى اآلن يبرهن على              
  .في طريق جديد

ال يوجد في خطبة الرئيس حتى شيء من ذكر ان بنيامين نتنياهو ووزراءه معنيون بالسالم بقدر ال يقـل                   
فمع . فرئيس الجانب االسرائيلي لم يذكر شيئا ألبتة عن اسهام هذا الجانب          . عن شركاء بيرس الفلسطينيين   

من المؤتمر ويحدث نفسه قائال انه حتى الرئيس االسـرائيلي ال           توصية كهذه يخرج كل دبلوماسي اجنبي       
ان المشكالت  . ينسب الى ممثلي حكومته شيئا من الرغبة في السالم التي تتقد في قلبي فياض وأبو مازن               

  .السياسية تبدأ على العموم من الداخل
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