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  والمقاومة ستحرر األرض واإلنسان" إسرائيل"عترف بـت لن  حماس:هنية .1
 في قطاع رئيس الحكومة الفلسطينية، من طهران، أن 11/2/2012، يني لإلعالمالمركز الفلسطذكر 
، مشددا على أن نضال الفلسطينيين "إسرائيل" إسماعيل هنية أكد أن حركة حماس لن تعترف أبدا بـغزة

  .سيستمر حتى تحرير كامل أراضي فلسطين بما فيها القدس وعودة الالجئين الفلسطينيين إلى ديارهم
 للثورة 33 بالعاصمة اإليرانية طهران في الذكرى الـ11/2 في خطاب ألقاه هنية السبت ،هنيةوقال 

مؤكدا " ووقف المقاومة" إسرائيل"إنهم يريدوننا االعتراف باحتالل  ":اإليرانية، وبثه التلفزيون اإليراني
وأشار هنية  .المقاومةأنهم لن يفعلوا ذلك، ومشددا في ذات السياق أن الشعب الفلسطيني سوف يستمر ب

إلى أن المقاومة الفلسطينية قوية عصية، وهي كما انتصرت في حرب الفرقان ستنتصر وستحرر 
األرض واإلنسان، كما شدد على أن نهج المقاومة والجهاد هو الخيار االستراتيجي لهذه األمة، وبأنها 

  .الطريق لتحرير القدس واألقصى بإذن اهللا
هنية هنأ الجماهير الثورية المحتشدة في ، أن من طهران، 12/2/2012، ارسف وكالة أنباء وأضافت

الثالثين النتصار الثورة اإلسالمية اإليرانية، مؤكداً في وساحة الحرية بطهران بمناسبة الذكرى الرابعة 
وشكر هنية الرئيس  .السياق أن الشعب الفلسطيني سوف يستمر بالمقاومة حتى تحرير كامل أرضه

  .ي محمود أحمدي نجاد إلتاحته الفرصة له بإلقاء هذه الكلمة أمام هذا الحشد اإلسالمي الثورياإليران
وربط رئيس الحكومة الفلسطينية في غزة بين الثورة اإلسالمية في إيران والمقاومة في فلسطين وصحوة 

 اإلسالم هو الوعاء  في المنطقة العربية، منوهاً إلى أن هنالك رسالة بينهم تؤكد بأناإلسالميةالشعوب 
  .الحاضن لنهضة األمة، وأن إرادة الشعوب غالّبة، وأنه ال يمكن ألحد أن يقف أمام هذه اإلرادة

جئناكم من غزة الجريحة العزيزة .. جئناكم من غزة المحاصرة ولكنها الحرة إن شاء اهللا" : هنيةأضافو
 يوماً وفي صفقة 22ى الحصار وفي حرب الـ لنؤكد أننا انتصرنا عل.. باهللا وباإلسالم وبهذه األمة وبكم

تبادل األسرى، واليوم نأتي إليكم أيها الشعب المسلم في هذا اليوم لتتعانق االنتصارات من خط المقاومة 
وأوضح أنه وبعد خمس سنوات من الحصار اإلسرائيلي  ".في فلسطين إلى الثورة اإلسالمية في إيران

ثبات والصمود في فلسطين جئناكم زائرين أيها الشعب المسلم في على غزة وبعد حرب الفرقان وبعد ال
  .إيران لنطمئنكم على فلسطين وشعبها

وشدد هنية على أن المقاومة الفلسطينية قويةٌ عصية وهي كما انتصرت في حرب الفرقان ستنتصر 
 في المعركة وستحرر األرض واإلنسان، مبيناً أن الشعب اإليراني شريك في النصر الذي حققته غزة

  .متعددة األبعاد التي شنت عليها
وأعلن هنية رفض الشعب الفلسطيني للتهديدات األمريكية والصهيونية للجمهورية اإلسالمية اإليرانية 
وللتدخالت الغربية في شؤون أمتنا، معلناً االستمرار بالمقاومة حتى تحرير أرض فلسطين وتحرير 

  .أرضهم وديارهم التي هجروا منهاالقدس واألقصى وعودة الالجئين إلى 
وشدد على أن نهج المقاومة والجهاد هو الخيار االستراتيجي لهذه األمة، وبأنها الطريق لتحرير القدس 

  .واألقصى بإذن اهللا
تهانينا مرة ثانية وإن شاء اهللا تبقى هذه األمة وهذه : "وختم رئيس الحكومة الفلسطينية بغزة خطابه بالقول

وإلى لقاء معكم في فلسطين .. سالمية عزيزة باإلسالم من أجل القدس ومن أجل فلسطينالجمهورية اإل
وأشكركم أخي فخامة الرئيس واإلخوة إلتاحة الفرصة بهذه الكلمة أمام . الحرة والقدس عاصمة فلسطين

  ".هذا الحشد اإلسالمي الثوري وهذا دليل أن فلسطين تسكن قلوبكم وأن القدس بوصلتكم
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   يطلب من العرب اليوم دعمهم لخطوات سياسية محددة وتوفير دعم ماليعباس: ةابو ردين .2

قال نبيل أبو ردينة، الناطق باسم الرئاسة، إن الجهود الدولية لم تتمكن من إحراز  :عبد الرؤوف أرناؤوط
شهراً،  15أي تقدم من أجل استئناف المفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية المباشرة المتوقفة منذ أكثر من 

في حين قال . وإن لجنة المتابعة العربية ستعقد اجتماعاً اليوم للحصول على دعمها للتحرك القادم
مسؤولون آخرون انه سيتم مطالبة الدول العربية باعتماد احتياط مالي لدعم السلطة في حال تعرضت 

ان الرئيس محمود " ياماأل"وأضاف أبو ردينة، في حديث عبر الهاتف مع  .لعقوبات أميركية وإسرائيلية
ان اللقاءات االستكشافية التي ) األحد(عباس سيبلغ اجتماع لجنة المتابعة لمبادرة السالم العربية اليوم 

عقدت في األردن خالل الشهر الماضي لم تؤد الى اي نتيجة، حيث لم يقدم الجانب اإلسرائيلي ما يكفي 
 أساساً 1967مة اإلسرائيلية وقف االستيطان وحدود للبدء بعملية سياسية ناجعة فضالً عن رفض الحكو

هدف الحكومة  ":وأضاف ابو ردينة، المتواجد مع الرئيس عباس الذي وصل امس القاهرة .لحل الدولتين
 عاماً تسوده حالة جمود مستمرة، 2012اإلسرائيلية هو إضاعة الوقت، وهي تسعى ألن تجعل من العام 

أمام سلسلة قرارات هامة ومصيرية، ولن يقبل بقاء الحال على ما هو وبالتالي فان الشعب الفلسطيني 
عليه وسيلجأ، بعد التشاور مع االشقاء العرب، لمواجهة هذا التعنت اإلسرائيلي ولن تكون هناك أي 

  ".، ولن يكون هناك قبول باالستيطان1967تنازالت فلسطينية عن القدس والالجئين والدولة على حدود 
الرئيس سيطلع لجنة المتابعة لمبادرة السالم العربية على اتفاق " أشار ابو ردينة الى ان من جهة ثانية،
المصالحة تسير بخطوات هامة وسريعة، وخالل األسبوع القادم ستعقد اجتماعات "، وقال "إعالن الدوحة

 21 مع مشعل واجتماع لجنة منظمة التحرير يوم عباس اجتماع إلىفي إشارة (اخرى في القاهرة 
" ال تعارض بين المصالحة واي جهود إلعادة إحياء عملية السالم"وشدد ابو ردينة على ان  )".الجاري
  ".المصالحة تسير بخطوات ثابتة وسريعة ومطمئنة"وقال 

  12/2/2012، األيام، رام اهللا
  

   وتعتقل العشرات"H2" طقة في من"المجرمين"السلطة تالحق األجهزة األمنية في  .3
شنت األجهزة األمنية الفلسطينية الغارة تلو الغارة على مناطق خاضعة للسيطرة : كفاح زبون - رام اهللا

اإلسرائيلية في مناطق مختلفة وفي مدينة الخليل تحديدا حيث يوجد أحد أهم التجمعات التي حولها 
 الخليل التي ونجحت أجهزة األمن المختلفة في مدينة .للجريمة» أوكارا«المطلوبون للعدالة إلى ما يشبه 

تقسمها االتفاقات إلى مناطق تخضع للسيطرة الفلسطينية وأخرى لإلسرائيلية، في اعتقال عشرات 
في المدينة » H2«المطلوبين الذين كثيرا ما هددوا أمن السكان وأخذوا من المناطق المعروفة باسم 

  .الخاضعة لسيطرة اإلسرائيليين مالذا آمنا
 كبيرا ثانيا في أقل من أسبوعين على مطلوبين لها في هذه المناطق، وشنت السلطة قبل يومين هجوما

وبحسب المصادر، فإن هذه . »الشرق األوسط«، على ما قالت مصادر أمنية لـ60واعتقلت نحو 
  .االعتقاالت طالت هاربين من العدالة ورجال عصابات

لوبين في مدينة معقدة طالما حكمها وهذه أول مرة تنجح فيها السلطة في اعتقال هذا العدد الكبير من المط
  .المسلحون الفلسطينيون والعصابات وقوة العشيرة وجميعهم مسلحون

  12/2/2012، الشرق األوسط، لندن
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   الجديدةةلشرح سياسته الضريبي" الفيس بوك"فياض يلجأ الى  .4

 موقع التواصل  سالم فياض إلى. د في رام اهللالجأ رئيس الوزراء الفلسطيني:  محمد يونس-رام اهللا 
 لشرح سياسته الضريبية الجديدة التي تهدف إلى تعويض جزء من النقص في )فايسبوك(االجتماعي 

وكان الفتاً حجم التفاعل الشعبي معه والذي عبر عن نفسه في ردود واسعة اتسمت تارة . الدعم الخارجي
لتوضيحات للجمهور الفلسطيني بعد أن وقال فياض إنه قدم هذه ا .باإليجابية وأخرى باالنتقادية واالتهامية
هذه هي «تحت عنوان » سبوت فيدو«وخاطب الجمهور في . الحظ وجود سوء فهم كبير في شأنها

ُأبين لكم هنا بعض اإلجراءات التي . أخي المواطن، أختي المواطنة، معكم سالم فياض«: قائالً» الحقيقة
 بما يمهد، إن شاء اهللا، إلى 2012لفلسطينية لعام اقترحتها الحكومة لخفض العجز في موازنة السلطة ا
وأوضح للجمهور أن القانون الضريبي الجديد  .»إنهاء األزمة التي واجهتها السلطة في العامين األخيرين

لن يمس الشرائح الدنيا من الموظفين أو المزارعين الذين قال إنهم ليسوا مطالبين بفتح ملف ضريبة، 
وقال إن العجز في الموازنة بلغ . المبكر لن ينفذ في شكل قصري بخالف ما أشيعمشيراً إلى أن التقاعد 

، لكنه انخفض إلى نحو النصف في العام األخير نتيجة اإلجراءات التي 2008نحو بليوني دوالر عام 
أن عدداً من الدول المانحة لم يف بااللتزامات التي تعهد بها في » الحياة«وأوضح لـ . اتبعتها حكومته

  .مؤتمرات المانحين، ما أدى إلى حدوث أزمة مالية تراكمت في العامين األخيرين
  12/2/2012، الحياة، لندن

  
  تسليم عباس زمام األمور خطوة خاطئة لم يستشرنا فيها أحد: الزهار .5

 محمود الزهار وبشدة اتفاق الدوحة، .دحركة حماس لمكتب السياسي العضو هاجم : ).أ.ش.أ (- غزة
 األمني يقوم على التعاون والتنسيق الذينه اعتراف صريح بنجاح برنامج حركة فتح  أمعتبراً

 أبوابه لحركة والعربي اإلسالمي يفتح فيه العالم الذي الوقت في، "إسرائيل"ـوالمفاوضات واالعتراف ب
كومة ولية الحؤ غزة أن تولى الرئيس عباس مسمنوأكد الزهار  . بنجاح مشروعها المقاومحماس اعترافاً

 تاريخ في وهى سابقة لم تتحدث ،الفلسطينية القادمة خطوة خاطئة لم يتم التشاور فيها داخل حماس
، كان يتم تصحيحه "االنفراد بالقرار"الحركات اإلسالمية، وقال الزهار عندما كان يحدث مثل هذا األمر 

 أن اتفاق الدوحة يحتاج إلى علىوشدد  .بالعودة إلى المجالس الشورية، لذلك البد من تصحيح هذه الخطأ
 الداخل والخارج اليومين في سيعقده قادة الحركة الذي الحاسم يمراجعة لذلك سنذهب إلى اللقاء التشاور
، بل قراءة أماني أنه عمليا ال يمكن تطبيق هذه االتفاقية وهى ليست القادمين لحسم هذه الموضوع، مؤكداً

  .واقعية حقيقة للواقع
 المرتقب لقادة حماس، قال الزهار سيذهب يول إلى رأى موحد خالل اللقاء التشاوروعن إمكانية الوص

 ضد هذه االتفاقية الشخصي سيطرحه أمام الجلسة، مؤكدا أن رأيه الذيكل واحد من قادة حماس برأيه 
 في المؤسسات الشورية برأيوحول االلتزام  . على مشروع الحركة اإلسالمية كبيراً تشكل خطراًالتي
 لم يستشر فيه الذي توقيع اتفاق الدوحة فيحركة والمطبق لدى حماس، قال الزهار، إن هذا لم يحدث ال

، فهذا السياسي الدائرة الضيقة لرئيس المكتب فيأحد من الحركة، ونبه إلى أنه إذا كانت االستشارة تمت 
الثقل الحقيقي لحماس، وأكد الزهار أن حماس في غزة لم يتم استشارتها، وهى التي تمثل  .غير مقبول

  .كما أن هناك من أعضاء الحركة في الخارج لم يتم استشارتهم
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 عباس لحماس خالد مشعل هو صاحب مبادرة تولى الرئيس السياسيوعما تردد بأن رئيس المكتب 
ولية الحكومة، قال الزهار هذا الكالم سنتحقق منه فنحن ال نصدق هذه األقاويل حتى نسمع من ؤمس

 داخل حماس، خاصة أن هناك  على أن هذا الخالف حول اتفاق الدوحة يعكس شقاقاًورداً .سهالمصدر نف
 حول هذا األمر لكن ليس هناك  واضحاً الخارج، قال الزهار إن هناك خالفاًفيمن رحب به من قادتها 

 مع خط  ال حصر لها، ألنه يتناقضفهي مساوئ هذا االتفاق في، إذا أردنا إن نستفيض ، مضيفاًشقاقاً
  . القاهرةفي كما يناقض ما تم االتفاق عليه التفاوضيسير العملية السياسية وفشل مشروع أبو مازن 

  12/2/2012اليوم السابع، القاهرة، 
  

  وال تراجع عن قرار قيادة حماس..  ملزم للجميعالدوحة إعالن: عطونأحمد  .6
لة التغيير واإلصالح في المجلس  كت فياعتبر أحمد عطون، النائب عن القدس:  علي الصالح- لندن

، ما صرح به محمود الزهار، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، حول الموقف  الفلسطينيالتشريعي
 محمود عباس بتشكيل حكومة توافق وطني انتقالية،  السلطة الفلسطينيةمن إعالن الدوحة وتكليف رئيس

  وملزماًتوقيع إعالن الدوحة سيبقى قائماًن قرار إوقال عطون .  يعكس رأي الزهار الشخصيموقفاً
  .للجميع، على الرغم مما أثاره من مواقف متباينة داخل الحركة

جريدة وأكد عطون، الذي أوضح بداية أنه ال يتحدث باسم حماس بل كنائب في التشريعي، في حديث ل
بشأن اإلعالن، غير الشرق األوسط أن ما يقال عن مشاورات تجري داخل قيادات الحركة التخاذ موقف 

وقال عطون إن ما جرى في الدوحة، هو قرار  .صحيح على الرغم من استمرار النقاش حول قانونية
 إلى أن المنتقدين لقانونية القرار أكدوا تمسكهم بقرار الهيئة للمكتب السياسي ومؤسسات الشورى، مشيراً

  طبيعياًا يدور في داخل الحركة أمراًواعتبر م. القيادية العليا، على الرغم من تحفظاتهم الشخصية
  . أن حماس تحكمها منظومة قرارات مؤسساتية وليس قرارات فردية، موضحاًوصحياً

األخ مشعل عندما لذهب إلى الدوحة لم يذهب بقرار منفرد، بل بقرار سياسي ضمن معايير "وأضاف أن 
: وفقا لما قاله الزهار، قال عطونوردا على سؤال حول إمكانية التراجع عن إعالن الدوحة، . "محددة

وكما قلت، فإن موقع إعالن الدوحة هو قمة الهرم .. ال، لن يكون هناك تراجع عن إعالن الدوحة"
وحاول عطون إعطاء صفة اإليجابية لتصريح الزهار بالقول إن ما قاله صحيح أن . "السياسي في الحركة

ندما أوضح له أن الزهار كان يتحدث عن هناك مشاورات في حيثيات وتطبيقات اإلعالن، لكن ع
وأما القرار .. هذا يأتي في سياق رأي محمود الزهار"مشاورات لحسم الموقف من اإلعالن، قال إن 

لن ننقض ما ": وأضاف ."الملزم للجميع فهو قرار القيادة السياسية، حتى وإن اختلفت وجهات النظر بشأنه
  ."اتفق عليه ونحن ملتزمون بكل االتفاقات

  12/2/2012الشرق األوسط، لندن، 
  

   مزيداً من المكاسب للمشروع الوطنييحققإنهاء االنقسام : األحمد .7
قال مفوض العالقات الوطنية في اللجنة المركزية لحركة فتح ورئيس وفد الحركة : وفا وكالة –القاهرة 

وتعزيز الوحدة الوطنية في إن حركة فتح جادة في إنهاء االنقسام : "للحوار الوطني عزام األحمد، أمس 
 خالل ندوة سياسية نظمت في مقر إقليم  األحمد،وأوضح ".مجابهة التحديات المحدقة بالمشروع الوطني
ألن االنقسام أهم ورقة "، يعارضون الوحدة الوطنية "إسرائيل"حركة فتح في مصر في القاهرة، أن قادة 
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 إلى أن لجنة العضوية في مجلس األمن وضعت يراً، مش"استخدموها للتهرب من استحقاقات عملية السالم
عدم وجود حكومة : أربع نقاط عند مناقشة الطلب المقدم من فلسطين، وجميعها تتعلق باالنقسام، وهي

  .واحدة، وعدم وجود وحدة اإلقليم، وعدم القدرة على إقامة عالقات مع دول المحيط، ووحدة السكان
 ضوء اتفاق المصالحة وإعالن الدوحة، ستكون حكومة كفاءات وأكد أن الحكومة المنوي تشكيلها في

من هنا ال مبرر لمعارضة إنهاء االنقسام، وتشكيل : مستقلة، وليس من فتح أو من حماس، مضيفاً
إن ما ينهي : "أن إعالن الدوحة ال يتناقض مع القانون األساسي، وأردف"وشدد على . الحكومة االنتقالية

لواحدة، ولدينا اجتماع مشترك بين فتح وحماس لتقييم ما قامت به اللجان التي تم االنقسام هو الحكومة ا
االتفاق على تشكيلها في اتفاق المصالحة، وإنهاء االنقسام مهم في المجابهة السياسية المحتملة بسبب 

  .ديم شيءانسداد عملية السالم، والوحدة الوطنية تشكل أداة ضغط أكبر على األميركان واإلسرائيليين لتق
أن دوال عديدة وفي مقدمتها بريطانيا وفرنسا أعلنت دعمها لتفاهمات الدوحة المتعلقة "وذكر األحمد 

بتشكيل الحكومة الفلسطينية، كما أن أميركا اعتبرت الموضوع شأنا داخليا بعد أن تم االتفاق على أن 
  ".الرئيس هو من سيترأس الحكومة

إنه في ضوء التعنت اإلسرائيلي، وعدم وجود رغبة جدية من : دوفيما يخص عملية السالم، رد األحم
 .قبل حكومة اليمين بالتوصل إلى حل واتفاق سالم، ذهبنا لألمم المتحدة رغم معارضة الواليات المتحدة

وجدد التأكيد على ثبات الموقف الفلسطيني برفض العودة للمفاوضات إال بالتزام إسرائيل بالوقف التام 
وأشار  .1967باحترام إسرائيل لمرجعية عملية السالم على أساس حل الدولتين على حدود لالستيطان، و

األحمد إلى أن اللقاءات االستكشافية التي عقدت مؤخرا فشلت بشكل ذريع؛ ألن اإلسرائيليين اقترحوا 
  .المستقلةتأجيل ملف القدس، وبقاء الكتل االستيطانية، وأفكار تتناقض وعملية السالم، وإقامة الدولة 

  12/2/2012، رام اهللا، األيام
  

  "إعالن الدوحة"تجاه " االجتهادات"األمر ال يعدو و...  داخل حماسخالفاتال يوجد : بركةعلي  .8
نفى ممثل حركة حماس في لبنان علي بركة، وجود خالفات داخلية في صفوف :  أحمد المصري- غزة

 إلى أن ما حدث هو أمر طبيعي أملته تعدد أماكن األخير، مشيراً" إعالن الدوحة"قيادة الحركة سببه 
ما يجري في ساحة الحركة "أن " فلسطين"وأكد بركة في حديث هاتفي مع  .تواجد قيادة الحركة السياسية

حول إعالن الدوحة ال يسير ضمن خانة الخالفات، وال تتعدى اآلراء حول هذا الملف للقيادة كونها 
وقال ممثل حماس في  .مر طبيعي أمام عدد قادة الحركة وأماكن وجودها، مشيراً إلى أن ذلك أ"اجتهادات
 إن اتفاق الدوحة قد وقع من قبل رئيس المكتب السياسي لحماس، خالد مشعل باسم الحركة، وأن :بيروت

: وأضاف .األخيرة ملتزمة به، وتدعمه، وفق ما يحقق المصالحة الوطنية وإنهاء حالة االنقسام السياسي
  ". الدوحة خطوة مهمة إلطالق عجلة المصالحة الوطنية ودعم الجهود المصريةاتفاق"إن 

لقد صدرت بالفعل بعض األصوات هنا وهناك، وهي محقة، لكن البد أن نمضي بهذا : "وأوضح بركة
االتفاق حتى بالفعل ننهي مرحلة االنقسام، وأن نذهب إلى إعادة بناء منظمة التحرير، والوصول إلى 

  .وحدة، نستطيع من خاللها مواجهة االحتالل وتحقيق الحرية واالستقاللإستراتيجية م
على المجلس التشريعي " إعالن الدوحة"وشدد بركة على أن هناك تأكيداً على ضرورة أن يعرض 

المصلحة الفلسطينية فوق القانون وفوق االعتبارات الجانبية، والمصلحة " :وشدد على أن .للمصادقة عليه
 كانت تقتضي أن يتولى رئيس السلطة رئاسة الحكومة لفترة انتقالية حتى نعبر هذه الفلسطينية إن
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، مبيناً أن الجميع يعيش في مرحلة استثنائية وأنه "االنتخابات وإعمار غزة فلماذا ال نمضي بهذا االتجاه؟
  .البد من قرارات استثنائية للخروج منها

  1/2/2012موقع فلسطين أون الين، 
  

   الدوحة أزال أهم العقبات من طريق المصالحةإعالن: ية الفلسطينيةلجبهة العربا .9
 أكد األمين العام للجبهة العربية الفلسطينية وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير جميل شحادة :رام اهللا

 موسع مع قيادة اجتماع خالل ،واعتبر شحادة .أن اتفاق الدوحة أزال أهم العقبات من طريق المصالحة
 أن هذا االتفاق يفتح المجال لتنفيذ كافة قرارات اللجان كلجنة ،حاد لجان كفاح المرأة الفلسطينيإت

 رئاسية وتشريعية انتخاباتالحريات ولجنة المصالحة المجتمعية ولجنة منظمة التحرير والوصول إلى 
 وأن تنال هذه  بان تكون الثورات العربية لمصلحة القضية الفلسطينيةأمله عن  وأعرب.ومجلس وطني

  .الشعوب حريتها وتقرر مصيرها بذاتها
  12/2/2012الحياة الجديدة، رام اهللا، 

  
   اليوم في القاهرة لحل اإلشكاالتالحرياتاجتماع لجنة : األحمد .10

 الحياة إن لجنة جريدةقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام األحمد ل:  جيهان الحسيني-القاهرة 
قد اجتماعاً اليوم في القاهرة بحضور منسقي اللجنة في الضفة الغربية وقطاع غزة الحريات العامة ستع

مصطفى البرغوثي وخالد البطش، موضحاً أن االجتماع سيعقد بحضور الجانب المصري الذي يتابع 
ولفت إلى أنه سيحضر هذا اللقاء بصفته رئيس وفد فتح في . عمل اللجان، وذلك من أجل تقويم أدائها

وأوضح األحمد  .، كما سيحضره نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوقالحوار
أن الغرض من اللقاء أن يقدم كل من البرغوثي والبطش تقريرهما من أجل تقويم عمل اللجنة أمام قيادتي 

اع وتوقع األحمد أن يحضر االجتم. الحركتين وبحضور الجانب المصري المشرف على تنفيذ المصالحة
اهللا أبو سمهدانة، وكذلك عضو لجنة  كل من أمين سر الهيئة القيادية لحركة فتح في قطاع غزة عبد

  .الحريات والمشرف على ملف األمن في الحوار النائب في حماس إسماعيل األشقر
  12/2/2012الحياة، لندن، 

  
   ثابت يكون بديالً عن الدول المانحةعربيالمطلوب دعم : العالول .11

 قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمود العالول إن المطلوب اآلن هو دعم عربي :رام اهللا
لمواجهة الضغوط على القيادة الفلسطينية والهادفة الستمرار المفاوضات دون أسس ومرجعيات دولية 

نحة ودون وقف لالستيطان وأضاف العالول، ما نطلبه من الدول العربية أن تشكل بديالً عن الدول الما
وأشار العالول إلى  .خاصة في ظل الضغوط والحصار والتهديدات التي تتعرض لها السلطة الوطنية

معيقات داخلية تتعلق بموقف عدد من قيادات حماس بقطاع غزة من المصالحة ومن إعالن الدوحة، 
ر كل نعتبرها محاوالت لتعطيل المصالحة الوطنية، مشددا على ضرورة تجاوز هذه المعيقات بإصرا

  .الوطنيين الحريصين على مصالح شعبنا
  12/2/2012الحياة الجديدة، رام اهللا، 
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   السياسي في دمشقمكتبهاحماس تؤكد بقاء  .12
نفى عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق، أمس، نقل قيادة حماس مكتبها : ).آي.بي.يو(

وأكد ، "تبها من دمشق إلى أية دولةلم تنقل حماس مكا" :وقال. السياسي من العاصمة السورية دمشق
أن رئيس وأعضاء المكتب السياسي للحركة يقضون أغلب أوقاتهم خارج سوريا ليتمكنوا من "الرشق 

  ."متابعة أعمالهم ومسؤولياتهم التي أصبح متعذراً القيام بها من داخل سوريا بسبب الظروف الصعبة
  12/2/2012الخليج، الشارقة، 

  
   الفلسطيني يدعو إلى رحيل بليرالشعبأمين عام حزب  .13

 رحيل إلىدعا األمين العام لحزب الشعب الفلسطيني بسام الصالحي، أمس،  : منتصر حمدان-رام اهللا 
  بات عبارة عن موظف بأنه إياهمبعوث اللجنة الرباعية الدولية إلى الشرق األوسط توني بلير، متهما 

ل االحتفال المركزي للحزب في رام اهللا، بمناسبة  الصالحي خالشددو .دارة األمريكيةصغير لدى اإل
 على تمسك القيادة الفلسطينية برفض العودة للمفاوضات من دون وقف ،الذكرى الثالثين النطالقته

لخليج أن سبب الدعوة ا جريدةوأوضح الصالحي ل .االستيطان باعتبار ذلك نقطة ال يمكن العودة عنها
بت بشكل قاطع عدم حياده وأن لديه مواقف سابقة ضد القيادة لرحيل بلير جاء على خلفية أنه أث

الفلسطينية وعمل ضدها والتخريب على مواقفها لدى أطراف دولية، إضافة إلى أنه يعمل من أجل 
وأكد الصالحي أن هذا الموقف يأتي في ظل مساعي بلير لتكثيف الضغوط على القيادة . حسابات شخصية

  .راجع عن مواقفها الفلسطينية من أجل دفعها للت
  12/2/2012الخليج، الشارقة، 

  
   ما يمر به أسرانا يحتم على المقاومة العمل على أسر جنود صهاينة:الشعبيةلجان المقاومة  .14

 أن المعركة التي يخوضها القيادي في ، الناطق باسم لجان المقاومة الشعبية، اعتبر أبو مجاهد:غزة
ان في مواجهة الغطرسة الصهيونية هي معركة كل األحرار،  األسير خضر عدناإلسالميحركة الجهاد 

وتستوجب من الجميع الوقوف إلى جانبه حتى االنتصار على إرادة السجان الصهيوني الذي يحاول أن 
الصمت المؤسف "وأبدى في بيان أمس استغرابه من . يقتل شبابنا عبر االعتقال اإلداري التعسفي

حملة نصرة واسعة "، مطالباً بـ" الشريفة التي يخوضها عدنان بأمعائهوالمناصرة الخجولة لهذه المعركة
العدو الصهيوني يرتكب حماقة كبيرة إذا لم يستجب "ورأى أن  ."فلسطينياً وعربياً وإسالمياً وأممياً

أي مس بحياته سيفتح جبهة لن تتوقف حتى داخل "، مشدداً على أن "لمطالب عدنان باإلفراج الفوري عنه
ضرورة تسليط الضوء أكثر ومنح "وطالب بـ. "والمعتقالت وفي كل بقعة من أرض فلسطينالسجون 

  . اإلعالمية"معركة عدنان البطولية مساحة أوسع لجهة التغطية والبرامج
ما يمر به أسرانا من ظلم وعدوان عبر عنه عدنان بإضرابه رفضاً لسياسة االعتقال اإلداري،  ":وقال

ل على أسر جنود صهاينة من أجل مبادلتهم بأسرانا في سجون الموت يحتم على المقاومة العم
  ."الصهيونية، وأن أي عملية أسر تقوم بها المقاومة يتحمل مسؤولية تبعاتها االحتالل المجرم

  12/2/2012الحياة، لندن، 
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   األسد سيجر إلى مجزرة جماعية في أبناء الطائفة العلويةنظامسقوط : آفي ديختر .15
 ،اإلسـرائيلي " كاديما" من حزب    ،السابق النائب آفي ديختر   " الشاباك"أكد رئيس جهاز    :  وكاالت - القدس

أن سقوط نظام بشار األسد في سورية سيؤدي إلى مجزرة جماعية في أبناء الطائفة العلوية في سـورية،                  
ر مليوني علوي على    وتوقع النائب ديختر فرا   . وذلك انتقاماً من الممارسات القمعية الوحشية لنظام األسد       

األقل إلى جميع االتجاهات، مشيراً إلى أنه سيترتب على إسرائيل االستعداد لمحاولة مجيء مئات اآلالف               
  .منهم إلى المنطقة الحدودية مع إسرائيل

 إنه سيعلن رسمياً اليـوم عـن        ، خالل مهرجان حزبي في تل أبيب      ،على صعيد آخر، قال النائب ديختر     
  ..حزب كاديماترشيح نفسه لرئاسة 

  12/2/2012األيام، رام اهللا، 
 

  "القبة الحديدية" يتوقف عن التزود بـاإلسرائيلي الجيش ":يديعوت" .16
، بأن الجيش اإلسرائيلي قرر وقف التـزود        12/2أفادت صحيفة عبرية، اليوم األحد      : )فلسطين(الناصرة  

عسكرية إسرائيلية بإخفاقها في اعتراض     بمنظومة القبة الحديدية، وذلك في الوقت الذي أقرت فيه قيادات           
الصواريخ الفلسطينية مقابل كلفتها الباهظة جدا، والذي يتجاوز ثمن الصاروخ الواحد الذي يطلـق مـن                

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت، في عددها الصادر اليوم، بـأن           .خاللها أكثر من أربعين ألف دوالر     
، التي يتم تطويرهـا بـدعم مـن         "القبة الحديدية "منظومات  قيادة الجيش اإلسرائيلي توقفت عن التزود ب      

وقالت الصحيفة  . وزارة الجيش " بسبب تقليص ميزانية  "الواليات المتحدة األمريكية، العتراض الصواريخ      
. لتطوير الوسائل القتاليـة بفحـوى القـرار   " رفائيل"إن مدير عام وزارة الحرب اودي شاني أبلغ شركة   

  ).  2013(الجيش اإلسرائيلي بثالث منظومات أخرى حتى مطلع العام القادم وكان مقررا أن يتزود 
زيادة ميزانية وزارة الحرب اإلسـرائيلية      " الكنيست"يأتي ذلك بعد أسابيع من إقرار البرلمان اإلسرائيلي         

  ). مليار دوالر15.8( مليار شيكل 60.7عن الحد األعلى للميزانية السنوية، ليبلغ حجمها 
  12/2/2012، قدس برس

 
   عن شبكة اإلنترنت بشكل منهجي"إسرائيل" بإزالةتهدد " مجهول"مجموهة  .17

تهديـدا موجهـا للحكومـة      " مجهـول "التي تطلق على نفسها لقب      ) هاكرز(نشرت مجموعة المقتحمين    
واتهمت المجموعة، فـي شـريط قامـت         .اإلسرائيلية بمحو إسرائيل بشكل منهجي عن شبكة اإلنترنت       

ل بارتكاب جرائم حرب ضد اإلنسانية، كما وجهت انتقادات حادة لسياسة إسـرائيل تجـاه               بنشره، إسرائي 
وجاء في الشريط أن إسرائيل كسبت تعاطف كثيرين عن طريـق االحتيـال              .الشعب الفلسطيني وغيره  

كمـا جـاء أن      .اإلعالمي والرشوة السياسية، وأن ادعاءاتها بالديمقراطية هي أبعد ما يكون عن الحقيقة           
ضيق األفـق   .. لهدف الوحيد إلسرائيل هو تحسين ظروف حياة قالئل بينما تدوس على حريات كثيرين            ا"

بحسب ". الصهيوني اقتلع وهجر كثيرين، وفي حين يبكي العالم، تضحكون أنتم وتخططون للهجوم القادم            
ط أيضا اتهاما   وفيما يرجح بأنه إشارة إلى إمكانية شن هجوم إسرائيلي على إيران، تضمن الشري             .الشريط

لن نسمح لكم بمهاجمة دولة سيادية استنادا إلى      "وأضافت المجموعة   . إلسرائيل بأنها تستعجل كارثة نووية    
بشن هجوم على إسرائيل على ثالثة مراحل، بحيث يفتـرض أن           " مجهول"وهددت   ".حملة من األكاذيب  

  ".إزالة إسرائيل من شبكة اإلنترنت"تبدأ األولى اآلن، وهي 
 10/2/2012، 48عربموقع 



  

  

 
 

  

            12ص                                     2409:                العدد12/2/2012األحد  :التاريخ

  
  إلى وقفه" بنك إسرائيل"و.. لليوم الخامس" إسرائيل"اإلضراب يشل  .18

 من الناصرة، يعم اإلضراب الشامل المرافق العامة بالدولـة العبريـة            12/2/2012قدس برس،   نشرت  
، ويـشمل جميـع     "الهـستدروت "لليوم الخامس على التوالي، والذي دعت إليه نقابة العمال اإلسـرائيلية            

لمرافق االقتصادية، وذلك على خلفية إخفاق المفاوضات بين النقابة والحكومة لتحسين ظروف العمـال،              ا
وبحسب مصادر صحفية عبرية؛ فـإن المفاوضـات بـين وزارة الماليـة             . والتي تستأنف صباح اليوم   

ب تتواصل صباح اليوم، حيث ال تزال نقطتان خالفيتان تحـوالن دون إنهـاء اإلضـرا              " الهستدروت"و
تتمحوران حول مطالبة المالية بعدم تعطيل المرافق لمدة أربع سنوات لقاء توقيع االتفاق، األمـر الـذي                 

  . ، في حين تُصر نقابة العمال على تثبيت عمال المقاولة المهنيي"الهستدروت"يرفضه 
العمـل   من رام اهللا، إلى أنه من المفترض أن تحسم محكمة          1/2/2012الشرق األوسط، لندن،    وأشارت  

 500نحـو   " إسرائيل"أمرها، اليوم، بشأن السماح باستمرار اإلضراب الذي يكلف         " إسرائيل"القطرية في   
ويشمل اإلضراب نحو نصف مليون موظف في القطاع العام وجـزء مـن             . مليون شيقل يومياً، أو وقفه    

عمل، باإلضـافة   القطاع الخاص، ويشل البنوك والبورصة وحركة القطارات ومكاتب حكومية ومكاتب ال          
إلى مكاتب التأمين الوطني والمحاكم وسلطات الجباية والضرائب والبلديات وشركة الكهربـاء، وبعـض              
  .المتاحف والمسارح وعدد من المؤسسات الثقافية، بينما استثني منه الموانئ البحرية ومطار بن غوريون

مؤكداً أنه يلحق أضـراراً كبيـرة       إلى وقف اإلضراب على الفور،      " هستدروت"الـ" بنك إسرائيل "ودعا  
 .بالمرافق االقتصادية

  
  شهيد وإصابات بغارات إسرائيلية على غزة .19

استشهد مواطن وأصيب ثالثة آخرين، إثر سلسلة غارات شنتها طائرات االحتالل الحربية على أهداف 
مواطن المسن وأوضحت المصادر الطبية أن غارة إسرائيلية أدت إلى استشهاد ال .متفرقة في قطاع غزة

، بعدما أصابت "المتوسطة"وإصابة مواطنَين آخرين وصفت جراحهما بـ)  عاما71ً(عبد الكريم زيتونة 
بركسات شرق سوق فلسطين الدولي للسيارات بحي الزيتون في مدينة غزة، فيما جرى نقلهما إلى 

ت أخرى في القطاع لكنها وشن طيران االحتالل الحربي ثالث غارا .مستشفى الشفاء بمدينة غزة للعالج
  .لم تسفر عن إصابات

  12/2/2012، موقع فلسطين أون الين
  

   فقراً الفلسطينيين النقدي ألشد الالجئينالدعماألونروا توقف  .20
 صدمة لعشرات اآلالف من العائالت الفقيرة، ونروا شكل إعالن جديد صدر عن وكالة األ:نادر القصير

، »شبكة الضمان االجتماعي« منتظمة من وكالة الغوث ضمن برنامج التي تتلقى مساعدات غذائية ومالية
وانعكست أنباء التقليصات الجديدة سلبا على الالجئين خاصة الفقراء منهم، كونها ستمس هذه المرة 

، لنحو »تعويضية« فإن الوكالة ستتوقف عن تقديم مبالغ مالية األونرواووفقا إلعالن . الفئات األشد فقرا
وهي العائالت » الفقر المدقع«والثانية تعاني » فقيرة«ة فقيرة، تم تصنيفها إلى فئتين األولى  ألف أسر21

التي تعيش تحت خط الفقر وتصرف لها أموال من الوكالة الدولية إلى جانب المواد الغذائية األساسية 
وسيسري . سكالدقيق واألرز والحليب حتى يتسنى لها توفير بعض الحاجيات األخرى للغذاء والملب
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الوقف بدءا من شهر نيسان المقبل، هذا ما لم تصل الوكالة مساعدات دولية لدعم هذا البرنامج في أسرع 
وقت ممكن لتمكينها من استمرار تقديم خدماتها، بينما تشير المصادر ذاتها إلى أن الوكالة ستستمر 

  . بهابتوزيع السلة الغذائية طوال العام الحالي، رغم األزمة التي تعصف
  12/2/2012، الحياة الجديدة، رام اهللا

  
  واالحتالل يحول القدس ثكنة عسكرية..  محاولة اقتحامهإلفشال األقصى إلىدعوات لشد الرحال  .21

 عززت قوات االحتالل، الليلة الماضية، تواجدها العسكري والشرطي بمدينة القدس : رام اهللا،القدس
بات المسجد األقصى المبارك، كما سيرت الدوريات في وخاصة بلدتها القديمة ومحيطها ومحيط بوا

جاء ذلك إثر ما أعلن عنه أعضاء من حزب الليكود اليميني المتطرف القتحام المسجد  .شوارعها وأزقتها
األقصى اليوم األحد، ودعوتها أنصارها الجتياحه للدعوة لبناء الهيكل المزعوم على أنقاض المسجد 

عوات ومناشدات القيادات الدينية والوطنية الفلسطينية المقدسية للفلسطينيين المبارك وما قابل ذلك من د
ممن يستطيع الوصول للقدس بشد الرحال والتواجد المكثف في باحات ومرافق المسجد األقصى للذود 

  .والدفاع عنه وعن حرمته
طية على وفي وقت الحق من الليلة الماضية وضعت قوات االحتالل متاريس وحواجز عسكرية وشر

بوابات البلدة القديمة بالقدس المحتلة وخاصة بوابات العامود والساهرة واألسباط وشرعت بالتدقيق 
  .ببطاقات المواطنين

من جانبها، جددت القيادات الدينية والوطنية والشخصيات المقدسية االعتبارية نداءها للمواطنين 
المسجد األقصى اليوم األحد للتصدي لقطعان ومناشدتهم بضرورة التواجد المبكر والمكثف في باحات 

  .المتطرفين اليهود
  12/2/2012، الحياة الجديدة، رام اهللا

  
   بظالم دامسالقطاع نقص الوقود تهدد أزمة: غزةالسلطة الطاقة في  .22

أعلنت سلطة الطاقة التابعة لحكومة غزة أن غزة مهددة بظالم دامس ما لم يتم :  سمير حمتو-غزة 
وقال مدير مركز معلومات الطاقة في سلطة الطاقة . قود الالزم لتشغيل المحطة الوحيدة فيهاإمدادها بالو

أحمد أبو العمرين أن الوقود الذي دخل لغزة صباح امس ال يكفي ألقل من نصف يوم فقط، موضحا . م
. ود الالزمأن محطة الطاقة مهددة بالوقف التام صباح اليوم وااليام القادمة ما لم يتم تزويدها بالوق

وناشد بزيادة كمية الكهرباء . وأوضح أن المحطة ستعمل حتى آخر لتر من السوالر المتوفر لديهم
المصرية المغذية للقطاع، وأال يتم التعامل مع غزة بسياسة الرمق األخير، ألن ما يدخل من وقود كميات 

بإمداد غزة بالكهرباء المصرية أو واعلنت سلطة الطاقة أنها تلقت وعودا مصرية . ضئيلة ال تفي بالحاجة
البدء بتنفيذ مشروع الربط اإلقليمي، موضحة بأن الوعود المصرية باستمرار إمداد الوقود إلى القطاع 

وطالبت سلطة الطاقة بأن تأخذ مصر دورها العربي واإلسالمي والقومي في  .بعيدة عن أرض الواقع
  وتوقعت سلطة . ت إمدادات الوقود المصرية للقطاعإنقاذ غزة من كارثة إنسانية محققة في حال توقف
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الطاقة ان تتوقف محطة التوليد الوحيدة في القطاع عن العمل في أي لحظة ما لم يتم زيادة كميات الوقود 
الالزمة لعمل المحطة، وأال تقف مصر مكتوفة األيدي أمام األزمة الخانقة التي يعاني منها القطاع سواء 

  .ة أو الكهرباءفي إمدادت الطاق
  12/2/2012، الدستور، عمان

  
   مع األسير خضر عدنان  تظاهرة تضامناًفي  فلسطينيا16ًإصابة  .23

 مواطنا فلسطينيا بجراح، من بينهم الصحفية سارة 16، نحو 11/2أصيب بعد ظهر يوم السبت : رام اهللا
لمسيل للدموع، الذي أطلقته جراء الرصاص المطاطي وقنابل الغاز ا" فلسطين"العذرة مراسلة تلفزيون 

، تضامنا مع األسير خضر عدنان "عوفر"قوات االحتالل على المشاركين في تظاهرة نظمت أمام سجن 
ورفع المتظاهرون صور األسير عدنان  .المضرب عن الطعام لليوم الخامس والخمسين على التوالي
، والداعية الى التدخل من أجل إنقاذ حياته واإلعالم الفلسطينية والالفتات المنددة باالحتالل اإلسرائيلي

  ".المتناقضة مع األعراف والمواثيق الدولية"واإلفراج عنه وإلغاء سياسة االعتقال اإلداري 
وقال شهود عيان، إن جنود االحتالل قاموا بإطالق وابل من العيارات المطاطية وقنابل الغاز المسيل 

قوع مواجهات قام خاللها الشبان الفلسطينيين بإلقاء الحجارة للدموع والقنابل الصوتية، مما أدى إلى و
  .  والزجاجات الفارغة باتجاه جنود االحتالل

  11/2/2012قدس برس، 
  

   عن حياة الشهيد عبد اهللا عزامكتاباًتصدر " إبداع" .24
دار ، بإص10/2 الجمعة يوم، "إبداع"احتفل معهد فلسطين للدراسات االستراتيجية التابع لمؤسسة : غزة

، للكاتب محمود عزام، والذي يتناول فيه حياة الشهيد "شيخي الذي عرفت"كتاب الشهيد عبد اهللا عزام 
ونشأته وصولًا الستشهاده والظروف التي مر بها، والتي اكتسبها بحكم معايشته الطويلة والقريبة من 

ي الصبرة جنوب مدينة وحضر الحفل الذي نظم بعد صالة الجمعة في مسجد عبد اهللا عزام في ح .عزام
أحمد بحر، ووزير الثقافة والشباب .  د الفلسطينيغزة، كل من النائب األول لرئيس المجلس التشريعي

 أبو مصطفي السويسي، وعدد من .محمد المدهون، ووزير العدل محمد فرج الغول، وم. والرياضة د
  .الشخصيات البارزة، وأسرة الشهيد عزام

  11/2/2012م، المركز الفلسطيني لإلعال
  

   تثمن موقف الغنوشي الرافض لالعتراف بالكيان الصهيونياألردنية "مجابهة التطبيع" .25
ثمنت اللجنة الوطنية العليا لحماية الوطن ومجابهة التطبيع األردنية تصريحات رئيس حركة : عمان

الل الصهيوني بعد النهضة االسالمية التونسية راشد الغنوشي حول موقفه من القضية الفلسطينية واالحت
وقال رئيس  .التسربيات اإلعالمية التي تحدثت عن تغير موقف اإلسالميين من االحتالل الصهيوني

اللجنة أمين عام حزب جبهة العمل االسالمي حمزة منصور إن تصريحات الغنوشي األخيرة تقطع 
لن تغير "رات العربية الطريق على كل محاوالت التشكيك، مشيرا إلى أن التحديات التي تواجه الثو

  ".معادن المخلصين لألمة؛ فالمبادئ ليست سلطة لالتّجار بها
  11/2/2012، المركز الفلسطيني لإلعالم
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  القضية الفلسطينية أكبر المستفيدين من الربيع العربي:  األوسطالشرقمركز دراسات لندوة  .26

 المستفيدين من الربيع العربي في حين أكد باحثون وأكاديميون أن القضية الفلسطينية ستكون أكبر: عمان
ورأى المختصون خالل ندوة نظمها مركز دراسات الشرق  .أن إسرائيل ستكون أكثر المتضررين

أثر الثورات العربية وتفاعلها اإلقليمي والدولي على القضية الفلسطينية «األوسط مساء أمس بعنوان 
 منهجية الربيع العربي لترتيب البيت الداخلي ، أن المجتمع الفلسطيني قادر على اتباع»ومستقبلها

  .الفلسطيني اعتمادا على عمق استراتيجي عربي
  12/2/2012، الدستور، عمان

  
  فلسطين قضيتنا األم:  الفلسطيني في بيروتالسفير يلتقي مفتي لبنان .27

األم بالنسبة الينا، فلسطين والقدس هما القضية "أكد مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ محمد رشيد قباني، أن 
وإن كان اإلسرائيلي يتمكن حالياً من االنقضاض عليها مرحلة بعد مرحلة، فإن الحياة ليست هي األمس 

 ويعيش 1948واليوم فقط، بل انها غدا والمستقبل، وأن الشعب الفلسطيني الذي أخرج من فلسطين العام 
 ".حقوقه في القدس وفلسطين مهما طال الزمنالجئاً في البلدان العربية، ال بد من أن يستعيد أرضه و

وأكد خالل استقباله امس سفير فلسطين في لبنان أشرف دبور ووفداً من منظمة التحرير الفلسطينية في 
اننا وإياكم عقالً وقلباً وعمالً يداً "، موضحا "حق العودة للفلسطينيين وفقاً لقرارات األمم المتحدة"لبنان، 
  ".واحدة

العمل على إيجاد حل للمشكلة التي يواجهها الفلسطينيون المقيمون في بيروت، "د اللقاء، بـووعد دبور بع
  ".وفي مخيم نهر البارد في الشمال، وخصوصا تلك المتعلقة بدفن الموتى

تشرفنا بزيارة المفتي قباني من أجل التهنئة : "وقال أمين سر المنظمة في لبنان فتحي أبو العردات
ملية الجراحية التي خضع لها، وتطرقنا إلى القضية الفلسطينية عموماً، وخصوصا بسالمته، بعد الع

وذكّر بموضوع الحقوق المدنية واالجتماعية واالنسانية للفلسطينيين في لبنان،  ".موضوع مدينة القدس
خصوصاً وأنهم ضيوف في هذا البلد تحت " وضرورة تحسين اوضاعهم على قاعدة الحقوق والواجبات،

 مسيحي برعاية المفتي قباني، من أجل -أننا بحثنا إمكانية عقد لقاء وطني إسالمي "، مشيراً إلى "ونالقان
  ".دعم القدس، وسوف نعمل على إنجاز هذا اللقاء في القريب العاجل

  12/2/2012، المستقبل، بيروت
  

  ا عن سوري لصرف النظر"إسرائيل"حزب اهللا قرر مهاجمة : فرنسيةال" إنتليجنس أونالين"نشرة  .28
الفرنسية المتخصصة بنشر المعلومات " إنتليجنس أونالين"قال تقرير لنشرة :  وكاالت- باريس

 لصرف األنظار عما يحصل في "إسرائيل"االستخباراتية حول العالم، إن حزب اهللا يعد لشن هجوم على 
التابع لحزب اهللا، "  الجهاديالمجلس"ووفق التقرير فإن العملية، التي تمت الموافقة عليها من قبل  .سورية

وتقول  .بالتنسيق مع دمشق، ستكون فرصة للحزب لنشر بطاريات مضادة للطيران وطائرات بدون طيار
يخشى عدد من أعضاء شورى حزب اهللا، المجلس االستشاري السياسي للحزب، عواقب رد فعل "النشرة 

ك، فإن األمين العام للحزب ال يزال يؤكد لكن، ورغم ذل"مضيفة ".. إسرائيل على الشيعة في جنوب لبنان
  ".الدعم الكامل من جانب حزبه لدمشق
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  ".المسؤول األمني لحزب اهللا وفيق صفا ينسق العالقة مع القيادة السورية"ووفق النشرة 
  12/2/2012، األيام، رام اهللا

  
   بوقف االستيطان"إسرائيل"مطلوب موقف دولي حازم إللزام : العربي وعريقات .29

شدد أمين عام جامعة الدول العربية نبيل العربي وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة ): أ.ب.د (-اهرة الق
، على ضرورة وجود موقف دولي حازم وجاد يلزم أمسالتحرير الفلسطينية صائب عريقات مساء 

وأكدا في تصريح للصحافيين عقب اللقاء الذي جمع  . بوقف االستيطان واإلجراءات األحادية"إسرائيل"
الرئيس محمود عباس مع العربي في قصر األندلس بالقاهرة على ثبات الموقف الفلسطيني والعربي 

 بوقف االستيطان قبل العودة للمفاوضات، بحسب ما ذكرته وكالة "إسرائيل"بخصوص ضرورة التزام 
الجامعة العربية تدعم تماماً الموقف الفلسطيني بشكل : "ال العربيوق ).وفا(األنباء والمعلومات الفلسطينية 

واضح يستند إلى ضرورة إنهاء االحتالل واستقالل فلسطين وهذا هو هدفنا األساسي، موضحاً أن 
  ".االستيطان يشكل عثرة حقيقية أمام أي جهد يبذل إلعطاء دفعة لعملية السالم إلى األمام

… على قناعة تامة بأن الجامعة العربية تقدم كل الدعم للقضية الفلسطينية نحن : "من جهته، قال عريقات
  ".نحن مستمرون ببذل جهود إنهاء االنقسام برعاية مصرية

  12/2/2012، رام اهللا، األيام
  

   وإنما هناك خيارات أخرى ال بد من بحثها...المفاوضات ليست خياراً أوحداً: محمد صبيح .30
بحث لجنة المتابعة العربية اليوم في القاهرة موقفاً موحداً لخيارات المرحلة ت: الدين  نادية سعد-عمان 

وتذهب القيادة الفلسطينية إلى اجتماع اللجنة  .المقبلة بعد اإلفشال اإلسرائيلي لجهود استئناف المفاوضات
الجانب  منذ مطلع الشهر الماضي، وأفشلها بتقرير موسع عن لقاءات عمان، التي عقدت تباعاً"متسلحة 

، وفق األمين العام المساعد للجامعة "1967اإلسرائيلي لرفضه االلتزام بوقف االستيطان ومرجعية حدود 
الرئيس عباس سيتقدم من "غد من القاهرة إن ال جريدةقال ل، الذي العربية لشؤون فلسطين محمد صبيح

 أنوأضاف  ".لمرحلة المقبلةاللجنة باستعراض شامل عن الفترة الماضية وأبرز المقترحات المطروحة ل
، وإنما هناك  أوحداً تجاه الخطوات المقبلة، فالمفاوضات ليست خياراً موحداً عربياًاللجنة ستحدد موقفاً"

اللجنة ستطلع من الرئيس عباس على إعالن الدوحة الذي يعد "وبين أن  ".خيارات أخرى ال بد من بحثها
المنطقة تتعرض لهجمة خطيرة، بما "، ورأى أن "ربياً معهاخطوة مهمة لألمام، بما يستدعي تكاتفاً ع

الجامعة العربية تشكل "، مؤكداً بأن "يحتاج إلى تكاتف عربي بالتعاون مع الحلفاء واألصدقاء في العالم
  ".شبكة األمان للجانب الفلسطيني حتى يسير محافظاً على حقوقه وصموده

  12/2/2012الغد، عمان، 
  

  أردوغان يتصل بعباس لالطالع على المصالحةو ... الدوحةإعالنبتركيا ترحب بتوقيع  .31
وقال بيان صادر عن وزارة ،  رحبت تركيا اليوم بتوقيع حركتي حماس وفتح لبيان الدوحة:اسطنبول

 تركيا تتمنى مواصلة الفصائل الفلسطينية لنشاطاتها بروح الوحدة والتضامن وتطبيق إنالخارجية التركية 
 أسرع وتأسيس المصالحة الوطنية الدائمة في فلسطين في ،ة في بيان الدوحة بسرعةالقرارات المتخذ

وأضاف البيان أنه ينبغي أن يدعم جميع أفراد المجتمع الدولي مسيرة المصالحة الوطنية الفلسطينية  .وقت
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 ، أن تركيا ستواصل دعم مساعي تأسيس الوحدة والتضامن في فلسطينإلى دون آراء مسبقة مشيراً
  . حل عادل ودائم للقضية الفلسطينيةإيجادتقديم كل ما بوسعها من اجل و

 مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود  هاتفياً أجرى اتصاالًأردوغانوكان رئيس الوزراء رجب طيب 
  .عباس عبر خالله عن امتنانه من تكثيف المساعي الهادفة لتأسيس الوحدة والتضامن بين الفلسطيني

  12/2/2012، )كونا(لكويتية انباء األوكالة 
  

  الناتوحلف  في عمليات "إسرائيل"تركيا ترفض مشاركة  .32
اإلسرائيلية في موقعها اإللكتروني على شبكة اإلنترنت أمس أن " معاريف" ذكرت صحيفة :رام اهللا، غزة

مليات قوات يدرس اقتراحاً إسرائيلياً بأن تنضم سفينة حربية إسرائيلية إلى ع" الناتو"حلف شمال األطلسي 
وقال مسؤول كبير في وزارة الخارجية  .الحلف في البحر المتوسط، ولكن تركيا ترفض ذلك بشدة

، رفضت بشكل قاطع االقتراح اإلسرائيلي للتعاون "الناتو"التركية، إن بالده، الدولة اإلسالمية الوحيدة في 
  ". األبيض المتوسطمحاربة النشاطات اإلرهابية في البحر" بهدف "إسرائيل"الذي تبرره 

  12/2/2012االتحاد، أبو ظبي، 
  

  "النظام الصهيوني مصدر كل مشاكل العالم"يؤكد أن  ونوويةنجاد يعد بإنجازات  .33
.  للثورة اإلسالمية33انطلقت مسيرات في مختلف أنحاء إيران أمس بمناسبة الذكرى الـ:  لندن،طهران

وسط طهران، أعلن من ) الحرية( في ميدان أزادي وألقى الرئيس محمود أحمدي نجاد كلمة أمام الحشود
لن "، وشدد على أن طهران "الملف النووي والقضية الفلسطينية"خاللها إصرار بالده على مواقفها في 

 "إسرائيل" في المفاوضات النووية مع القوى الكبرى، كما هاجم "تستسلم أبدا في مواجهة لغة القوة
ى التحوالت في منطقة الشرق األوسط، دعا أحمدي نجاد الزعماء وفي إشارة إل .والمحرقة اليهودية

كل ما تريده الواليات المتحدة الحفاظ "وقال .  الواليات المتحدة"مؤامرات"العرب إلى توخي الحذر من 
أن يعلموا أن الواليات المتحدة ) العرب(، ويتعين على كل الزعماء )إسرائيل(على النظام الصهيوني 

النظام الصهيوني مصدر كل مشاكل العالم، وإن إيران فخورة بأن تكون "واستطرد . "ياً وفليست صديقاً
  .")الهولوكوست(الدولة الوحيدة التي أظهرت شجاعة وحكمة وكسرت الحظر الغربي بشأن المحرقة 

  12/2/2012الشرق األوسط، لندن، 
  

  عدو الصهيوني الفلسطينيين بكل السبل في معركته ضد الدعمنس :الرئاسة اإليرانية .34
أكدت الرئاسة اإليرانية على لسان نائب الرئيس اإليراني محمد رضا رحيمي أن طهران ستدعم : طهران

وقال رحيمي في تصريحات نقلها موقع  .الفلسطينيين بكل السبل في معركته ضد العدو الصهيوني
حقوق الشعب الفلسطيني، وأن إيران لن تحيد قيد أنملة عن عزمها على الدفاع عن "الرئاسة اإليرانية إن 

  ".طهران ستلجأ إلى كل السبل المتاحة لها لدعم الفلسطينيين المقهورين
  11/2/2012، وكالة أنباء فارس
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   عربي للجامعات الفلسطينية للنهوض بالبحث العلميدعم: اتحاد الجامعات العربية .35
ي، حفل افتتاح اجتماعات المؤتمر  سلطان أبو عراب. ترأس أمين عام اتحاد الجامعات العربية د:غزة

وقال أبو  .الدولي األول لعمداء الدراسات العليا والبحث العلمي والذي نظمته جامعة األقصى في غزة
جل دعم الباحثين أعرابي إن االتحاد يضع كل إمكانياته تحت تصرف الجامعات الفلسطينية من 

وأكد أن االتحاد ومن  .والبحث العلمي في فلسطينالفلسطينيين، والمساهمة في النهوض بالدراسات العليا 
خالل الجامعة العربية سيعمل بكل جهده من اجل دعم الجامعات الفلسطينية للخروج من األزمة المالية 

  .الخانقة التي تمر بها
من الدخل القومي العربي، فيما % 0.02وأشار أبو عرابي إلى أن نسبة االستثمار في البحث العلمي تبلغ 

  .من الدخل القومي% 5 إلى نسبة اإلنفاق على البحث العلمي في الدول الصناعية تصل
  12/2/2012الغد، عمان، 

  
   بعدم االعتداء على إيران"إسرائيل"وزير الدفاع األلماني ينصح  .36

. حذر وزير الدفاع األلماني توماس دي ميزير إسرائيل من مغبة شن هجوم على إيران             :  د ب أ   -برلين  
التي تصدر اليوم األحـد     » فرانكفورتر ألجماينه سونتاجستسايتونج  «يزيير في لقاء مع صحيفة      وقال دي م  
 .»ليس من المرجح أن يكلل مثل هذا الهجوم بالنجاح، وستكون أضراره أكبر مـن المتوقـع               «في ألمانيا   

  .وفاعلةوأبدى دي ميزيير قناعته بأن العقوبات الدولية التي تقرر اتخاذها ضد إيران ستكون مؤثرة 
إسـرائيل أيـضا   » بوندستاج«كما نصح يورجين تريتين رئيس كتلة حزب الخضر في البرلمان األلماني          

وقال . بعدم شن هجوم على إيران، مبينا أن ألمانيا ستواصل تأييدها إلسرائيل بغض النظر عن هذا األمر               
مبـدأ أساسـي فـي الـسياسة        إن دعم الوجود اآلمن لدولة إسرائيل       «تريتين في لقاء مع الصحيفة ذاتها       

الخارجية األلمانية، وهذا األمر ال يتغير من وجهة نظرنا، أن قرارا بشن هجوم على إيران سيكون قرارا                 
  .»خاطئا من جانب إسرائيل

  12/2/2012، الدستور، عمان
  

  "خضر عدنان"واليات أمريكية تتضامن مع األسير  .37
ويورك في الواليات المتحدة األميركيـة، الـسبت   نظمت مجموعة من النشطاء في واشنطن وشيكاغو وني  

، سلسلة من الوقفات االحتجاجية للتضامن مع األسير خضر عدنان المضرب عن الطعام منذ أكثر               11/2
  . يوماً، احتجاجاً على اعتقاله اإلداري55من 

وأغلقـوا  ففي واشنطن نفذت مجموعة من النشطاء الفلسطينيين والعرب واألجانب وقفة احتجاجية صامتة   
وغيرها من الشعارات، ورفعوا عددا من      ) كرامة، أموت من أجل أن أحيا     (أفواههم بشعارات كتب عليها     

، في إشارة إلى التـضامن  "ال لالعتقال السياسي"، "الحرية لألسير خضر عدنان  "الالفتات التي كتب عليها     
  .مع األسرى الفلسطينيين

ه االعتقال الـسياسي للفلـسطينيين وسياسـات االحـتالل          وفي شيكاغو وزع المعتصمون بيانا أدانوا في      
 يوما خضر عدنان مضرب عن الطعـام        54"اإلسرائيلي تجاه الفلسطينيين، ورفعوا شعارات كتب عليها        

 عاما من االحتالل    63..  يوما من اإلضراب عن طعام     54"،  "الكرامة أهم من الطعام   "،  "من أجل الكرامة  
  ".معتقلين السياسيينالحرية لفلسطين ولل"، "لفلسطين
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وفي نيويورك نفذ نشطاء وقفة احتجاجية رافضين سياسة االحتالل تجاه األسـرى، وطـالبوا بالحريـة                
  .لخضر عدنان وكافة األسرى والمعتقلين السياسيين

  11/2/2012، موقع فلسطين أون الين
  

   إيرانسرائيلي يسخر منإإعالن ب تشجب استخدام أحد منتجاتها  الكوريةسامسونجشركة  .38
، استعمال كمبيوتر لوحي من إنتاجهـا       11/2 شجبت شركة سامسونج الكورية لإللكترونيات، يوم السبت      

، معربة عن خشيتها من تهديد إيراني بمنـع         "معاد إليران ويهين الحجاب   "في إعالن تلفزيوني إسرائيلي     
ن في مهمة وهو يتنكـرون      ويقدم اإلعالن عمالء من الموساد االسرائيلي يسافرون إلى أصفها         .منتجاتها

بالحجاب والمالبس النسائية، ويقابلون هناك عميال للموساد في انتظارهم، ثم يبـدؤون بالحـديث عـن                
، ثم يمرر أحد العمالء إصـبعه ضـاغطا علـى أحـد             "جاالكسي تابليت "خصائص الكومبيوتر اللوحي    

ماذا؟ انفجار غامض آخر    : "عليق منه األزرار، ليقع انفجار في المنشأة النووية دون قصد منه، ويلي ذلك ت           
، "هـوت "وأعلنت سامسونج أنها لم تشارك في هذا اإلعالن الذي أنتجته القنـاة االسـرائيلية                ."في إيران 

كهدايا لمشاهديها، وأن اإلعالن كان جـزءا       " جاالكسي"موضحة أن تلك القناة تقدم الكومبيوترات اللوحية        
وقـال متحـدث باسـم عمـالق         .جتذاب مشتركين ومـشاهدين   من الحملة الدعائية للمحطة في إطار ا      

، مشددا على أن قنـاة هـوت   "ال عالقة لنا البتة بهذا اإلعالن التلفزيوني: "االلكترونيات الكوري الجنوبي  
  ".بدون علم سامسونج أو مشاركتها"أنتجت اإلعالن 

  11/2/2012، 48موقع عرب
  

  ياهه ملوثةمن م% 95 و...قطاع غزة يغرق في مياه المجاري .39
   اتفاق المصالحةأمامملف مستعجل .. الكارثة الصحية والبيئية

  الوضع المائي حرج للغاية وآالف األطنان من النفايات الصلبة في الشوارع
 رئيس سلطة المياه الفلسطينية،  خبير في مجال علوم وتقنيات المياه؛المهندس فضل كعوش: إعداد
   الدائم حول المياهرئيس لجنة المفاوضات للوضع، السابق

 من خمسة عشر عاما وخبراء البيئة والمياه ومؤسسات المجتمع المدني يحذرون من أكثرعلى مدى 
تداعيات ومخاطر تدهور وتفاقم األوضاع البيئية والصحية في قطاع غزة بسبب الحالة السيئة التي آلت 

على األضرار البيئية والصحية إليها األوضاع المائية الحرجة وعدم القدرة في التخلص والسيطرة 
الناجمة عن تدفق مياه المجاري غير المعالجة وتراكم آالف األطنان من النفايات الصلبة في الشوارع 
وطالب الجميع مرارا وتكرارا الجهات المعنية والقيادات السياسية باإلسراع في اتخاذ إجراءات عملية 

ر الدعم الالزم للسلطات والهيئات المحلية المعنية عاجلة على األرض من خالل التدخل والضغط لتوفي
باألمر وتعزيز قدراتها وإمكانياتها المالية والفنية، بدال من الوعود والخطب والتصريحات الفارغة من 

  .مضمونها وبدال من المتاجرة بحياة ومعاناة أهلنا في القطاع الصامد
قم وتزداد حدتها سنة بعد سنة، ورغم مضت خمسة عشر عاما بل أكثر وحلت الكارثة وأخذت تتفا

التحذيرات المتكررة وخطورتها الشديدة على حياة الناس إال أنه لم تتخذ أية إجراءات من قبل الجهات 
السياسية المعنية والمسؤولة ولو في الحد أألدنى وقد تمضي سنوات أخرى وقد ال يتخذ أي إجراء، 

  .....هي كل شيءبانتظار ان يحصل الدمار البيئي الشامل وينت
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كما ان األوضاع السياسية واألمنية الصعبة والمعقدة حالت الى حد كبير دون إجراء المعالجات المطلوبة، 
مما أدى الى تفاقم أألوضاع ووصلت الى ما هي عليه اليوم من أبعاد خطيرة للغاية تهدد حياة واستقرار 

بأي إصالح لخزانات المياه الجوفية إذا لم يتم القطاع ومستقبل أبنائه، وقد ال يكون من السهل القيام 
تدارك األخطار والشروع فورا في اتخاذ االجراءات العاجلة والرادعة لوقف حاالت االستنزاف المدمر 

  .لتلك الخزانات، بالتوازي مع المعالجات األخرى للمخلفات الصلبة والسائلة
  :قطاع وأوجه المعالجات المطلوبةطبيعة وأبعاد المخاطر التي تهدد حياة ومستقبل سكان ال

  :األوضاع المائية: أوال
من مصادر مياه غزة أصبحت مالحة بنسب متفاوتة وملوثة بمواد عضوية وغير عضوية سامة،  % 95

وقد وصل الوضع المائي في القطاع الى حالة حرجة للغاية حيث لم يعد باإلمكان الحصول على مياه 
اض المياه الجوفية إال بالكاد وبكميات ضئيلة جدا، ولذلك يضطر طبيعية عذبة صالحة للشرب من أحو

معظم سكان القطاع لشراء مياه محالة من خالل محطات صغيرة لتحلية مياه اآلبار تدار من قبل تجار 
  .ومقاولين، غالبيتها غير مراقبة صحيا، كما ان نسبة كبيرة جدا من السكان يستحمون بمياه مالحة

مليون متر مكعب، في الوقت 170التي يتم ضخها حاليا من األحواض الجوفية بحوالي تقدر كميات المياه 
 مليون متر مكعب، باالضافة الى 45الذي ال يتجاوز معدل التغذية السنوية لألحواض من األمطار 

 مليون متر مكعب من مياه الري العائدة الى األحواض باالضافة الى كميات اخرى من مياه 26حوالي 
 مليون متر مكعب، أي مجموع ما يدخل الى األحواض يقدر 18ي غير المعالجة تقدر بحوالي المجار

 80 مليون متر مكعب في السنة، وبالتالي يكون معدل العجز السنوي التراكمي اكثر من 90بحوالي 
مليون متر مكعب، مما يعرض نظام الطبقات الصخرية الحاملة للمياه الجوفية الى حاالت قصوى من 

  .ستنزاف واتساع مناطق الملوحة العالية وتسرب الملوثات الزراعية والصناعيةاال
تجاوز معدل تركيز مادة الكلوريد وهي المؤشر لمعدل ملوحة المياه في عدد كبير من ابار المياه الى 

 مليغرام في الليتر اي بما يعادل ثمانية أضعاف المعدل المسموح به وفق معايير منظمة 2500أكثر من 
 200 مليغرام في الليتر، كما تراوح معدل تركيز مادة النيترات العضوية من 250الصحة العالمية وهو 

 مليغرام 45 مليغرام في الليتر وهي نسبة عالية جدا إذا ما قيست بالمعدل المسموح به وهو800وحتى 
عامة وخاصة على األطفال في الليتر ولذلك فان هذا المعدل العالي للنيترات يشكل تهديدا خطيرا للصحة ال

الرضع، إضافة الى ذلك فان هناك مواد اخرى غير عضوية سامة سجل تركيزها فوق المعدالت 
من األمراض المنتشرة  % 50المسموح بها تشكل خطورة كبيرة على الصحة العامة، ويعتقد ان نسبة 

  .في القطاع سببها تلوث المياه
 ليتر للفرد في اليوم، لألغراض 70الي في قطاع غزة بمعدل يقدر نصيب الفرد من استهالك المياه الح

المنزلية ونظرا لملوحة المياه العالية وتلوثها يضطر األهالي كما أشرنا أعاله الى شراء حاجتهم من مياه 
  . شيقال للمتر المكعب الواحد50الشرب من محطات التحلية وبتكلفة عالية جدا تصل الى 

  :شأن المياهأوجه المعالجات المطلوبة ب
تتطلب األوضاع المائية والمشاكل والقضايا المرتبطة بها المعالجات العاجلة من خالل إعداد خطط عمل 
تنفذ على مراحل زمنية متتالية،عاجلة ومتوسطة األجل، وخطط مستقبلية بعيدة المدى تشمل المكونات 

  :الرئيسة التالية
  : زمنية ال تتجاوز سبعة سنواتالخطط الطارئة العاجلة والمتوسطة األجل ولفترة
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مصلحة مياه الساحل هي الجهة المسؤولة (توفير الدعم المالي والفني والتقني لمصلحة مياه الساحل ) أ
  )عن خدمات المياه والمجاري في قطاع غزة

 توفير الدعم المالي لمصلحة مياه الساحل بما يمكنها من دفع الرواتب واألجور وتغطية مصاريفها -
  .ية والتشغيلية لفترة ال تقل عن عشر سنواتاالدار

دعم القدرات الفنية للمصلحة من خالل التعاقد مع مستشارين وخبراء ومختصين بعقود قصيرة األجل -
  وفق الحاجة

 توفير احتياجات مصلحة مياه الساحل من المعدات واآلليات وقطع الغيار والمواد الالزمة ألعمال -
والتشغيل لمحطات ضخ المياه من اآلبار ومحطات التحلية التابعة للمصلحة الصيانة الطارئة والدورية 

  .والخزانات وشبكات توزيع نقل وتوزيع المياه
  :تزويد القطاع بكميات مياه إضافية من مصادر خارجية) ب
 استكمال العمل بالخط الناقل في منطقة نحال عوز باتجاه خزان المنطار والطلب من الجانب -

الشروع في ضخ كميات المياه المتفق حولها وفق المادة األربعين من اتفاقية طابا المرحلية اإلسرائيلي 
 والمحددة بخمسة ماليين متر مكعب في السنة، يحتاج هذا العمل فقط الى تركيب وصلة 1995للعام 
تصل  مترا فقط الجراء الربط للخطين الرئيسين الجاهزين وقد ال يستغرق أكثر من شهرين ل150بطول 

المياه الى الخزان، حيث يمكن خلطها هناك بكميات مماثلة من مياه اآلبار المالحة للحصول على عشرة 
 ليترا 60ماليين متر مكعب من المياه الصالحة للشرب تكفي لسد حاجة كافة سكان محافظة غزة بمعدل 

  .في اليوم
ية في منطقة غوش قطيف سابقا،  إعادة تشغيل الخط القديم الذي كان يزود المستعمرات اإلسرائيل-

بكميات من المياه كانت تقدر بحوالي خمسة ماليين متر مكعب، وهذا األمر مرتبط بإعادة الحوار مع 
اإلسرائيليين بهذا الشأن، وقد يتطلب العمل إعادة تأهيل للخط وإنشاء خزانات إقليمية لتزويد محافظات 

صل الى عشرة ماليين متر مكعب في حالة خلطها الوسط والجنوب، ما سيوفر ايضا كميات إضافية ت
  .بمياه محلية

 إعادة فتح الحوار مع اإلسرائيليين لتزويد قطاع غزة بكميات إضافية من المياه من محطة التحلية في -
 مليون متر مكعب 50 مليون متر مكعب في السنة تكون قابلة للزيادة الى 20منطقة عسقالن بمعدل 

هذه الكميات يتم ضخها الى القطاع . سبق ان تعهد الجانب اإلسرائيلي في ذلكخالل عشر سنوات، وقد 
عبر خط رئيسي ناقل يصل محطة التحلية بشمال القطاع وتتولى شركة المياه االسرائلية ميكوروت بناءه 

هذه الكميات ستزود كافة مناطق شمال ووسط وجنوب . ضمن أألتفاقية التي سيتم إبرامها بها الشأن
انشاء ثالث محطات لتحلية مياه البحر -.  عبر الخط الناقل وتفريعاته وسنتحدث عن ذلك الحقاالقطاع

بطاقة صغيرة الحجم ال تتعدى خمسة ماليين متر مكعب في السنة قابلة للزيادة الى عشرة ماليين متر 
مكعب خالل عشر سنوات، توزع مواقع المحطات الثالث على ثالث مناطق في الشمال والوسط 

الجنوب بما يضمن عدم الحاق اية اضرار بيئية بحرية او غير بحرية، وان يتضمن المشروع في كل و
  .منطقة الخزانات والخطوط والشبكات الرئيسية الالزمة لنقل وتوزيع المياه

 20ال ننصح بتبني الحلول المتعلقة ببناء محطات التحلية الكبيرة الحجم اي التي تتجاوز قدراتها االنتاجية 
ليون متر مكعب في السنة، نظرا لحاجة تلك المحطات الى مساحات شاسعة من األرض وضرورة م

 كيلو متر وللمخاطر الكبيرة على البيئة والحياة البحرية والثروة 1.5بعدها عن البحر بمسافة ال تقل عن 
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وية األخرى السمكية تحديدا، نتيجة العادة كميات ضخمة من المحلول الملحي المركز والمواد الكيما
الناتجة عن عملية التحلية الى البحر وكذلك األمر بالنسبة لمحيط البيئة والصحة العامة للمناطق السكنية 
القريبة من الساحل خاصة ما يتعلق بتلوث الضوضاء وانبعاث الغازات السامة مثل غاز ثاني اكسيد 

لمحطات التحلية خاصة في ظروف الكربون والذي ينجم عن احتراق آالف األطنان من الوقود السائل 
ومعطيات غير مالئمة بيئيا مثل ظروف غزة ومناطق الساحل وجواره وهي مناطق تكاد تكون مختنقة 

  .بالكثافة السكنية العالية ومساحاتها ضيقة للغاية
كما ان بناء محطة تحلية مركزية قد يترتب عليه مواجهة فترات حرجة ومربكة في حالة تعرض المحطة 

ية اضرار او خراب مفاجئ او في حاالت الصيانة الدورية مما سيتسبب في توقف المحطة عن الى أ
العمل قد تكون لفترات طويلة مما سيخلق ازمة مياه قد تؤثر بشكل كبير على الوضع االنساني والصحي، 

 البيئية ولذلك يفضل ان يتم بناء اكثر من محطة وفق التوزيع السكاني وبطاقة مالئمة للظروف والشروط
  .وغير البيئية للقطاع

 مليون دوالر للبدء في بناء نظام الخط الناقل المعد 100 االسراع في البحث عن تمويل خارجي بقيمة -
تصميمه سابقا من قبل وكالة التنمية األميركية، علما بأن هذه الجهة نفسها قد باشرت العمل سابقا في هذا 

مل توقف من بدايته ألسباب سياسية معروفة، لهذا المشروع أهمية  إال ان الع2005المشروع خالل العام 
كبيرة جدا بالنسبة لمرفق خدمات مياه الشرب ويشكل العمود الفقري للمرفق ولهذا على الجهات المعنية 

قي حالة تنفيذ هذا المشروع سيكون . والمسؤولة إعطاء األولوية له والعمل على تنفيذه بأسع مدة ممكنة
استيعاب كميات المياه االضافية التي يمكن الحصول عليها من إسرائيل وفق ما اوضحناه من الممكن 

  .أعاله
  :الخطط المستقبلية الطويلة األجل

 مليون متر مكعب من المياه من الخارج الستخدامها لألغراض الزراعية 100 التخطيط الستيراد -
لبنية التحتية لنقلها مناطق الساحل والصناعية والشرب وذلك عن طريق البواخر وهو ما يتطلب ا

الحاجة الى هذه الكميات كبيرة ومهمة جدا . وتخزينها وتوزيعها بواسطة نظام الخط الناقل الرئيسي
لتخفيف العبء على األحواض الجوفية والتوقف كليا عن عمليات الضخ الزائد، من أجل إعادة مستوى 

مياه البحر باتجاه الداخل وتراجع تركيز الملوحة وهذا المياه الى ما كان عليه بما يساعد في وقف زحف 
األمر مطلب مهم للغاية من أجل الحفاظ على سالمة وديمومة نظام األحواض الجوفية وحمايتها من 

  .التعرض للتلوث الشامل الذي تتعرض له حاليا
  جتهاطبيعة وابعاد المخاطر الناتجة عن مياه المجاري وأوجه معال/ مياه المجاري: ثانيا

 مليون 38يقدر حجم مياه الصرف الصحي التي تنتج في كافة المناطق السكنية في قطاع غزة بحوالي 
 مليون متر مكعب يتم تصريفه عبر شبكات 25منها أي ما يقارب % 65متر مكعب في السنة، نسبة 
ر  مليون متر مكعب يتم تصريفه الى باطن األرض من خالل الحف13الصرف والباقي اي حوالي 

  .االمتصاصية
من الكميات التي يتم تصريفها عبر شبكات التصريف يذهب القسم األكبر منها الى البحر أي بما  % 80

 ماليين متر مكعب، تصرف الى الخزان الجوفي، 5 مليون متر مكعب والقسم المتبقي وهو 20يقارب 
رب الى الخزان الجوفي تقارب وبالتالي فان إجمالي الكميات من مياه المجاري غير المعالجة التي تتس

 مليون متر مكعب، وهي كميات كبيرة جدا قياسا على أبعاد وعمق الخزان الجوفي وتركيبته 18
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الجيولوجية ومعدل التغذية الطبيعية المتاحة ولهذا فقد اصبحت مياه المجاري تشكل تهديدا خطيرا وكبيرا 
 القصوى القاهرة والمستمرة التي يتعرض لسالمة وديمومة الخزان الجوفي في ظل حاالت االستنزاف

هذا النظام المعقد، كما ان كميات مياه المجاري التي يتم تصريفها الى البحر اصبحت تشكل تهديدا كبيرا 
  .آخر لمناطق الشاطئ نتيجة للتلوث والرائحة الكريهة

ب تبني خطط عاجلة لمعالجة هذا الوضع السيئ والخطير على الصحة العامة ومحيط البيئة فان ذلك يتطل
ومتوسطة األجل وخطط بعيدة المدى لمعالجة الوضع ووقف التدهور الحاصل وتجنيب سكان القطاع 
مخاطر اتساع وزيادة المخاطر الصحية والبيئية على ان تشتمل خطط العمل المطلوب تنفيذها على 

  :مراحل البرامج والمشاريع التالية
  :السنوات الخمس القادمةفي المدى العاجل والمتوسط أي خالل ) أ

 توفير الدعم المالي والفني لمصلحة مياه الساحل وتزويدها بالمعدات واآلليات الحديثة الالزمة لخدمات -
  مرافق مياه المجاري، ولتعزيز قدراتها البشرية والمهنية لفترة عشر سنوات على األقل

  .اه الصرف الصحي استكمال ربط المناطق غير المخدومة بشبكات تجميع وتصريف مي-
  . صيانة وتطوير محطات المعالجة الموجودة-
وضع شروط وقيود فنية على الحفر االمتصاصية الجبار المواطنين على التقيد بالمواصفات المحددة -

والمطلوب توافرها في بناء ما يعرف بالخزانات المالحة لتخفيف تسرب المجاري العالية التلوث الى 
  .ى إغالق الحفر العشوائية القريبة من آبار مياه الشربباطن األرض، والعمل عل

  :في المدى البعيد لفترة عشر سنوات) ب
 الشروع في إعداد الدراسات والتصاميم الهندسية لمشروع محطة مركزية لمعالجة مياه المجاري يكون -

 دون استثناء، موقعها داخل الشريط الشرقي الى الجنوب من منطقة المنطار، تخدم كافة مناطق القطاع
بهدف إزالة المحطات القديمة وإلغائها نهائيا بما يساعد في تخفيف أألضرار البيئية والصحية الناجمة عن 
تلك المحطات وتجنيب السكان مخاطر خرابها وانهيار أحواضها، باالضافة الى اهمية تجميع وحصر مياه 

د الشريط الشرقي للقطاع، بحيث يستفاد من  م مع امتدا500المجاري الناتجة عن المعالجة في منطقة ال 
  .المياه المعالجة في الزراعة وأعمال التشجير في تلك المنطقة

  النفايات الصلبة: ثالثا
 طن اي ما يقارب 1600يقدر حجم النفايات الصلبة التي تنتج يوميا في كافة مناطق القطاع بحوالي 

امكانيات وقدرات كبيرة ومكلفة للتخلص منها  الف طن سنويا وهي كميات ضخمة جدا، تحتاج الى 600
وينتج عن ظروف تجميعها ونقلها وحرقها او حتى دفنها مخاطر واضرار بيئية وصحية كبيرة كما 

  .اصبحت تشكل تهديدا حقيقيا للمياه الجوفية السطحية وغير البعيدة خاصة
يات والقدرات الكافية للتغلب على ال تتوفر لدى السلطات المحلية المختصة والمعنية بهذا األمر االمكان

هذه المشكلة بشكل كامل وصحيح رغم ما تحاول تلك الجهات بذله من جهود كبيرة جدا في سبيل ذلك، 
مما يسبب في غالب األحيان تأخير نقل النفايات يوميا وبشكل منتظم، وهذا ما يتسبب في انتشار 

لمؤذية والضارة للصحة العامة، إضافة الى تخمر الحشرات والقوارض، كما تنبعث منها الغازات السامة ا
أجزاء كبيرة من النفايات وتحللها وتحولها الى باطن األرض، وكما أسلفنا سابقا تصل المواد الملوثة 

  .والسامة الى المياه الجوفية
  :أوجه المعالجة
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  :في المدى القريب، أي خالل السنوات الخمس القادمة) أ
جل للبلديات وتزويدها بالمعدات واآلليات الالزمة لتعزيز قدراتها وإمكانياتها  توفير الدعم المالي العا-

  .البشرية والفنية
 توسيع وتطوير المكبات وتجهيزها بالمعدات الالزمة والتقيد باجراءات حماية محيط البيئة العامة -

  .والمياه الجوفية وفق األصول والشروط الفنية المتبعة مهنيا وصحيا
  : البعيد أي خالل السنوات العشر القادمةفي المدى) ب
 الشروع في التخطيط لبناء مجمع مركزي آلي وحديث، لمعالجة وحرق النفايات الصلبة والتخلص منها -

 م وقريبا من محطة معالجة 500على النحو الصحيح، يكون موقعه في الشريط الشرقي داخل مسافة الـ 
  .ه أعالهمياه المجاري المقترحة وفق ما أشرنا إلي

  12/2/2012الحياة الجديدة، رام اهللا، 
  

  "مازن أبو"الرئيسان  .40
  خيري منصور

أخيراً توصل الطرفان فتح وحماس إلى تشكيل حكومة فلسطينية جديدة برئاسة محمود عباس، إضافة إلى 
  .منصبه كرئيس للسلطة الوطنية، وهكذا يصبح الرئيس رئيسين في آن

هو يجازف بقبول هذه المهمة الشاقة وهو على دراية بما تضيفه إليه من وكما يقول المقربون من عباس ف
ولوقت طويل مضى لم يكن المتنازع عليه بين فتح وحماس أرضاً أو تاريخاً بل هو موقع . متاعب

المسؤولية في سلطة تسير حثيثاً إلى أن تصبح دولة، وهذه ليست التجربة األولى التي يشغل فيها رئيس 
س الوزراء، فقد حدث هذا مراراً لكن ليس على هذا النحو التصالحي، بحيث يتولى دولة منصب رئي

رئيس الدولة منصب رئيس الوزراء ألسباب احترازية والختصار الطريق الوعر الذي لن يتوقف فيه 
السجال بل الصراع على حكومة جديدة، وُيسهل من هذا األمر كون الحكومة المقبلة من الكفاءات أو 

فاالعتقاد السائد هو أن حكومة من . راط بحيث ال تشمل ممثلين عن فصائل سياسية أو أحزابالتكنوق
المستقلين ستجد نفسها محررة من أعباء الصراعات الفصائلية، تلك الصراعات التي قصمت بأنياب حادة 

  .الكثير من الوقت والجهد في الحراك الوطني الفلسطيني
خاتمة مطاف بقدر ما هي ذات صفة انتقالية، وحّل سريع إلشكالية بالطبع لن تكون الرئاسة المزدوجة 

  .فلسطينية بدت بعد سنوات االنقسام كما لو أنها بال نهاية
وليس شعراً أو من باب مداعبة الوجدان القومي القول إن فتح وحماس هما ضفتا جرح واحد، بقدر ما 

لخسائر التي تحولت إلى غنائم لالحتالل، أن هما شفتان أيضاً لفم واحد، فقد اتضح للفريقين بعد كل ا
االستمرار في نظرية الخطين المتوازيين اللذين ال يلتقيان ليست من فيزياء النضال الفلسطيني، ولو كان 
آينشتاين حياً الستثنى هذين الخطين من التوازي، ألنه ما من عاقل في عالمنا بإمكانه أن يتخيل مبرراً 

ش برمته موزعاً بين االحتالل واللجوء، وحين يعلن نتنياهو بعظمة لسانه، كما واحداً النقسام شعب يعي
يقال في أمثالنا الشعبية، عن كون المصالحة بين الشقيقين اللدودين بمنزلة إعالن حرب ضد دولته، 
فاألمر مفهوم وال يحتاج إلى أي شرح أو تعليق، ولو قال عكس هذا لكان كاذباً بالدرجة األولى أمام 

  .خبيه وتبعاً لما يفكر به حزبه الصهيوني الراديكالينا
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إن المدهش والمثير للعجب ليس المصالحة بين توأمين ولدا من رحم واحد، ويتعرضان معاً للسكين 
والرصاص ذاته، بل هو ذلك الصراع الذي تضرر منه الشعب الفلسطيني كله، فالمحاصرون ال 

كما أن الجرحى ال .  ال نقول لحظة غيبوبة سياسيةيحاصرون بعضهم إال في لحظة انعدام وزن كي
  .يجهزون على بعضهم إال إذا كانت اإلصابة في صميم الوعي

ما يأمله الفلسطينيون ومعهم العرب، أن يكون ما وراء الكواليس وبروتوكوالت المصافحة وترديد 
 آالت التصوير، هو بيت الشعارات هو بيت القصيد، ألن ما كان على الدوام وراء الكواليس وبعيداً عن

  .الداء
  12/2/2012الخليج، الشارقة، 

  
   األسوداالنقسامما بعد  .41

  العزيز هاشم عبد
هل انطلقت قاطرة المصالحة الفلسطينية؟ السؤال هذا بدا في حضور الفت ال في الداخل الفلسطيني فقط، 

سطيني خاصة وشأن الوضع الشرق بل وعلى االمتداد العربي اإلقليمي والدولي المهتم والمتابع للشأن الفل
  .أوسطي بأزمته المتداعية والمتفجرة بوجه عام، إثر إعالن اتفاق الدوحة يوم االثنين الماضي

بين الرئيس الفلسطيني ” مثمر“في الدوحة وباستضافة ورعاية قطرية، جرى لقاء تحاوري وصف بال 
عباس، ورئيس المكتب السياسي لحركة الذي يترأس أيضاً حركة التحرر الوطني الفلسطيني فتح محمود 

حماس خالد مشعل، أفضى إلى التوقيع على اتفاق اعتبر في نظر بعض المراقبين بداية موفقة إلطالق 
المصالحة في الحياة الفلسطينية التي لم تعد تحتمل استمرار االنقسام السياسي الذي سقط على األرض في 

  .ماسالضفة الغربية وقطاع غزة بين حركة فتح وح
نيسان / يضع االتفاق نهاية للخالفات في شأن الحكومة التي دارت منذ توقيع اتفاق المصالحة في إبريل

العام المنصرم بتنافر على رئاستها وتشكيلها ومهامها، وكان هذا كافياً لتعطيل خطوات عمل المصالحة 
  .وفق ما تحدد باالتفاق

ومة مؤقتة قد ال تزيد مدتها على نهاية العام الجاري، يقضي اتفاق الدوحة في هذا الشأن على تشكيل حك
ولن تكون الحكومة بمحاصصة سياسية بين فتح وحماس، وال من هذا القبيل بمشاركة الفصائل والفعاليات 
السياسية الفلسطينية األخرى، واالتفاق جاء على حكومة تكنوقراط من كفاءات مستقلة، وحسم موضوع 

الف باالتفاق على أن يترأسها الرئيس محمود عباس، واألهم من هذا وذاك أن رئاستها الذي كان مثار خ
مهمة الحكومة المؤقتة حددت بقضيتين، األولى اإلعداد والتحضير لالنتخابات النيابية والرئاسية، والثانية 

  .إعمار غزة
رقبهم على ما في ردود األفعال الفلسطينية كان هناك قدر من التفاؤل وهناك غير قليل ممن قرنوا ت

ستكون األعمال بمحاذير اإلفراط في التفاؤل بالركون إلى مجرد إعالنات تحلق في سماء وضع مأساوي 
  .فاق االحتمال

  السؤال اآلن ما الذي يعنيه اتفاق الدوحة لطرفي االنقسام؟
 التذكير من المناسب اإلشارة هنا إلى أنه في ذكر المواجهات أو االتفاقات بين حركتي فتح وحماس كان

باختالف التوجهات يصير حاضراً، وعلى هذا كانت اللقاءات واالتفاقات منذ سقوط االنقسام على األرض 
، والواقع أن هذا الشراء جلب ”شراء الوقت“تصير في نظر متابعين ومراقبين ومحللين ومهتمين في حكم 
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 للكيان واألمريكيين في تكريس سياسة للفلسطينيين الخسائر الفادحة والمعاناة األليمة وكان زمناً ذهبياً
وعلى هذا يمكن القول إن مترتبات االنقسام وتداعيات السياسة الصهيونية . تصفيه القضية الفلسطينية

المكرسة في حرب مفتوحة على الشعب الفلسطيني بحقوقه وتاريخه ووجوده ومصيره، ألقت بظاللها 
  .ا اتفاقعلى طرفي االنقسام السياسي، في حال وفاق ودونم

أن الجماهير التي بدأت متألمة من االنقسام مناشدة ومطالبة بإنهائه في ” وفاق“وفي أبرز مالمح هذا ال 
، باتت في حال انتفاض وغضب ليس تجاه االنقسام بطبيعته ”الشعب الفلسطيني“سياق وطني يعزز وحدة 

  .وتداعياته وحسب، بل وأطرافه أيضاً
 توافقتا على وضع حد لسياسات التنكيل التي أنتجتها السلطة التابعة لكل وثانياً، إن قيادتي فتح وحماس

منهما في الضفة والقطاع، إزاء أعضاء وأنصار الطرف اآلخر والقائمة طويلة من الممارسات 
واإلجراءات التنكيلية، لكن هذه القيادات توافقت بتصريح كل واحدة تدعي عدم وجود معتقلين سياسيين 

  .الطرف اآلخر ال يتوقف عن االعتقاللكنها تدرك أن 
ثالثاً أن الوضع االنقسامي أحدث توافقاً سياسياً مزدوجاً، ف حماس تقترب من فتح سياسياً من خالل عدة 
استدالالت ومؤشرات منها تبني قيادتها إقامة دولة فلسطينية في الضفة والقطاع، وأخذها هدنة وتهدئة مع 

ن المقاومة الشعبية وإن لم يترجم إلى عمل، في المقابل فإن التحرك والتحول في اتجاه إعال” إسرائيل“
السياسي والدبلوماسي الذي قادته فتح خارج المجرى واإلرادة األمريكية، ومن ذلك التحرك باتجاه األمم 

 وجناحها العسكري استعاد ،1976المتحدة للحصول على اعتراف دولي بالدولة الفلسطينية بحدود عام 
واجهة العدوان ومقاومة االحتالل الصهيوني وإن لم تتخلص من قيود أوسلو وابتزاز السياسة عمليات م

هنا يمكن القول إن ما جرى ويجري . األمريكية القائمة على تطويع الموقف الفلسطيني لواقع االحتالل
 شاخصة من تواصل ولقاءات واتفاقات بين حركتي فتح وحماس ال يقوم على استحقاق، بل على مسؤولية

  .بما كان عليه االنقسام وما ترتب عنه من وضع فلسطيني ال يستقيم تحت االحتالل
وقع طرفا االنقسام على اتفاق الدوحة وعليهما أن يبادرا إلى تنفيذه، وهما سيجدان الدعم والمشاركة من 

حركة الوطنية األطراف الفلسطينية وجماهير الشعب الفلسطيني لتجاوز هذا الوضع في اتجاه استعادة ال
الفلسطينية دورها وطابعها كحركة تحرر وطني لشعب يريد الخالص من االحتالل والهيمنة العنصرية 
الصهيونية، وهي في الوقت ذاته يمكنها أن تدير المهمات المجتمعية دونما سقوط في مغارم ومغانم 

  .التسلط، ألن ال سلطة حقيقية لحال شعب تحت االحتالل
  12/2/2012 الخليج، الشارقة،

  
  !في مواجهة األفق المغلق والحروب المفتوحة .42

  نواف الزرو
نستحضر ما كنا كتبناه ووثقناه في مقاالت , في ظل فشل جوالت المفاوضات االستكشافية في عمان

  ..!.ودراسات تحليلية سابقة
قصى اليسار هناك اجماعا سياسيا إسرائيليا يمتد من اقصى اليمين الفاشي الى ا"كنا نقول دائما ان 

مع اننا كنا نستثني احيانا بعض قوى ورموز , "المعتدل على االهداف والثوابت االستراتيجية الصهيونية
  ".إسرائيل"اليسار الحقيقي وهم قلة قليلة اليوم في 
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بعد ان فاز نتنياهو على , اما اليوم وقد اطل علينا المشهد السياسي اإلسرائيلي بحلة يمينية فاشية صافية
,  التوراتي موشيه فيجلين الذي يقود اللوبي االستيطاني في قلب الليكود نحو المزيد من التطرفخصمه

ومع , "يسرائيل بيتينو"وفي ظل تحالفاته مع العنصري الفاشي السافر افيغدور ليبرمان زعيم حزب 
به الجنرال باراك صاحب اكبر عدد من االوسمة البطولية التي حصل عليها مكافأة له على حرو

البيت "ومع حزب, ومع حزب شاس الديني المتشدد, ومجازره واغتياالته التي اقترفها ضد الفلسطينيين
ان إسرائيل اصبحت اليوم دولة بيبرمانية "فيمكننا ان نثبت بالبنط العريض, الديني المتطرف" اليهودي

  .وليبرماناي بقيادة ثالثية ورؤوس ثالث رئيسية من بيبي نتنياهو وباراك -فاقعة تماما
, ببرنامج ايديولوجي متطرف, من حيث الجوهر تعتبر هذه الحكومة حكومة يمينية فاشية استيطانية سافرة

ولذلك يمكن ان نوثق انها ستواصل عمليا حروبها العدوانية االستيطانية , واجندة حربية صارخة
االخضاع والتهديد فلن نرى في ظل هذه الحكومة عمليا سوى لغة القوة والغطرسة و, التهويدية
  ...!والوعيد

شارونية مثال او بن غوريونية او ديانية او بيغنية او : من قبل ايضا" إسرائيل"هكذا كانت حكومات 
شاميرية ليتبين لمن ما زال الغشى يغطي على عيونهم وما زالوا يتحدثون عن احتمالية السالم مع 

ا عمليا وبمنتهى الوضوح امام خريطة سياسية إسرائيلية بحكوماتها واجنداتها التوراتية اننا بتن" إسرائيل"
  .يمينية عنصرية ارهابية اكثر من اي وقت مضى

  ...!فلن تكون هناك حكومة مفاوضات وسالم اال ما يتعلق باالعالم واستهالك الرأي العام
اسية الموقعة مع وهي كذلك حكومة الالءات الكبيرة تجاه كل ما يتعلق ليس فقط بااللتزام باالتفاقيات السي

وانما تجاه كافة العناوين الكبيرة من الدولة الفلسطينية الى القدس الى , الحكومات اإلسرائيلية السابقة
  ...!.الى هضبة الجوالن, تفكيك تكتالت المستعمرات الى ترسيم الحدود

 تحت ويجمعون في هذه الحكومة على مواصلة الحصار على غزة وشن المزيد من الحروب ضد اهلها
" في الوقت الذي يعتبرون فيه ايضا حتى الرئيس ابو مازن بانه, زعم محاربة االرهاب واسقاط حماس

  "...!غير ذات صلة وال يصلح الن يكون شريكا للسالم
فان الحقيقة الكبيرة التي تحظى باوسع اجماع هي ان هذا الليبرمان الذي اصبح وجه , الى كل ذلك

احد "وهو .. كما جاء في يديعوت احرونوت مثال"  بموسوليني كظاهرة فاشيةيذكر"في الخارجية" إسرائيل"
امتداد لكهانا ورحبعام "وهو " اخطر سياسي إسرائيلي من جهة مواقفه العنصرية "و"اخطر صقور إسرائيل

/" ميخائيل.كما يثبت الكاتب ب/ الوجه الحقيقي إلسرائيل "وهو  ..بل انه االميز كهانيا ..كذلك" زئيفي
  /".كما يضيف جدعون ليفي في هآرتس/ الوجه الحقيقي للمجتمع اإلسرائيلي"و ايضا وه

الفاشيين بجرأته وصراحته " إسرائيل"فهذا الليبرمان يتميز على سبيل المثال عن كافة اقطاب وصقور 
  ..وعدوانيته وعنصريته وارهابيته الصريحة

اننا امام تحديات كبيرة وان "و, " ال تكونان إسرائيل اليوم في وضع تكون او:"فهو يعلن قائال مثال
ان "و "بجانب طاولة الحكومة عند اتخاذ القرارات المصيرية -هو-الحرب قادمة وشيكة ويجب ان يكون 

اي هو -ما يشعر به الجميع في إسرائيل هو اننا وصلنا الى لحظة الحقيقة والدولة بحاجة الى رب للبيت 
  ".-نفسه

انه "والى " قتل حسن نصراهللا"والى " تدمير السد العالي في مصر"الميا الى وقد دعا ليبرمان علنا واع
ترانسفير عرب -والى ترحيل " كان يجب تسوية سجن اريحا على من فيه بدال من االجتياح واالعتقال
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معالجة الملف النووي االيراني "ثم الى " والى تدمير القرى والمدن الفلسطينية على رؤوس اهاليها " 48
ابادة غزة "¯واالقرب واالخطر في تصريحاته دعوته ل, "رع وقت ممكن قبل ان يفوت االوانباس

  ".باستخدام قنبلة نووية
ان النزعة الليبرمانية تتسيد "و" ان المجتمع اإلسرائيلي بات كله ليبرمانيا"بينما يؤشر وجود ليبرمان الى

لتصعيد الحربي العدواني ضد الفلسطينيين ان االوضاع تسير نحو المزيد من ا" و" المشهد اإلسرائيلي 
  "..واتجاه غزة وكذلك على صعيد الضفة وليس نحو المفاوضات والسالم 

, "للسياسة اإلسرائيلية في كل ما يتعلق بالمفاوضات مع الفلسطينيين" اعادة تقويم"اما نتنياهو فيعد الجراء 
الى جانب استمرار العزل البارز بين , والتقدير هو أن نتنياهو سيواصل المفاوضات مع الفلسطينيين

  ".واسقاط الدولة الفلسطينية عن االجندة, يهودا والسامرة وغزة
فاللغة !. ?.فكيف يمكن إلسرائيل البيبرمانية اذن وهذا هو وجهها ان تسير نحو التفاوض والسالم الحقيقي

 ان تكون إسرائيل او ال تكون ولغة....البيبرمانية هي لغة القصف والتدمير والترانسفير العنصري فقط
  ....!بالمضامين الحربية الصهيونية المعروفة

وحكومة الحروب واالستيطان والتهويد في الضفة , "االفق السياسي المغلق تماما"فهي اذن بالتاكيد حكومة 
  ....!الغربية والمدينة المقدسة

رشدهم وان يستعيدوا ارادتهم وان ما يعني من جهة اخرى ان على الفلسطينيين والعرب ان يعودوا الى 
  !?يقوموا بترتيب اولوياتهم السياسية من جديد بما يتناسب مع إسرائيل البيبرمانية 

  12/2/2012العرب اليوم، عّمان، 
  

  من أجل كسر القيد .43
  ياسر الزعاترة

شد أنواع تذكر أن آالف الفلسطينيين ال يزالون قابعين في األسر، يعانون أ: أخي المسلم، أخي العربي“
التنكيل النفسي والجسدي، وهم بحاجة إلى دعمك ومساندتك من أجل أن ينالوا حريتهم المسلوبة 

تذكر أن أسرهم تعاني من الحرمان والشقاء على يد المحتل الصهيوني، وهم بأشد . وإنسانيتهم المنتهكة
. ونيل حريتهمإن تضامنك معهم هو واجب شرعي، وهو إسهام في كسر قيدهم . الحاجة إلى دعمك

وجودك مع المتضامنين في ميادين الحرية والتغيير بحملك رايتهم ورفع صوتك إسهاما في نيل حريتهم 
  .”وحرية الشعب الفلسطيني الذي يعاني من أسر االحتالل

السجن مقبرة األحياء، . تحرير األسرى هو جزء من معركة تحرير األقصى: أخي المسلم، أخي العربي“
وأنت تعد النجوم فكر بغيرك وال تنس من في . ائعا وال ترسل لي طعاما إلى الزنزانةاجعلني حرا وج

  .”وأنت تعد الطعام ألبنائك ال تنس أبناء األسرى الذين يفتقدون آباءهم. السجون ينام
تلك كانت رسالة من أسرى سجون االحتالل بين يدي الحملة التي يعتزمون من خالل إخوة لهم من 

  .إطالقها من أجل اإلفراج عنهم جميعا، السيما أسرى القرن الماضي” اء األحراروف“محرري صفقة 
بقي في سجون االحتالل ما ) صفقة شاليط(يشار إلى أنه بعد إتمام الجزء الثاني من صفقة تبادل األسرى 

 أسيرا من عمداء األسرى الذين 52 أسيرا من األسرى القدامى، 123 أسير، بينهم 4500يقرب من 
كما ال يزال رهن .  أسيرا مضى على اعتقالهم ربع قرن23 عاما في السجون، و20ا ما يزيد عن أمضو
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وزير شؤون األسرى ( نائبا من نواب المجلس التشريعي، ووزيران سابقان هما وصفي قبها 28االعتقال 
  . أسيرات5وعيسى الجعبري، إضافة إلى ) في حكومة الوحدة

القيد ستبدأ بعد أيام بإطالق صفحة على موقع التواصل االجتماعي الحملة التي ستنطلق بعنوان كسر 
، مع حملة دعائية تركز على البعد اإلنساني لقضية األسرى، فضال عن التواصل مع شخصيات ”فيسبوك“

في المرحلة الثانية سيتم التركيز على المقاالت والبرامج . معروفة في الشارعين العربي واإلسالمي
ل التواصل مع شخصيات صحفية وإعالمية إلثارة النقاش بشأن األسرى على أن يتركز التعريفية من خال

الحديث عن مخالفات االحتالل التفاقية جنيف بعدم اعتباره األسرى الفلسطينيين أسرى حرب، وكذلك 
وتركز المرحلة . الحديث عن السجون وتاريخها المجحف من خالل كافة الوسائل اإلعالمية المتاحة

ة على الحراك الشعبي، وذلك من خالل نشاطات اللجان التي ستشكل في مصر واألردن ولبنان الثالث
ودول عربية وأوروبية أخرى بهدف إثارة قضية األسرى، واإلعالن عن وقفات تضامنية ومسيرات 

نيسان القادم تزامنا مع يوم األسير الفلسطيني، والتواصل مع لجان ومؤسسات /مليونية منتصف أبريل
عبر مالحقة ضباط السجون اإلسرائيلية ” محاسبة السجان“تمع مدني في أوروبا من أجل إطالق حملة مج

  المسؤولين عن تعذيب األسرى الفلسطينيين في المحاكم الدولية
.-63BB-4287-A927-2C367ABD/exeres/NR/net.aljazeera.www://http
9=GoogleStatID?htm.950691195128 

وتبدأ مع انطالق المسيرات المليونية، وتقوم ” أسرى القرن الماضي“ فستكون بعنوان أما المرحلة الرابعة
  .إلى جانب نشر أسمائهم بحملة من أجل إطالق سراحهم

لعل مصدر أهمية هذه الحملة يتمثل في مجيئها كما أسلفنا بمبادرة من األسرى أنفسهم، ويتبناها ويتابعها 
ر اهللا لهم الفرج من خالل صفقة تبادل األسرى التي أنجزتها حركة عدد من إخوتهم الذين كانوا معهم وقد

حماس، وهي من دون شك بالغة الداللة من الناحية المعنوية، وتؤكد أن األسرى كانوا رغم التباينات 
  .جسدا واحدا، حيث عاشوا همّ األسر ومعاناته إلى جانب بعضهم البعض

من األمل برؤية جميع األسرى خارج السجون، وبعودة والحق أننا لم نكن يوما بمثل هذا المستوى 
ذلك أن الربيع العربي ال زال يقدم لنا . المبعدين إلى الديار ومعهم سائر الالجئين الذين شردهم االحتالل

الدالئل على أن هذا الكيان الغاصب قد دخل منحنى النهاية، حيث ال يتوقع أن له البقاء حتى منتصف 
  .هللالعقد القادم بإذن ا

ال يحول هذا بيننا وبين التضامن مع األسرى والعمل على اإلفراج عنهم قبل ذلك، وفيما ستكون انتفاضة 
جديدة في األراضي الفلسطينية مناسبة أخرى للزج بمزيد من األسرى في السجون كما كان الحال خالل 

 وكسر القيد، ليس لألسرى انتفاضة األقصى، إال أنها ستكون من دون شك محطة إلنهاء االحتالل برمته
  .وحدهم، بل لكل فلسطين التي تعيش األسر، بينما يعيش ثلثا أبنائها مرارة التشرد واللجوء
وفي سجون . من حق األسرى علينا أن نواصل طرح قضيتهم، فاألمم الحية ال تنسى أجمل أبطالها

مدجج بسير األبطال وأروع المحتل اليوم ثلة من أروع من أنجبت فلسطين من رجال طوال تاريخها ال
  .التضحيات

تبقى ضرورة اإلشارة إلى األسير البطل، عضو حركة الجهاد اإلسالمي الذي يخوض إضرابا عن الطعام 
وتكمن أهمية اضراب األسير . منذ شهرين من أجل اإلفراج عنه، والذي تضامن األسرى معه باألمس
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الذين تعتقلهم سلطات االحتالل بدون تهمة، ومنهم نواب البطل إلى لفته االنتباه ألسرى األحكام اإلدارية 
  .المجلس التشريعي وعدد من األكاديمين

 12/2/2012الدستور، عمان، 
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