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 33 :كاريكاتير
*** 

 
 
 "لتحريرمنظمة ا"قبمة تمتزم باتفاقات : الحكومة المعباس .9

ستكوف ممتزمة بالتزامات منظمة التحرير الفمسطينية "أكد الرئيس محمود عباس، أف الحكومة المقبمة  :راـ اهلل
 '.برنامجيا السياسي سيكوف مستمدا مف برنامج سيادتو"واالتفاقات التي وقعتيا'، وأف 

وشدد عباس لدى استقبالو، ظير اليوـ السبت، بمقر الرئاسة في مدينة راـ اهلل، القنصؿ االيطالي العاـ 
الجديد في القدس جيـ بولو كانتيني، عمى أف المصالحة الداخمية ىي مصمحة وطنية لمشعب الفمسطيني 

 يجب تحقيقيا فورا.

نية جديدة مف مستقميف وكفاءات وطنية ميمتيا ولفت إلى أف إعالف الدوحة ينص عمى تشكيؿ حكومة فمسطي
 إعادة أعمار قطاع غزة، والتحضير لالنتخابات الرئاسية والتشريعية المقبمة.

، القنصؿ الضيؼ، عمى آخر مستجدات العممية السممية، ونتائج لقاءات عماف االستكشافية عباسوأطمع 
ورفضيا االعتراؼ بحدود الدولة الفمسطينية،  التي وصمت إلى أفؽ مسدود بسبب تعنت الحكومة اإلسرائيمية
 ووقؼ االستيطاف في األرض الفمسطينية خاصة مدينة القدس.

سيركز خالؿ فترة عممو في األرض الفمسطينية عمى تعزيز العالقات "بدوره، قاؿ القنصؿ االيطالي إنو 
. وأكد حرص بالده عمى رفع "المتينة بيف البمديف والشعبيف الصديقيف، وتفعيؿ كافة لجاف العمؿ المشترؾ

 مستوى التعاوف المشترؾ مع فمسطيف عمى كافة المستويات.
 88/0/0280وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية )وفا(، 

 
 ىنية يبدأ قريبا جولتو الخارجية الثالثة خالل شيرين .0

راء المقاؿ إسماعيؿ أعمف الدكتور يوسؼ رزقة، المستشار السياسي لرئيس الوز «: الشرؽ األوسط» -لندف 
ىنية، أنو يستعد لمقياـ بجولة خارجية ثالثة في إطار حشد الدعـ لمقضية الفمسطينية. وقاؿ رزقة إف رئيس 
الوزراء لديو دعوات مف عدد مف الدوؿ اإلسالمية، مشيرا إلى أنو سيجري ترتيب ىذه الدعوات في فترة 

اء جولتو الخارجية الثالثة في غضوف شيريف. الحقة بحيث يتحدد التوقيت المناسب لبدء رئيس الوزر 
 وأضاؼ أف مف ضمف الدوؿ التي سيجري زيارتيا ماليزيا.

فتحت آفاقا جديدة لمتعاوف مع الدوؿ »وأكد طاىر النونو، الناطؽ باسـ الحكومة الفمسطينية، أف جوالت ىنية 
س لواجية العمؿ السياسي واستعادت أعادت القد»، مشيرا إلى أف ىذه الزيارات الرسمية «العربية واإلسالمية

 «. رونؽ القضية الوطنية
، مؤكدا أف رئيس «بعثت الثوابت في الذىنية السياسية»وقاؿ النونو، في تصريح، إف الجوالت الخارجية 

 الوزراء سيجري المزيد مف الجوالت الخارجية.
 89/0/0280الشرق األوسط، لندن، 
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 ن دوالر إلعمار غزة وبسقف مفتوحمميو 052رزقة لـ"الشرق": قطر رصدت  .3
أكد مستشار رئيس الحكومة الفمسطينية المقالة في غزة يوسؼ رزقة،  محمد جماؿ: - ريما زنادة - غزة

 عمى أف جولة الرئيس إسماعيؿ ىنية والوفد المرافؽ لو لدوؿ الخميج العربي خاصة قطر اتسمت باإليجابية.
الجولة "الجولة جاءت في سياؽ إيجابي وتميزت المقاءات وقاؿ رزقة لػ"الشرؽ" بعد وصولو غزة بعد 

بالرسمية، وتـ خالليا مناقشة العديد مف الممفات التي تتعمؽ بالقضية الفمسطينية، وقطاع غزة وحصارىا، 
وممؼ اإلعمار، ومشكمة انقطاع التيار الكيربائي، والممفات التي تتعمؽ بالمشاكؿ التي تولدت جراء حصار 

دواف عمى غزة وكانت مواقؼ قطر إيجابية وحازمة في موقفيا ليذه الممفات"، الفتا إلى أنو غزة وجراء الع
خالؿ جولة قطر تـ مناقشة المشاكؿ االقتصادية ومنيا مشكمة البطالة والخريجيف وتـ الحديث عف السعي 

في  لعالجيا والتي مف ضمنيا سيتـ العمؿ عمى تقديـ فرص عمؿ لقطاع غزة مف خالؿ عمؿ الشباب
 االستثمارات القطرية الخارجية.

وذكر رزقة أف سمو األمير الشيخ حمد بف خميفة آؿ ثاني، أصدر تعميمات واضحة في التوصيات مف أجؿ 
( مميوف دوالر وىذا الممؼ لـ يتـ وضع سقؼ 052ممؼ إعادة إعمار غزة مف خالؿ وضع مبمغ يقدر بػ)

ر حسب الحاجة، وأشار، إلى أنو تـ الحديث حوؿ الطرؽ محدود لو إنما سيكوف سقفا مفتوحا، وسيكوف األم
المناسبة عف آليات إدخاؿ األمواؿ إلى قطاع غزة المحاصر بالطرؽ القانونية وتـ الحديث عف فكرة فتح بنؾ 

 قطري في قطاع غزة المحاصر.
تـ الحديث وأضاؼ رزقة " سيتـ مغادرة وفد مف قطاع غزة يتمثؿ في الشخصيات التي ترتبط بالممفات التي 

عنيا خالؿ أياـ قميمة لمناقشة اآلليات المناسبة لتفعيؿ عمؿ االتفاقيات التي تـ الحديث عنيا في قطر والتي 
 تتركز في ممؼ إعادة إعمار غزة.

وفي سياؽ "إعالف الدوحة" أكد رزقة، عمى أف لقاء ىنية ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعؿ 
موحدة وال يوجد حماس داخؿ وحماس خارج، مضيفًا" لقد تـ النقاش في روح يؤكد عمى أف حماس حركة 

 أخوية وديمقراطية وال مجاؿ لتصديؽ اإلشاعات بأف حماس مقسمة".
وفيما يتعمؽ بالحديث عف تشكيؿ حكومة التوافؽ والمقاء المرتقب بيف مشعؿ والرئيس الفمسطيني محمود 

ئاًل" ممؼ المصالحة مكوف مما يقارب ستة ممفات منيا: ممؼ عباس خالؿ أياـ قريبة في القاىرة، ذكر قا
 الحكومة، وممؼ الحريات، وغيرىا مف الممفات".

وأضاؼ رزقة " القضية الفمسطينية قضية معقدة بحكـ االحتالؿ والتدخالت الخارجية، فسيكوف لقاء القاىرة 
كيؿ الحكومة سيتـ مف خالليا إحداث ىو تفكيؾ جزئي ليذه الممفات وحينما يتـ نجاح المقاء والعمؿ عمى تش

 تأثير إيجابي".
وردًا عمى سؤاؿ إف كانت حكومة التوافؽ سيتـ تشكيميا قريبًا؟، أوضح بالقوؿ:" األمر يحتاج إلى صبر 

 ونجاح ممؼ سيتبعو خطوة في العمؿ في ممؼ آخر".
ف وجود زيارة لعباس لقطاع وعف الحديث حوؿ زيارة عباس لقطاع غزة، بيف قائال:" حاليًا لـ يتـ الحديث ع

 غزة".
 89/0/0280الشرق، الدوحة، 

 
 
 المصري يستيجن اتيامات باطمة لحماس بمحاولة تفجير وزارة الداخمية المصريةمشير  .4
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استيجف النائب في المجمس التشريعي الفمسطيني مشير المصري بعض األنباء التي ترد عبر وسائؿ : غزة
يًما بمحاولة تفجير "وزارة الداخمية المصرية" اعترؼ بتمقيو التعميمات مف اإلعالـ المصرية التي تدعي أف مت

 أشخاص بحركة حماس, واصًفا االّدعاءات بأنيا مضممة وال تستند إلى أية حقائؽ.
( عمى أف استراتيجية حركة 0-81وشدد المصري في تصريٍح خاص لػ"المركز الفمسطيني لإلعالـ" السبت )

سالمية, وأنيا أكدت قواًل وفعاًل أف حماس الثابتة ىي عدـ ال تدخؿ في الشأف الداخمي ألي دولة عربية وا 
األمف المصري ىو مف أمف غزة, وأنيا ال تسمح ألي طرؼ بأف يثير الفوضى داخميا كما ال تسمح بأف 

 يثير الفوضى بغزة.
ني داخؿ قطاع غزة, وطالب المصري جميورية مصر العربية بتحمؿ مسئولياتيا تجاه معاناة الشعب الفمسطي

خاصة فيما يتعمؽ بالحصار وبأزمة الكيرباء نتيجة عدـ دخوؿ الوقود المصري, بداًل مف التيرب عبر مثؿ 
 ىذه األنباء المضممة التي ال تنطمي عمى مصر الثورة.

ودعا المصري الثوار المصرييف لوضع حد ألزالـ النظاـ المصري السابؽ التي تحاوؿ إفساد عالقة الشعب 
لمصري بالشعب الفمسطيني, عبر سياسة األكاذيب, والتضميؿ, والتي تشكؿ امتداًدا لمنظاـ السابؽ في ا

 التعامؿ مع الشعب الفمسطيني وحركة حماس.
 88/0280المركز الفمسطيني لإلعالم، 

 
 قد تعصف بقطاع غزة« وشيكة»غذائية حكومة غزة تحذر من كارثة  .5

قد تعصؼ بقطاع غزة، جراء ىذه « وشيكة»المقالة مف كارثة غذائية  حذرت وزارة الزراعة في الحكومة غزة:
األزمة التي تمحؽ أضرارا بالغة في القطاع الزراعي. وفي بياف صادر عنيا، حذرت الوزارة مف أف السمة 
الغذائية لسكاف القطاع متمثمة في الزراعة والصيد البحري والثروة الحيوانية ميددة بالخطر والتوقؼ التاـ، 

اصة اآلبار الزراعية واآلالت التشغيمية ومصانع التعميب والفرز، إضافة إلى مزارع الدواجف المختصة خ
تصطؼ بال حراؾ حبيسة في ميناء غزة »بالتفريخ واإلنتاج. ولفتت إلى أف مئات المراكب والسفف البحرية 

حمقة مف سمسمة الكوارث ىو »وأكدت أف توقؼ القطاع الزراعي عف العمؿ واإلنتاج «. بسبب نقص الوقود
التي تنتظر القطاع بسبب الحصار دوف تدخؿ جدي ومسؤوؿ مف الدوؿ العربية واألوروبية ومنظمات حقوؽ 

 «.اإلنساف
إلى ذلؾ، أكد كنعاف عبيد رئيس سمطة الطاقة بغزة األنباء التي تحدثت عف وجود قرار مف الجانب المصري 

الكيرباء في قطاع غزة. وقاؿ عبيد في تصريحات إلذاعة لضخ كميات مف الوقود لتشغيؿ محطة توليد 
المحمية، إف اآللية الفنية لنقؿ الوقود لمحطة توليد الكيرباء بغزة لـ تتضح بعد، معربا عف أممو « القدس»

 ألؼ لتر لمسوؽ. 522ألؼ لتر لمحطة توليد الكيرباء و 522بأف يتـ ضخ 
حظة لحؿ أزمة الوقود والكيرباء بغزة، متمنيا أف يتـ ضخ وأشار إلى أف الجيود ال تزاؿ متواصمة حتى الم

الوقود عبر معبر رفح مباشرة وليس عبر معبر كاـر أبو سالـ، موضحا أنو بمجرد ضح الوقود لمحطة 
 الكيرباء، سيتـ تشغيؿ المحطة مباشرة وتخفيؼ الضغط عف المواطنيف.

 89/0/0280الشرق األوسط، لندن، 
 
 
 حكومة التوافق مرتبط باالتفاق عمى موعد االنتخابات أوال : تشكيل"الشرق األوسط" .6
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إف مسألة تشكيؿ حكومة التوافؽ « الشرؽ األوسط»قالت مصادر فمسطينية مطمعة لػ: كفاح زبوف - راـ اهلل
الوطني االنتقالية، برئاسة الرئيس محمود عباس )أبو مازف(، مرتبطة باالتفاؽ مع حركة حماس عمى موعد 

 النتخابات الرئاسية والتشريعية، واتخاذ خطوات عممية في قطاع غزة في ىذا السياؽ.دقيؽ إلجراء ا
ومف دوف »وبحسب المصادر فإف الحكومة المتفؽ عمييا ىي حكومة انتخابات، وىذه ىي ميمتيا الرئيسية 

يصدر  االتفاؽ عمى موعد محدد لالنتخابات والسماح لمجنة االنتخابات بالعمؿ في غزة، فإف أبو مازف لف
 «.مرسوما بتشكيؿ الحكومة، كي يضيؼ إلى مناصبو منصبا جديدا وينتظر إلى أجؿ غير مسمى
 89/0/0280الشرق األوسط، لندن، 

 
 قضية األسير عدنان خضرلمعالجة األحمد يؤكد استمرار جيود مصر  .7

كميؼ مف الرئيس قاؿ عضو المجنة المركزية لحركة فتح عزاـ األحمد انو يتابع بت :نائؿ موسى - راـ اهلل
محمود عباس االتصاالت مع الجيات المعنية في مصر لمعالجة قضية األسير عدناف خضر الذي دخؿ 

 مرحمة الخطر عمى حياتو مع دخوؿ إضرابو المفتوح عف الطعاـ أسبوعو العاشر
ماضي، وقاؿ االحمد اف الجيات المصرية بذلت جيودا مشكورة لدى الحكومة اإلسرائيمية خالؿ األسبوع ال

وأف الجيود متواصمة اليجاد حؿ لقضية األسير خضر، ووضع حد لمعاناتو في سجوف االحتالؿ ، الفتا الى 
 اف ىذه المعاناة ازدادت بعد إضراب المناضؿ خضر المفتوح عف الطعاـ وتيديد حياتو.

قضية  وقاؿ األحمد اف اتصاالت يومية مستمرة مع الجانب المصري الذي يبذؿ جيودًا مشكورة لحؿ
المناضؿ خضر وتأميف اطالؽ سراحو ووضع حد الستمرار اعتقالو اإلداري التعسفي المخالؼ لكؿ القوانيف 

 والشرائع.
 89/0/0280الحياة الجديدة، رام اهلل، 

 
 : االحتالل يتخذ سمسمة قوانين لتقويض مشروع الدولة الفمسطينية"منظمة التحرير" .8

نشطة االستيطانية في الضفة الغربية المحتمة إف سمطات االحتالؿ قاؿ تقرير فمسطيني يرصد األ: راـ اهلل
اإلسرائيمي تواصؿ فرض مزيد مف اإلجراءات والقوانيف العنصرية، بمنيجية وعنصرية متكاممة، بيدؼ 
قامة مستوطنات عمييا، "لتقويض مشروع الدولة الفمسطينية عمى  مصادرة المزيد مف أراضي الفمسطينييف وا 

 ، وبالتالي تقويض التسوية السياسية".76رابع مف حزيراف عاـ أساس حدود ال
وأشار "المكتب الوطني لمدفاع عف األرض ومقاومة االستيطاف"، التابع لمنظمة التحرير الفمسطينية، في 

(، إلى أف لجنة التشريع الوزارية اإلسرائيمية صادقت 81/0تقرير تمقت "قدس برس" نسخة عنو اليوـ السبت )
ع قانوف إعفاء ضريبي عمى التبرعات الداعمة لالستيطاف، حيث يؤمف مشروع القانوف إعفاء عمى مشرو 

في المائة مف الضرائب المفروضة عمى األمواؿ المستثمرة في االستيطاف، وىو ما  55يصؿ إلى نسبة 
اصة في وخ 76يعني تشجيع وتعزيز العمميات االستيطانية الجارية في األراضي الفمسطينية المحتمة عاـ 

 مدينة القدس الشرقية".
وأضاؼ التقرير أف القرار اإلسرائيمي "يترجـ حالًيا بالسعي لتشريع البؤر االستيطانية العشوائية، وقياـ وزير 
الحرب اإلسرائيمي بتحويؿ أحد معسكرات الجيش اإلسرائيمي المقامة عمى األراضي الفمسطينية المحتمة عاـ 

قرار الحكومة في منطقة بيت لحـ إلى مستو  76 طنة جديدة لصالح المعاقيف وذوي االحتياجات الخاصة، وا 
قامة مستوطنة جديدة بدال مف إخالء البؤرة االستيطانية "ميجروف" المقامة عمى أراضي قريتي  اإلسرائيمية وا 
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ؿ "مركز برقة ودير دبواف بمحافظة راـ اهلل والبيرة، التي أمرت المحكمة العميا بيدميا، والمصادقة عمى تحوي
 أكاديمي" في مستوطنة "أريئيؿ" إلى جامعة".

 89/0/0280قدس برس، 
 
 اإلطار القيادي المؤقت لتفعيل "المنظمة التحرير" يجتمع الخميس المقبل في القاىرة .9

يبحث اإلطار القيادي المؤقت لتفعيؿ وتطوير منظمة التحرير الفمسطينية الخميس : نادية سعدالديف -عماف 
اىرة تشكيؿ الحكومة وتنفيذ اتفاؽ المصالحة ومصير السمطة إزاء سياسة االحتالؿ اإلسرائيمي المقبؿ في الق

 العدوانية ضد الشعب الفمسطيني.
ويطمؽ االجتماع، بحضور الرئيس محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعؿ، 

يا مؤخرًا، بعدما جرى االتفاؽ بيف حركتي مشاورات تشكيمة حكومة الكفاءات المستقمة، التي جرى التمييد ل
 فتح وحماس في إعالف الدوحة أخيرًا عمى ترؤس عباس لمحكومة.

 02و 05وقاؿ عضو المجنة التنفيذية في منظمة التحرير واصؿ أبو يوسؼ إف المجنة، التي تجتمع يومي 
، والمجنة التنفيذية لممنظمة المقبميف، وتضـ األمناء العاميف لمفصائؿ، بمف فييـ حماس والجياد اإلسالمي

ورئاسة المجمس الوطني، ستركز عمى "الوضع السياسي الراىف والمصالحة وخيارات التحرؾ لممرحمة 
 المقبمة".

وأضاؼ إلى "الغد" مف األراضي المحتمة أف االجتماع "سيؤكد عمى الموقؼ الفمسطيني الثابت بعدـ استئناؼ 
، وقرارات الشرعية 8676زاـ اإلسرائيمي بمرجعية حدود العاـ المفاوضات إال بوقؼ االستيطاف وااللت

 الدولية".
ولفت إلى "متابعة تنفيذ اتفاؽ المصالحة، واستعراض عمؿ المجاف المشكمة، وآليات تنفيذ إعالف الدوحة، بما 
يتطمب تشكيؿ حكومة الكفاءات المستقمة، برئاسة عباس، ولكف اإلعالف عنيا سيأخذ بعض الوقت، حالما 

 تنتيي المشاورات بشأنيا".
ويتطمب ذلؾ، بحسبو، "تفعيؿ عمؿ لجنة االنتخابات المركزية وفتح مقراتيا، السيما في قطاع غزة، وتحديث 
سجالتيا، وتحديد موعد إلجراء االنتخابات الرئاسية والتشريعية والمجمس الوطني"، بعد تعذر تنفيذىا في أيار 

 )مايو( المقبؿ كما اتفؽ سابقًا.
ر "بتوافؽ الفصائؿ والقوى الفمسطينية عمى المصالحة كأولوية وطنية، بما يستدعي تكاتؼ الجيود وقدّ 

نياء االنقساـ وتحقيؽ الوحدة الوطنية".  إلنجاحيا وا 
باألمـ المتحدة  8676وأشار إلى "ضرورة المضي قدمًا في طمب العضوية الكاممة لمدولة عمى حدود 

قيات جنيؼ عمى األراضي الفمسطينية المحتمة، والتوجو لممجتمع الدولي والوكاالت الدولية، وتطبيؽ اتفا
 إللزاـ االحتالؿ بوقؼ االستيطاف، ومتابعتو أمميًا".

 89/0/0280الغد، عمان، 
 
 االحتالل يمنع النائب المقدسي المعتقل محمد طوطح من حضور جنازة والدتو .82

المحتمة بأف والدة النائب المقدسي األسير في  أفادت مصادر فمسطينية في مدينة القدس: القدس المحتمة
 (، بعد معاناة مع المرض.81/0سجوف االحتالؿ اإلسرائيمي محمد طوطح،  توفيت فجر اليـو السبت )
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وذكرت حركة حماس أف الحاجة أـ موسى في السبعينيات مف عمرىا، وكانت تعاني مف عدة أمراض، 
طمب لسمطات االحتالؿ، لمسماح لمنائب طوطح  بحضور جنازة مشيرة إلى أف محامي النائب المعتقؿ تقدـ ب

 والدتو، إال أف سمطات االحتالؿ رفضت الطمب.
 88/0/0280قدس برس، 

 
  حماس ترفض التزام حكومة التوافق ببرنامج عباس  .88

رفضت حركة حماس، أمس، إعالف الرئيس الفمسطيني محمود عباس، أف الحكومة المقبمة ستكوف : وكاالت
الحكومة المقبمة "ببرنامجو السياسي . وقاؿ المتحدث باسـ حماس سامي أبو زىري، في تصريح إف  ممتزمة

الحكومة المراد تشكيميا “. وأضاؼ أف "ال عالقة ليا ببرنامج عباس السياسي الذي نتعارض معو ونرفضو
عالقة ليا بأية  بناء عمى اتفاؽ المصالحة ىي حكومة توافؽ وطني ليا مياـ محددة وىي حكومة مؤقتة ال

 ."برامج سياسية
ستكوف ممتزمة بالتزامات منظمة التحرير “وكاف عباس قاؿ في وقت سابؽ، أمس، إف الحكومة المقبمة 

، مشددًا عمى أف برنامجيا السياسي سيكوف مستمدًا مف برنامجو ”الفمسطينية واالتفاقات التي وقعتيا
 ."السياسي

 89/0/0280الخميج، الشارقة، 
 
 "إسرائيل"دبموماسيتنا تحاصر يمتقي الرئيس ميقاتي:  كيز عباس  .80

الفمسطينية أمس، بأف الدبموماسية ” فتح“صرح عباس زكي عضو المجنة المركزية لحركة : بيروت )االتحاد(
الفمسطينية نجحت في توسيع دعـ القضية الفمسطينية ومحاصرة إسرائيؿ دوليًا، بإثبات أف إسرائيؿ ال تريد 

 السالـ.
إف أوروبا بدأت رفع “زكي لمصحفييف بعد لقائو رئيس الحكومة المبنانية نجيب ميقاتي، في بيروت، وقاؿ 

مستوى التمثيؿ )الدبموماسي الفمسطيني( إلى سفير في مختمؼ الدوؿ التي كاف يحظر عمييا في الماضي 
بجرائميا، ونحف بدأت إسرائيؿ تختفي وتتراجع إلى الوراء “وأضاؼ ”. التعاطي مع القضية الفمسطينية

بسياستنا الصائبة ودبموماسيتنا المؤمنة بعدالة قضيتنا وبأننا الرقـ الصعب، سنحتؿ أدمغة العالـ ونفرض أف 
 ”.تكوف أصغر جغرافيًا مرة أخرى المحرؾ ليذا الكوف

دلة نحف نشعر بأف وحدة الموقؼ الفمسطيني وسالمتو ومثاليتو ىي التي ستفرضنا رقمًا صعبًا في معا“وتابع 
الصراع وال تسمح مرة ُأخرى لممراقبيف بأف يقولوا: ىؿ نتعامؿ مع اإلسالمييف أـ الوطنييف؟ ىؿ نتعامؿ مع 
حماس أـ فتح؟، ىؿ نتعامؿ مع غزة أـ الضفة الغربية؟. انتيى كؿ ىذا الكالـ، وسيرى اإلسرائيميوف والعالـ 

ية بيدؼ إقناع العالـ بأنو شعب غير قابؿ أجمع أنيـ سيقفوف عاجزيف أماـ إرادة شعبنا واستعداده لمتضح
لمركوع ولكؿ أشكاؿ االبتزاز، وأنو قرر أف يعيش حرًا وسيدًا، وقد دفع مف أجؿ السالـ بكؿ شيء ومف حقو 

 ”.بأف يدفع في االتجاىات األخرى بكؿ األشياء
 89/0/0280االتحاد، أبو ظبي، 

 
 باقي األسيرات العاروري يطالب مصر بالضغط عمى االحتالل لإلفراج عن .83



 
 

 

 

 

           90ص                                    2496العدد:                99/2/2092األحد  التاريخ:

أشاد عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة اإلسالمية "حماس"، ومسؤوؿ ممؼ األسرى الشيخ : بيروت
 72صالح العاروري، بصمود األسير الشيخ خضر عدناف، الذي يخوض إضراًبا مفتوًحا عف الطعاـ منذ 

 يوًما عمى التوالي.
أحالـ التميمي، في برنامج "نسيـ األحرار" عبر فضائية ودعا العاروري، في مقابمة تمفزيونية مع المحررة 

لى مساندة قضيتو وجميع األسرى 0-86القدس، يوـ الجمعة  ، إلى أوسع تضامف مع األسير عدناف، وا 
 اإلدارييف في سجوف االحتالؿ.

ء وعف ممؼ صفقة "وفاء األحرار"، وفيما يخص ممؼ األسيرات، قاؿ العاروري: "األسرى جرح نازؼ، مف بد
االحتالؿ حتى اآلف، وقضية األسيرات مؤذية عندنا أكثر مف غيرىا. نحف كشعب فمسطيني، وعرب 
ومسمميف، لدينا حساسية خاصة مف المس بأخواتنا وأمياتنا األسيرات، وخالؿ جوالت التفاوض كاف األمر 

 حاضًرا دائًما، يجب أف يتـ حؿ قضية األخوات المعتقالت".
ة لـ تخضع لشروط االحتالؿ في صفقة "وفاء األحرار"، مذكًرا في الوقت ذاتو وأشار العاروري أف الحرك

بالعرض "اإلسرائيمي" األوؿ بأف عمى حماس أف تعيد شاليط وأف تعتذر عف أسره، وكيؼ أف ىذه العروض 
 بدأت تتطور خالؿ جوالت التفاوض.

بأف بعضيف موقوفات، ومنيف وأشار العاروري، أف االحتالؿ تحجج بعدـ اإلفراج عف بقية األسيرات، 
ـ، وأف حماس كانت ستوقؼ 8621"إسرائيميات" يحممف اليوية "اإلسرائيمية" مف األراضي المحتمة عاـ 

الصفقة في المحظات األخيرة، لوال ضمانات الوسيط المصري، بأف االحتالؿ سيفرج عف بقية األسيرات، قبؿ 
 الدفعة الثانية مف الصفقة.

المصريوف بذلوا جيًدا طيًبا، وما بذلوه كاف يعادؿ كؿ ما بذلتو األطراؼ األخرى،  وتابع قائال: "اإلخوة
 والمسؤولية يتحمميا االحتالؿ الذي أخؿ بتنفيذ بند إطالؽ سراح جميع األسيرات".

وطمب العاروري، مف المصرييف بالتدخؿ والضغط عمى سمطات االحتالؿ باإلفراج عف بقية األسيرات، وفؽ 
ؿ، والعمؿ عمى إدراج أسرى فمسطينييف في صفقة تبادؿ الجاسوس اإلسرائيمي، عودة طرابيف، اتفاؽ التباد

 المعتقؿ لدى مصر.
 88/0/0280المركز الفمسطيني لإلعالم، 

 
سالمية حماية لمقدس وفمسطين حماس .84  تدعو لثورة عربية وا 

عمى "خطورة العدواف  أكد المتحدث باسـ حركة "حماس" فوزي برىوـ في تصريح صحفي،: القدس المحتمة
قامة الييكؿ المزعوـ"، معتبرًا ذلؾ "إمعانًا  الصييوني المتكرر عمى المسجد األقصى المبارؾ بيدؼ تدميره وا 
في الحرب الدينية عمى مقدساتنا ومساجدنا وبدعـ وبغطاء أميركي رسمي ما زاؿ سببًا في كؿ معاناة الشعب 

 الفمسطيني ".
مف أجؿ القدس واالقصى وفمسطيف، وذلؾ ردًا عمى الدعوات المستمرة التي   ودعا برىوـ إلى "ثورة عارمة"

 يوجييا المتشددوف الصياينة القتحاـ المسجد األقصى .
نقاذ المسجد األقصى والتصدي بكؿ قوة ليذا  وناشد برىوـ الجميع إلى "تحّمؿ مسئولياتو تجاه حماية وا 

ي ووطني وقومي عمى األمة العربية واإلسالمية بكافة المخطط الخطير"، معتبرًا ذلؾ "واجب ديني وأخالق
مستوياتيا ". وقاؿ "لندشف جميعًا فمسطينييف وعرب ومسمميف، أكبر حالة إسناد ليذه القضية المقدسة، وليبدأ 
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االستنفار والتحرؾ مف أجؿ القدس واألقصى ولتكف المرحمة القبمة ىي مرحمة الثورة العارمة مف أجؿ القدس 
 .وفمسطيف

 88/0/0280لمركز الفمسطيني لإلعالم، ا
 
عالن الدوحة اختراق حقيقي  قطر العب أساسي في السياسة الدولية :حماس .85  مسار المصالحة بوا 

أكدت حركة حماس عدـ وجود خالفات داخميا بشأف اتفاؽ المصالحة الفمسطينية الذي وقع  قنا: -ة الدوح
ـ صحة ما تردد مف أنباء حوؿ انشقاقات داخميا بشأف مؤخرا في الدوحة برعاية دولة قطر، مشددة عمى عد

تولي الرئيس الفمسطيني محمود عباس رئاسة الحكومة، ومجددة في الوقت نفسو شكرىا لحضرة صاحب 
السمو الشيخ حمد بف خميفة آؿ ثاني أمير البالد المفدى عمى جيوده الطيبة التي توجت في النياية بتوقيع 

ات حماس في تصريحات خاصة لوكالة األنباء القطرية إف ما تردد مف أنباء االتفاؽ. وقاؿ عدد مف قياد
مؤخرا حوؿ وجود خالفات داخؿ الحركة بشأف اتفاؽ المصالحة خاصة البند المتعمؽ بتولي الرئيس محمود 
عباس رئاسة الحكومة " ال أساس ليا مف الصحة"، مؤكديف أف حماس أقدمت عمى توقيع االتفاؽ إيمانا 

رورة إنياء االنقساـ الفمسطيني، وأف اختيار الرئيس محمود عباس تـ بالتوافؽ بيف األخوة في حماس منيا بض
وفتح بعد مناقشات طويمة. وأعربت عف شكرىا وتقديرىا لمدور الكبير الذي بذلتو الدبموماسية القطرية بقيادة 

ذي نجح في تذليؿ العقبات التي حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بف خميفة آؿ ثاني أمير البالد المفدى وال
تعترض االتفاؽ، مؤكديف أف الدبموماسية القطرية عندما تتبنى قضية ما فإنيا قادرة عمى حميا لما ليا مف 
عالقات طيبة وعمى مستوى كبير بكؿ األطراؼ اإلقميمية والدولية وىو ما نقدره داخؿ حركة حماس ونؤمف 

تشار السياسي لحركة حماس إف موضوع تولي الرئيس عباس بو تماما. وقاؿ الدكتور أحمد يوسؼ المس
رئاسة الحكومة لف يؤثر في موضوع المصالحة، فقد كاف ىناؾ تبايف في وجيات النظر ألنو مف الناحية 
النظرية وحسب الدستور الفمسطيني يجب أف يكوف ىناؾ فصؿ بيف السمطات، وكاف ىذا االعتراض في 

اف لو في الوقت ذاتو مخرج، حيث لـ نعجز عف حمو ووجدنا لو مخرجا حينو مشروعا، ولكف ىذا األمر ك
قانونيا. وأوضح أف التوافؽ ووحدة الوطف كانا أىـ مف أي خالفات إلنياء حالة االنقساـ باعتبارىا مصمحة 

 وطنية أىـ بكثير مف أف نتوقؼ عند ىذه النقطة الخالفية.
قاؿ الدكتور أحمد يوسؼ المستشار السياسي لحركة  وردا عمى سؤاؿ حوؿ ضمانات نجاح اتفاؽ المصالحة،

حماس إف مما ال شؾ فيو أف ما حدث مف ثورات في المنطقة العربية كاف لو تأثير كبير جدا عمى متغيرات 
السياسة في المنطقة وعمى داخؿ الساحة الفمسطينية ذاتيا. وتابع قائال " مف ىنا جاء التدارؾ وجاءت 

دما وقع الطرفاف، الرئيس محمود عباس واألخ خالد مشعؿ رئيس المكتب الخطوة الحكيمة وأيضا عن
السياسي لحماس، وكانا يدركاف أف دولة قطر ليا وزف كبير والعب أساسي في السياسة الدولية، وبالتالي إذا 
تعيدت قطر بضماف نجاح ىذا االتفاؽ، فإنو في ىذه الحالة سيتوفر لو ىذا النجاح مف ناحية التأثير 

القات التي لقطر في الساحة الدولية ". وأعرب عف يقينو بأف دولة قطر ليا إمكانات وقدرات كبيرة عمى والع
الساحة الغربية وذات قدرات شاىدناىا كثيرا في جيودىا إلعادة إعمار لبناف بعد الحرب األخيرة عمييا مف 

دولة قطر بإعادة إعماره، وأيضا  قبؿ إسرائيؿ والتدمير اليائؿ الذي أصاب الجنوب المبناني والذي تعيدت
في السوداف ودارفور وجيودىا لتحقيؽ المصالحة، مؤكدًا أف ىناؾ مساحات واسعة وقضايا كثيرة نجحت 
فييا الدبموماسية القطرية في تحقيؽ األمف واالستقرار. وقاؿ المستشار السياسي لحركة حماس إف احتضاف 

المصري ومكمؿ لو.. فمصر أيضا قدمت عمى مدار سنوات دولة قطر ليذه المصالحة ىو استكماؿ لمجيد 
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االنقساـ مساعدة كبيرة ومختمفة لتحقيؽ المصالحة. وقاؿ الدكتور أحمد يوسؼ المستشار السياسي لحركة 
حماس لػ "قنا" إف جيود دولة قطر المميزة مع جيد مصر، ما بعد مبارؾ، ىو الذي سيكوف ضمانة ألف 

تفاقيات السابقة. وأعرب يوسؼ عف اعتقاده بأف مصر وقطر اآلف دولتاف يكوف ىذا االتفاؽ غير كؿ اال
مركزيتاف تتعيداف بإنجاح ىذا االتفاؽ وتحقيؽ المصالحة، مؤكدًا أف النجاح سيكوف حميفنا وسنحقؽ في 
حركة حماس مع الرئيس محمود عباس مرحمة انتقالية ناجحة تؤدي إلى االنتخابات القادمة في صيؼ ىذا 

وأشار إلى أف اإلخوة في مصر باركوا ىذه الخطوة القطرية ونحف مف جانبنا نقدر ظروؼ مصر العاـ. 
الصعبة في ىذه الفترة وبالتأكيد األخوة في مصر يقدروف الجيد القطري في ممؼ المصالحة والذي بدأ في 

بيف محمود عباس القاىرة، ثـ تولت قطر تحقيؽ ىذا اإلنجاز وسيكوف ىناؾ لقاء تاريخي سيعقد في القاىرة 
 فبراير مع كافة الفصائؿ الفمسطينية وسيتـ خاللو اإلعالف عف تشكيؿ الحكومة. 00وخالد مشعؿ يـو 

بدوره، نفى عزت الرشؽ عضو المكتب السياسي لحركة حماس وجود خالفات بيف قادة حماس في الداخؿ 
درة دولة قطر وسمو األمير إليجاد والخارج بشأف اتفاؽ المصالحة. وأكد الرشؽ أف الحركة تثمف عاليا مبا

مخرج وحؿ مناسب ينيي االنقساـ الفمسطيني، معتبرا في الوقت نفسو أف الجيد القطري كاف داعما ومكمال 
لمجيد المصري وليس بديال عنو. ووصؼ الرشؽ إعالف الدوحة بأنو " اختراؽ حقيقي في مسار المصالحة 

برعاية حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بف خميفة آؿ ثاني، الفمسطينية ". وأضاؼ أف المبادرة القطرية 
جاءت في وقتيا تماما، حيث بدأنا نشعر قبميا بأف كافة الجيود التي تمت في الماضي عمى وشؾ االنييار، 
إلى أف جاءت مبادرة سمو األمير لتحيي الجيود مف جديد وتقرب المواقؼ حتى تـ التوافؽ عمى شخص 

توقيع االتفاؽ". وبدوره، أكد القيادي البارز في حماس إسماعيؿ رضواف أف قيادة الرئيس محمود عباس وتـ 
الحركة في الداخؿ والخارج متفقة تماما عمى ما تـ في الدوحة. ووجو رضواف الشكر عمى الجيد القطري 

فة آؿ البارز الذي أنيى ممؼ االنقساـ إلى غير رجعة، قائال إف ما قاـ بو صاحب السمو الشيخ حمد بف خمي
ثاني سيذكره لو التاريخ بأحرؼ مف نور، مؤكدًا في الوقت ذاتو أف ىذا " ليس غريبا عمى سموه فقد عودنا 

 دائما عمى نصرة القضية الفمسطينية أينما كاف وفي كؿ المحافؿ ".
 89/0/0280الشرق، الدوحة، 

 
 دوليةجريمة بحق المواثيق ال األسير خضر االحتالل العقابية بحق فتح: إجراءات .86

حيت حركة التحرير الوطني الفمسطيني فتح صمود األسير عدناف، ، معتبرة اجراءات االحتالؿ العقابية 
 بحقو و األسرى جريمة بحؽ القوانيف والمواثيؽ الدولية .

وقاؿ الناطؽ اإلعالمي باسـ الحركة د. فايز أبو عيطة في بياف صدر عف مفوضية اإلعالـ والثقافة إف 
فحة بطولية مشرفة في سجؿ كفاح الحركة األسيرة ، تعبر عف إرادة حرة واجيت جبروت معركة عدناف ص

 «.جالد االحتالؿ ، وحولت المعتقالت مدارس نضالية وجامعات لتخريج القادة والمناضميف
وأعتبر مشاركة قيادات ومناضمي وكوادر الحركة ومناصرييا في الفعاليات التضامنية مع األسير عدناف 

 ده ايماف الحركة بحرية األسرى كقضية وطنية وأحد ثوابتنا التي ندافع عنيا وننتصر ليا .واجب يؤك
وطالبت فتح المجتمع الدولي بالخروج عف صمتو , والوقوؼ بحـز ضد جرائـ حكومة إسرائيؿ بحؽ األسرى 

 الفمسطينييف والعرب في معتقالتيا انتصارا لمبادئ الحقوؽ والحرية والعدالة .
 27» الب عميد أسرى الجياد االسالمى في السجوف اإلسرائيمية رائد محمد شريؼ السعدي طمف جيتو 

والمحكوـ بالمؤبد لمرتيف ، عبر رسالة وصمت لمركز األسرى لمدراسات بالمزيد مف الجيد إلنقاذ » عاما 
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واألىمي ،  حياة األسير عدناف عمى المستويات اإلعالمية والحقوقية والجماىيرية وعمى المستوى الرسمي
وبالتعاوف مع جاليات عربية في أوروبا ومع الشباب العربي ، وطالب منظمة الصميب األحمر الدولي 

 والمنظمات األخرى بالضغط عمى االحتالؿ مف أجؿ انقاذ حياة عدناف .
 89/0/0280الحياة الجديدة، رام اهلل، 

 
 حاتم عبد القادر: القدس الشرقية عمى شفا االنفجار .87

ومسؤوؿ ممؼ القدس في السمطة ” فتح“رح عضو المجمس الثوري لحركة : صواـ - يـ حسيفالرح عبد
الوطنية الفمسطينية حاتـ عبد القادر بأف القدس الشرقية عمى شفا االنفجار في الجوانب السياسية 

سالمية لتوفير مقو  مات واالقتصادية واالجتماعية كافة، وتحتاج إلى خطة عمؿ وجيود فمسطينية وعربية وا 
 صمود أىميا ومؤسساتيا في المرحمة المقبمة.

% مف سكاف القدس بشطرييا 52وقاؿ عبد القادر، في تصريح صحفي، إف المقدسييف يشكموف اليـو نحو 
، بيدؼ 0202% فقط بحموؿ سنة 80الشرقي والغربي، وىناؾ مخطط إسرائيمي لتقميص عددىـ إلى 

 السكاني والجغرافي والسياسي لممدينة.تحويميـ إلى أقمية، وبالتالي تغيير الطابع 
مميارات ونصؼ مميار دوالر أميركي لميزانية  5وأضاؼ أف الحكومة اإلسرائيمية وبمديتيا في القدس رصدتا 

فقط، ستقاـ بيا وحدات استيطانية جديدة وشوارع التفافية لوصؿ  0280تيويد القدس لمعاـ الحالي 
محيطة بيا وتعزيز المؤسسات اإلسرائيمية بدؿ المؤسسات المستوطنات داخؿ القدس بالمستوطنات ال

 الفمسطينية داخؿ المدينة.
 89/0/0280االتحاد، أبو ظبي، 

 
 "إعالن الدوحة"شخصية فمسطينية مستقمة وراء إنجاز "الحياة":  .88

أف اجتماعات مكثفة ُأجريت في منزؿ « الحياة»كشؼ مصدر فمسطيني رفيع لػ : جيياف الحسيني –القاىرة 
الذي وقعو كؿ مف الرئيس « إعالف الدوحة»لرئيس محمود عباس )أبو مازف( في عماف أفضت إلى ا

خالد مشعؿ برعاية قطرية في السادس مف الشير « حماس»الفمسطيني ورئيس المكتب السياسي لحركة 
 قالية.رئاسة الحكومة خالؿ الفترة االنت« أبو مازف»الجاري، والذي بموجبو تـ التوافؽ عمى أف يتولى 

وأشار المصدر إلى أف شخصية فمسطينية مرموقة ومستقمة كانت شغمت مواقع بارزة في منظمة التحرير وال 
تزاؿ تحمؿ عضوية المجمس الوطني الفمسطيني، ىي التي تقؼ وراء إنجاز الدوحة. وأوضح أف ىذه 

ـّ شمؿ قيادتْي الحركتْيف، ووظَّفت عالقاتيا المتميزة مع أمير قطر الشيخ حمد بف  الشخصية سعت الى ل
خميفة آؿ ثاني مف أجؿ إنجاز ىذا االتفاؽ. وكشؼ أف إنجاز االتفاؽ سبقتو اجتماعات شبو أسبوعية مع 

، وبعدما نضجت الفكرة ُعرضت عمى مشعؿ عبر اتصاالت عدة ُأجريت معو، ما أسفر عف «أبو مازف»
زىا، وفي الوقت نفسو القت ترحيبًا لدى اقتناع الرجميف )مشعؿ وعباس( بجدوى ىذه الخطوة وأىمية إنجا

 أمير قطر شخصيًا.
قد تتسبب في استياء مصري باعتبار اف االتفاؽ قفز عمى « إعالف الدوحة»وعما إذا كانت خطوة إنجاز 

دور مصر عمى رغـ انيا الدولة الراعية التفاؽ المصالحة وقامت بمساع وجيود حثيثة طيمة ثالث سنوات 
صدر أف األطراؼ الفمسطينية تحرص في كؿ خطواتيا عمى أال ُيمس الدور ونصؼ السنة، أكد الم

إعالف »المصري، مشددًا عمى خصوصية مصر ومركزيتيا بالنسبة الى القضية الفمسطينية. ولفت إلى أف 
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نتاج اتفاؽ المصالحة الذي ُأنجز في القاىرة ... وال »، موضحًا انو «إجرائي»عمى أىميتو ىو « الدوحة
إعالف الدوحة قطعًا يصب في صالح المصالحة، وبالتالي ال يتعارض »وأكد أف «. عو بؿ يعززهيتناقض م

يجابي بؿ أصبح »ووصؼ الدور القطري بأنو «. مع اتفاؽ القاىرة وال يمس مركزية الدور المصري مساعد وا 
 «.محوريًا وميمًا في المرحمة الراىنة

أبو »ومشعؿ المذيف يسعياف الى ترؾ السمطة، مشيرًا إلى واعتبر أف إنجاز الدوحة ىو تتويج لمسيرة عباس 
الذي أكد لو بشكؿ قطعي أنو لف يخوض انتخابات الرئاسة، مدلاًل عمى ذلؾ بقبولو رئاسة الحكومة « مازف

التي ستشرؼ عمى االنتخابات، وبالتالي لف يخوض االنتخابات. ولفت إلى أف الحكومة لف تشكؿ إال بعد 
بات، معربًا عف شكوكو في إمكاف إجراء االنتخابات ألف إسرائيؿ لف تسمح بإجرائيا في تحديد موعد االنتخا

 مدينة القدس، ومف ثـ فيذا يعني أف االنتخابات لف ُتجَرى.
وأشار إلى أف مشعؿ أبمغو بأنو ليست لديو نية في الترشح لرئاسة المكتب السياسي إال في حاؿ ضغط عميو 

الرجالف يقرآف التغيرات التي تجري في المنطقة جيدًا، ومف ثـ فيما يدركاف »مجمس الشورى لمحركة. وقاؿ: 
، معربًا عف تفاؤلو بأنو سيتـ تجاوز «تمامًا أف رياح التغيير التي تيب ال بد أف تمر في الواقع الفمسطيني

نصب  أي إشكاالت قد تعترض تنفيذ إعالف الدوحة، وداعيًا جميع القوى الوطنية الفمسطينية التي تضع
 عينييا إنياء االنقساـ ىدفًا، إلى مناصرة االتفاؽ.

 89/0/0280الحياة، لندن، 
 
 لقاء تنظيمي موسع لـ "فتح" بغزة يبحث سبل النيوض بالحركة .89

بحثت حركة "فتح" خالؿ اجتماع عقده أعضاء الحركة وأمناء السر وأعضاء الشعب التنظيمية في : غزة
مف القضايا التنظيمية والسياسية أىميا مسألة ترتيب الوضع  (، جممة81/0شماؿ قطاع غزة، السبت )

 الداخمي في "فتح"، ال سيما مع قرب االنتخابات الرئاسية والتشريعية وانتخابات المجمس الوطني.
وخمص االجتماع إلى االتفاؽ عمى عّدة نقاط أبرزىا، دعوة رئيس السمطة الفمسطينية محمود عباس لمترشح 

ية، عمى اعتبار أنو "يمثؿ صماـ األماف لمشعب"، والتأكيد عمى ضرورة االستمرار في لوالية رئاسية ثان
"مسيرة اإلصالح والنيوض بالحركة، مف خالؿ أعماؿ القانوف وتطبيؽ النظاـ عمى قاعدة المساءلة 

 والمحاسبة".
إلى مستوى  وأّكد المجتمعوف عمى ضرورة االنتياء مف إعادة ترتيب الوضع الداخمي لمحركة بما يرتقي

التحديات القادمة، وكذلؾ بذؿ أقصى جيد ممكف إلنجاح الترتيبات والتحضيرات الخاصة باالنتخابات 
 القادمة الرئاسية والتشريعية وانتخابات المجمس الوطني.

بدوه؛ قاؿ أميف سر حركة "فتح" إلقميـ شماؿ غزة، جماؿ عبيد، "إف ىذا المقاء يمثؿ فاتحة لسمسمة لقاءات 
قدىا خالؿ األياـ القادمة، الطالع أبناء الحركة عمى آخر المستجدات السياسية ومناقشة القضايا سيتـ ع

 التنظيمية واستنياض وتفعيؿ العمؿ التنظيمي  في مختمؼ قواعد الحركة وأطرىا".
عف  وتطّرؽ االجتماع، الذي تناوؿ سمسمة مف القضايا الحركية والسياسية، بينيا القرارات األخيرة الصادرة

المجمس الثوري في جمستو األخيرة، إلى بحث الترتيبات الجارية "إلعادة بناء الحركة وتفعيؿ مختمؼ 
المجاف"، كما تـ استعراض آخر التطورات في ممؼ المصالحة وخاصة االتفاؽ األخير في الدوحة باإلضافة 

 إلى حوارات القاىرة.
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ممارسة لجاف المصالحة لدورىا بفاعمية طبقًا  وأجمع الحضور، بحسب بياف صادر عف "فتح"، عمى أىمية
لجدوؿ زمني محّدد، وخاصة لجنتي "الحريات العامة" و"المصالحة المجتمعية"، لما لياتيف المجنتيف مف 

 أىمية بالغة في معالجة مظاىر وأثار االنقساـ، حسب تقديرىـ.
 88/0/0280قدس برس، 

 
 لمجيش اإلسرائيمي ركبتينم"يديعوت": المقاومة الفمسطينية بغزة تستيدف  .02

استيدفت عناصر مف المقاومة الفمسطينية في قطاع غزة مساء الجمعة فجر : جماؿ جماؿ - القدس المحتمة
أمس، مركبتيف عسكريتيف تابعتيف لمجيش اإلسرائيمي بعبوات ناسفة وقذائؼ مف نوع آر بي جي، أثناء 

يب مف وسط قطاع غزة. وذكر موقع صحيفة قياميما بدوريات استطالع بالقرب مف كيبوتس رعيـ القر 
أف عناصر المقاومة الفمسطينية تمكنت مف إلحاؽ أضرار في المركبتيف العسكريتيف « يديعوت أحرونوت»

 ولـ يبمغ عف وقوع أي إصابات في أفراد الوحدة العسكرية. 
 89/0/0280الدستور، عمان، 

 
 إذا استمّر إطالق الصواريخ الجيش جاىز لتنفيذىا و خطة اقتحام غزة جاىزة غانتس:  .08

اذاعػػة االحػػتالؿ عػػف مشػػاورات سػػتجرييا مػػا تعػػرؼ بقيػػادة المنطقػػة الجنوبيػػة فػػي  : كشػػفتحامػػد جػػاد -غػػزة 
جػػيش االحػػتالؿ حػػوؿ التصػػعيد عمػػى جبيػػة غػػزة فيمػػا سػػتناقش حكومػػة االحػػتالؿ فػػي جمسػػتيا اليػػوـ "األحػػد" 

 ائيمي عمى إطالؽ الصواريخ.تطورات األوضاع في المنطقة الجنوبية وسبؿ الرد اإلسر 
وكػاف رئػيس أركػاف جػيش االحػتالؿ "بنػي غػانتس" ىػدد بشػف عمميػة عسػكرية واسػعة فػي قطػاع غػزة فػي حػاؿ 
استمر إطالؽ الصواريخ مف قطاع غزة حيػث نقمػت إذاعػة االحػتالؿ عػف غػانتس قولػو "اف خطػة اقتحػاـ غػزة 

 اريخ مف قطاع غزة عمى إسرائيؿ".جاىزة واف الجيش جاىز لتنفيذىا في حاؿ استمر إطالؽ الصو 
وأضاؼ "لقد أكمؿ الجيش كافة استعداداتو العممية لتنفيذ تمؾ العممية" موضحا أف الدولة العبرية ال يمكف ليا 

 أف تسمح بتيديد سكاف الجنوب وتشويش حياتيـ اآلمنة".
 99/2/2092، الغد، عّمان

 
 في قطاع غزة  أي حرب قادمة مسؤولية تتحمل حماس: الناطق بمسان الجيش اإلسرائيمي .00

راـ اهلل: تػوتر الموقػؼ عمػى جبيػة قطػاع غػزة، بعػدما اتيمػت إسػرائيؿ مسػمحيف ىنػاؾ بػإطالؽ ثالثػة صػػواريخ 
"غراد" عمى مدينة بئر السبع عاصمة صحراء النقب ومدينة عسقالف، دوف إيقاع أي إصابات. وقاؿ افيحاي 

نظػػر بخطػػورة إلػػى ىػػذه العمميػػات، وحركػػة حمػػاس سػػتتحمؿ ادرعػػي النػػاطؽ بمسػػاف الجػػيش اإلسػػرائيمي: "نحػػف ن
المسؤولية بغض النظر كػاف عناصػرىا ىػـ مػف أطمقػوا الصػواريخ أو عناصػر تنظػيـ إرىػابي آخػر". وأضػاؼ: 
عػادة اليػدوء النسػبي  "حماس ستكوف مسؤولة عف كؿ عممية مستقبمية يقوـ بيػا الجػيش إلزالػة التيديػد القػائـ وا 

 تعرض سكاف قطاع غزة لمخطر".إلى المنطقة، وىي التي 
 99/2/2092، الشرق األوسط، لندن

 
  رئيس أسبق لـ "الكنيست": "إسرائيل" ال تفيم سوى لغة القوة  .03
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أكد أبراىاـ بورغ، الرئيس األسػبؽ ؿ "الكنيسػت والوكالػة الييوديػة، وأحػد أبػرز القػادة السػابقيف  القدس المحتمة:
فاسيا معتبرًا الحؿ الممكف يكمف ب"دولة كؿ مواطنييا". وأكػد أنػو في حزب العمؿ أف "حؿ الدولتيف" لفظت أن

مػػا زاؿ متمسػػًكا باالسػػتنتاجات التػػي توصػػؿ إلييػػا فػػي كتابػػو "لننتصػػرعمى ىتمػػر"، وفػػي مقػػدميا فقػػداف اإلمكػػاف 
الػػواقعي والعممػػي لتطبيػػؽ "حػػؿ الػػدولتيف"، وتفػػاقـ التطػػّرؼ اليمينػػي داخػػؿ الكيػػاف وتبػػّدد اليسػػار )الصػػييوني( 

 ضاًل عف استمرار ظاىرة تجويؼ الزعماء والساسة "اإلسرائيمييف".ف
ورأى الحؿ باالنتقػاؿ مػف تفكيػر قػومي إلػى تفكيػر بحػؿ مػدني، ألف فػرص ىػذا الحػؿ األخيػر تبػدو برأيػو أوفػر 
حًظا". وأشار إلى أف "إسرائيؿ" تحولت إلى متحدثة باسـ الموتى، أكثػر ممػا تتحػدث باسػـ أولئػؾ الموجػوديف. 

إف "اإلسػػػرائيمي" يفيػػػـ فقػػػط القػػػوة، وىػػػذه المقولػػػة بػػػدأت كاسػػػتعالء "إسػػػرائيمي" إزاء عجػػػز العػػػرب عػػػف  وأضػػػاؼ
التغمب عمييا في ميداف المعركة، واسػتمرت كتبريػر ألعمػاؿ كثيػرة جػدًا ومفػاىيـ سياسػية ال يمكػف تبريرىػا فػي 

حػػدث والتمسػػؾ بمقولػػة "دعػػوا عػػالـ متمػػدف. ليسػػت لػػدى "إسػػرائيؿ" أيػػة فكػػرة وأيػػة رغبػػة سػػوى إعطػػاء القػػوة لمت
 الجيش ينتصر".

 99/2/2092، الخميج، الشارقة
 
 قبرصية لتشكيل تحالف ضد تركيا -صحيفة "إسرائيل ىيوم": محادثات إسرائيمية  .04

(، "إف رئػػيس الػػوزراء 91/2عمػػى موقعيػػا اإللكترونػػي، اليػػـو السػػبت ) "إسػػرائيؿ ىيػػوـ"قالػػت صػػحيفة : الناصػػرة
اىو زار قبرص يـو الخميس الماضػي، ألوؿ مػرة، وبحػث أوجػو التعػاوف بػيف تػؿ أبيػب اإلسرائيمي بنياميف نتني

ونيقوسػيا فػي مجػاؿ الطاقػة، إال أنػو ومػف وراء الكػػواليس تّمػت مناقشػة تنظػيـ شػراكة إسػتراتيجية بػيف الجػػانبيف 
 لمواجية تركيا"، وفؽ الصحيفة.

 98/2/2092قدس برس، 
 
 انيتين المتين دخمتا البحر المتوسطتتابع تحرك السفينتين االير  "سرائيل"إ .05

اكػػػدت اسػػػرائيؿ مسػػػاء اليػػػـو انيػػػا تتػػػابع تحػػػرؾ السػػػفينتيف الحػػػربيتيف االيػػػرانيتيف المتػػػيف دخمتػػػا البحػػػر  (:)كونػػػا
ونقمػػػت االذاعػػػة االسػػػرائيمية العامػػػة عػػػف مسػػػؤوؿ فػػػي وزارة الخارجيػػػة االسػػػرائيمية قولػػػو اف  االبػػػيض المتوسػػػط.

 يف االيرانيتيف المتيف عبرتا قناة السويس ودخمتا البحر المتوسط"."اسرائيؿ تتابع تحرؾ السفينت
 99/2/2092، الوطن )الكويت(

 
 يطالب بتشديد العقوبات االقتصادية عمى إيران: طيران تمثل خطرًا عمى العالم راكاب .06

وال الػى مػا بتشديد العقوبػات االقتصػادية وصػ]أمس[ راؾ، اليـو السبت اطالب وزير األمف االسرائيمي، اييود ب
راؾ، فػي اوقػاؿ بػ وصفيا بعقوبات ،تتسبب بالشمؿ، ضد ايراف، محذرا مف تداعيات المشروع النووي االيرانػي.

تصريحات ادلى بيا مػف طوكيػو، حيػث يمضػي فػي زيػارة الػى اليابػاف، قػاؿ اف ايػراف نوويػة تمثػؿ خطػرا عمػى 
ف دوال اخرى مثؿ السعودية، تركيا وحتى العالـ اجمع وليس عمى اسرائيؿ وحدىا، عمى حد قولو، واضاؼ، با

 مصر ستحاوؿ الحصوؿ عمى طاقة نووية في حاؿ امتمكت ايراف ذلؾ.
 98/2/2092، 48موقع عرب

 
 "إسرائيل"مئات السوريين يفرون إلى  :باحث في معيد دراسات األمن القومي اإلسرائيمي .07
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معيػػػػد دراسػػػػات األمػػػػف القػػػػومي زعػػػػـ الباحػػػػث فػػػػي : موسػػػػكو، بيػػػػروت، واشػػػػنطف: عمػػػػر الزبيػػػػدي، الوكػػػػاالت
اإلسػػػرائيمي نسػػػفي مػػػاجيف "ىػػػروب المئػػػات مػػػف السػػػورييف طمبػػػا لمجػػػوء فػػػي إسػػػرائيؿ بسػػػبب األوضػػػاع األمنيػػػة 
المترديػػة فػػي بمػػدىـ". وقػػاؿ "أوضػػح رؤسػػاء أجيػػزة مخابراتنػػا أف غالبيػػة مػػف ييربػػوف إلينػػا ىػػـ مػػف العمػػوييف". 

خػػالؿ اليػػـو األوؿ مػػف أعمالػػو فػػي  فالػػداي" مفاجػػ توحػػذر مػػاجيف خػػالؿ كممػػة فػػي منتػػدى الحػػوار الػػدولي "
مػػػف تػػػدىور األوضػػػاع فػػػي سػػػورية األمػػػر الػػػذي يضػػػع إسػػػرائيؿ فػػػي خطػػػر خوفػػػًا مػػػف وقػػػوع ، سوتشػػػي بروسػػػيا

المخزوف الكبير مف األسمحة الكيمياوية في يد "متطرفيف" إذا ما إستمرت حالة الفوضى في سورية. وبيف أف 
خوؿ فػي نػزاع مسػمح ىػو أحػد السػيناريوىات الجيوسياسػية والتحػديات التػي زواؿ سمطة نظاـ بشػار األسػد والػد

 تنظر ليا إسرائيؿ بجدية وتستعد لمواجيتيا.
ومف جيتو يرى المواء السابؽ في الجػيش اإلسػرائيمي شػمـو بػرـو أف األوضػاع فػي سػورية "تتجػو بسػرعة نحػو 

فػػي بالدىػػا". وقػػاؿ إف عمػػى المجتمػػع الحػػرب األىميػػة مػػع فشػػؿ الحكومػػة فػػي السػػيطرة عمػػى الوضػػع المتػػأـز 
 الضغط عمى جميع األطراؼ إليجاد حؿ سريع لألزمة. وقاؿ "مف الواضح أف األسد يجب أف يرحؿ". 

 99/2/2092، الوطن اون الين، السعودية
 
 زورت التصويت لصالح البحر الميت في مسابقة "عجائب الدنيا السبع" "إسرائيل" .08

السمطات االسرائيمية بتزوير عممية التصويت لصالح البحر الميت في مسابقة  اتيمت إدارة المنافسات الدولية
 وخرج مف التصويت. 96عجائب الدنيا السبع، والتي ناؿ فييا المرتبة الػ

"، والتػي تشػارؾ فػي المسػابقة الجديػدة، تفيػد بػأف وقد أبرقت منسقة المسابقة الجديدة رسالة إلى بمديػة "أشػكموف
إدارة المنافسات العالميػة جمػدت مشػاركة كػؿ المػدف االسػرائيمية فػي المسػابقة الجديػدة، لالشػتباه بتزويػر واسػع 

وجػػاء فػػي الرسػػالة أف فحػػص نتػػائج  قامػػت بػػو إسػػرائيؿ أثنػػاء التصػػويت عمػػى اختيػػار "عجائػػب الػػدنيا السػػبع".
فػػي المئػػة  60شػػارؾ فيػػو البحػػر الميػػت فػػي مسػػابقة "عجائػػب الػػدنيا السػػبع" أظيػػر أف  التصػػويت السػػابؽ الػػذي

في المئػة الباقيػة غيػر  40فقط مف الرسائؿ الياتفية "إس.إـ.إس" التي وصمت كانت صالحة، في حيف أف الػ 
 صالحة.

 99/2/2092، 48موقع عرب
 
 حكمة العميا األسير خضر عدنان ماٍض في إضرابو ومحاميو قّدم استئنافًا لمم .09

دخؿ إضراب القيادي في حركة الجياد اإلسالمي الشيخ االسير خضر عدناف يومو الػ  :فتحي صّباح -غزة 
، في وقت أكدت مصادر في الحركة إنو مصمـ عمى االستمرار في إضرابو حتى إطالؽ سراحو، في 46

سرائيمية لممطالبة بإطالقو. حيف أعمف احد محاميو محمود حسف تقديـ استئناؼ لدى المحكمة العميا اال
لـ تكف يومًا "أف المعركة التي يخوضيا  يعيبروقالت مؤسسة الضمير لحقوؽ االنساف في راـ اهلل إف عدناف 

شخصية، بؿ ىي معركة فمسطينية جماعية ضد سياسة االعتقاؿ اإلداري التي تشكؿ انتياكًا صارخًا لمقوانيف 
. وأكدت محامية "وضمانات لممحاكمة العادلة في وقت السمـ والحرب واالتفاقات الدولية وما كفمتو مف حقوؽ

عمى رغـ التدىور المستمر في " أنوفي مدينة صفد  "زيؼ"المؤسسة سحر فرانسيس بعدما زارتو في مستشفى 
حالتو الصحية وزيادة االحتماالت بفقده البصر أو تعرضو لذبحة صدرية، وفؽ ما جاء في التقرير الطبي 

باء لحقوؽ اإلنساف )االسرائيمية(، يصر المعتقؿ عدناف عمى مواصمة إضرابو، مكتفيًا بتناوؿ لمنظمة أط
 . "الماء ومحاليؿ طبية
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 99/02/2092، الحياة، لندن
 
 عدنان من الموتاالسير خضر نداءه األخير إلنقاذ  يطمقرئيس نادي األسير الفمسطيني  .32

طيني قدورة فارس نداءه األخير إلنقاذ عدناف مف أطمؽ رئيس نادي األسير الفمس: فتحي صّباح -غزة 
، داعيًا الشعب الفمسطيني إلى التحرؾ جماىيريًا في أوسع مشاركة شعبية غدًا في كؿ "الموت المحدؽ بو"

محافظات الوطف، إليصاؿ رسالتيف: األولى إلى حكومة االحتالؿ وتحمميا المسؤولية عف حياة عدناف وأف 
عواقب وخيمة، وأف الشعب الفمسطيني لف يتركو وحيدًا في معركتو دفاعًا عف  أي سوء سيصيبو ستكوف لو"

بتخمييا عف األسير "الرسالة الثانية موجية إلى مؤسسات حقوؽ اإلنساف واألمـ المتحدة بأنو  فيما. "كرامتو
تحرؾ  تعتبر شريكة لالحتالؿ في ما يتعرض لو، وأف عمى العالـ إعادة النظر في ىذه المؤسسات التي لـ

ساكنًا وال تستطيع التدخؿ مف أجؿ قضية عادلة يخوضيا ضد سياسة االعتقاؿ اإلداري الذي رفضتو كؿ 
وقفة ". وطالب سفارات وقناصؿ وممثميات فمسطيف المنتشرة في العالـ إلى "المؤسسات والمواثيؽ الدولية

ت الحقوقية في تمؾ الدوؿ ليكوف تضامنية في اليوـ والوقت والزماف نفسو مع توجيو رسائؿ إلى كؿ المؤسسا
. ونفى فارس إدالءه بتصريحات في خصوص فتوى عف إضراب عدناف، "ليا رأي وتدخؿ إلنقاذ عدناف

مؤكدًا عدـ صحة األنباء أف عدناف وافؽ عمى فؾ إضرابو فعاًل شرط إصدار فتوى شرعية مف شيخ األزىر 
 أحمد الطيب بعدما طمب والده ذلؾ رأفة بحالو.

 99/02/2092، لندن الحياة،
 
 عدنانخضر أسرى سجن عسقالن يخوضون إضراًبا عن الطعام تضامنًا مع االسير  .38

أكد الباحث المختص في شئوف األسرى رياض األشقر أف األسرى في سجف  :جماؿ جماؿ -القدس المحتمة 
إدارة السجف عدناف واحتجاًجا عمى قرار خضر عسقالف يخوضوف إضراًبا عف الطعاـ تضامنًا مع االسير 

في أقساـ السجف، وذلؾ كخطوة سادت بحرمانيـ مف الخروج إلى الفورة. وأوضح بياٍف لو أف حالة مف التوتر 
تصعيدية تضامًنا مع الشيخ األسير عدناف. ورفع األسرى خالؿ االعتصاـ رسالة احتجاج إلى مدير السجف 

 وف ومؤكديف بأنو في حاؿ لـ يتـ اإلفراج عنمحمميف فييا مصمحة السجوف المسؤولية الكاممة عف حياة عدنا
 خالؿ أياـ، ستكوف ىناؾ ردة فعؿ شديدة مف كافة األسرى بجميع السجوف.

 99/02/2092، الدستور، عّمان
 
 
 
 خبير قانوني يدعو لمتوجو إلى محاكم دولية لممطالبة باالفراج عن األسير خضر عدنان .30

لمتوجو إلى المحاكـ الدولية  ،لقانوف الدولي واإلنسانيخبير فمسطيني في ا، الدعا معتصـ عوض: الخميؿ
لممطالبة باإلفراج عف األسير الفمسطيني خضر عدناف، المضرب عف الطعاـ لميوـ الثالث والستيف عمى 

أف سمطات االحتالؿ اإلسرائيمي تمارس االعتقاؿ التعسفي  أوضحو  .التوالي، احتجاًجا عمى اعتقالو إدارياً 
سيء استخداـ االعتقاؿ اإلداري كما حدده القانوف الدولي تىداؼ سياسية وانتقامية، و ضد الفمسطينييف أل

وحوؿ الوضع القانوني إلضراب األسير  .وحصره ضمف ضوابط معينة لتعامؿ االحتالؿ مع الشعب المحتؿ
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لطعاـ، عدناف؛ أكد عوض أف االحتالؿ يتحمؿ المسؤولية المدنية والجنائية عما يحؿ باألسير المضرب عف ا
 عمى حد تعبيره.

 98/2/2092، قدس برس
 
دارة السجون .33  ترفض عالجي االسرائيمية األسير أبوسيسي:اعتقالي تعسفي واألمراض تفتك بي وا 

كشؼ األسير ضرار أبو سيسي الفمسطيني األصؿ والذي يحمؿ الجنسية األردنية واألوكرانية  :القدس المحتمة
ي سجف "عسقالف" أف سمطات االحتالؿ تمدد توقيفو وترفض اإلفراج لمحامي نادي األسير خالؿ زيارتو لو ف

عنو رغـ عدـ ثبوت أي تيمة ضده حتى تمنع كشؼ مالبسات قضية اختطافو واالنتياكات الخطيرة التي ما 
 زاؿ يتعرض ليا خاصة عمى صعيد عزلو ورفض عالجو بشكؿ متعمد.

 98/02/2092، المركز الفمسطيني لإلعالم
 
 "ب"  مخالفة اتفاقية اوسمومنطقة التستولي عمى مساحات شاسعة في  "رائيلس"إ "ىارتس": .34

كشفت صحيفة "ىارتس" اف البؤر االستيطانية واالراضي الزراعية التي يسيطر عمييا المستوطنوف في 
" بما يتناقض مع اتفاقيات اوسمو التي تنص بالضفة الغربية تحتؿ مساحات شاسعة مف اراضي منطقة "

 ف المسؤولية المدنية، بما في ذلؾ مسؤولية التخطيط والبناء ىي مسؤولية السمطة الفمسطينية.عمى اف تكو 
 99/02/2092، 48موقع عرب

 
 تحذير من وضع مجسم لمييكل في متحف البراق .35

، عبدالقادر فارس )غزة(و عبد الجبار أبو غربية )عماف( عف مراسمييا  99/02/2092، عكاظ، جدةنشرت 
جمعية الحفاظ "مية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات حذرت أمس مف نية ما تسمى بػ الييئة اإلسال أف

وضع مجسـ لمييكؿ المزعـو في متحؼ ساحة البراؽ جنوب غرب  "عمى تراث حائط المبكى والييكؿ
المسجد بيف المسمميف والييود. وأكد األميف العاـ  "إسرائيؿ"المسجد األقصى والذي يوضح كيؼ ستقسـ 

أف وضع المجسـ )صنع في أمريكا( في ساحة البراؽ ما ىو ، ة الدكتور حنا عيسى في بياف صحفيلمييئ
إال تكريس لوجود الييكؿ ومفاىيمو ومحتوياتو، مشيرا إلى أف المجسـ ىو بداية فعميو لبناء الييكؿ عمى 

المسجد األقصى  حكومة وجمعيات إسرائيمية تسعى لبسط السيطرة عمى "إسرائيؿ"أنقاض المسجد مؤكدا أف 
 وىـ بيذه الخطوات واإلجراءات يسعوف إلى إشعاؿ فتيؿ حرب دينية شعواء تعـ المنطقة بالكامؿ.

 ، أفواـو عالء المشيراوي، عبدالرحيـ حسيف، عف مراسمييا  99/02/2092، االتحاد، ابوظبي وذكرت
عيا عمى اقتحاـ المسجد اأتبأمس حرضت ” حركة أمناء الييكؿ“جمعيات ييودية إسرائيمية متطرفة، أبرزىا 

. وذكر "الييكؿ الييودي"األقصى المبارؾ اليوـ األحد، لتعزيز السيادة اإلسرائيمية المزعومة عميو، باعتباره 
أف الجديد في ذلؾ إعالف الجمعيات اإلسرائيمية سماح شرطة االحتالؿ لمييود ” مركز إعالـ القدس“

ارؾ، بعد أف كانت تمنعيـ في السابؽ ألسباب سياسية، حسب المتطرفيف بالصالة في المسجد األقصى المب
دعا إماـ وخطيب المسجد األقصى المبارؾ الشيخ عكرمة صبري حراس المسجد إلى مف جيتو ادعائيا. 

عقد العـز عمى حمايتو وحشد الجموع بداخمو، خوفًا مف جرائـ جديدة قد يرتكبيا االحتالؿ اإلسرائيمي في 
إف "حسف خاطر،  "الييئة اإلسالمية المسيحية لنصرة المقدسات"قاؿ رئيس في حيف المقدسات اإلسالمية. 
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إسرائيؿ تتقدـ إلى مرحمة جديدة إلقامة الييكؿ المزعـو بأسرع وقت، وموقؼ العرب لـ يصؿ إلى مرحمة 
  ".الغضب العقائدي

 
 غزة: أزمة الكيرباء تتفاقم ومصر تزودىا كمية من الوقود  .36

في قطاع غزة وبمديات القطاع مف خطورة  المقالةحذرت وزارة الصحة في الحكومة  :فتحي صّباح -غزة 
استمرار انقطاع التيار الكيربائي عمى الوضعيف الصحي والبيئي والقطاعات الحيوية األخرى، في وقت 
أعمف عضو في مجمس الشعب المصري أف مصر قررت ضخ كميات مف وقود الديزؿ الالـز لتشغيؿ 

لكيربائية الوحيد في القطاع اعتبارًا مف اليوـ. وتردد في القطاع أنو تـ توريد نصؼ مميوف محطة الطاقة ا
ميغاواط  10لتر مف الوقود أمس، في حيف تحتاج المحطة الى نحو ثالثة مالييف لتر شيريًا النتاج نحو 

فع أسعاره، إال أف يوميًا. وكانت أزمة الوقود برزت في القطاع بعدما سعى ميربو الوقود المصريوف الى ر 
ف فيما تجدر اإلشارة في ىذا الصدد إلى أرفضوا رفع األسعار.  المقالةحكومة النظراءىـ الفمسطينييف و 

تحصؿ عمى شيكؿ ونصؼ الشيكؿ ضريبة عمى كؿ ليتر مف الوقود، األمر الذي يرفضو  المقالة الحكومة
أدنى حد ممكف، لكنيا ترفض بدورىا. الى ذلؾ، التجار والميربوف ويطالبوف بإلغاء الضريبة أو تقميصيا الى 

حذرت بمديات قطاع غزة مف توقؼ محطات الصرؼ الصحي وآبار المياه بالكامؿ خالؿ األياـ القميمة 
المقبمة نتيجة نفاد الوقود وتوقؼ محطة توليد الكيرباء كميًا منذ الثمثاء الماضي. ووصفوا ما يحدث في 

. الى ذلؾ، أعمنت "نية في المجاالت كافة سينتج عنيا تدىور الحياة اإلنسانيةمقدمة لكارثة إنسا"القطاع بأنو 
الجبيتاف الشعبية و الديموقراطية لتحرير فمسطيف عف تنظيـ اعتصامات شعبية في كؿ محافظات القطاع 

 . حفمت شبكات التواصؿ االجتماعي، وفي ىذا السياؽ، أماـ شركة توزيع الكيرباء وسمطة الطاقة اليـو
والرئيس محمود عباس والسمطة الفمسطينية  المقالةحكومة النتقادات شديدة ودرجة عالية مف السخرية عمى با

وسمطة الطاقة في غزة. ودعا أكاديمي فمسطيني رئيس سمطة الطاقة الى تقديـ استقالتو فورًا بعدما فشؿ في 
 ادارة األزمة وعدـ توفير وقود لممحطة والتيار لممواطنيف.

 99/02/2092، ندنالحياة، ل
 
 الفمسطينيين كارثة األطفالب الفرحة االسرائيميةسكرتير لجنة الحوار اإلسرائيمي الفمسطيني يستنكر  .37

وكالة وفا: استنكر سكرتير لجنة الحوار اإلسرائيمي الفمسطيني لطيؼ دوري، التعقيبات التي أدلى بيا 
ي ذىب ضحيتيا العديد مف األطفاؿ األبرياء بحادث إسرائيميوف، عبروا فييا عف فرحتيـ بالكارثة األليمة الت

 .في الضفة الغربيةسير 
 99/02/2092، الخميج، الشارقة

 
 غزة: عشرات الشباب يطالبون بسرعة انياء االنقسام وتشكيل الحكومة  .38

نياء االنقساـ. وأجمع: غزة في ورشة عمؿ خالؿ  واطالب عشرات الشباب باإلسراع في تحقيؽ المصالحة وا 
دور الشباب في تفعيؿ المصالحة وترسيخيا "شبابية سياسية نظميا تحالؼ السالـ الفمسطيني حوؿ  ندوة

، عمى أف المصالحة ىي مصمحة لمكؿ الفمسطيني وأف السبيؿ الوحيد "، في غزة أمسعمى أرض الواقع
باب داخؿ لتحقيؽ ذلؾ ىو الحوار ومف دونو لف تتـ. مطالبيف بضرورة وجود حراؾ شبابي ودور فاعؿ لمش

المجتمع الفمسطيني لدفع عممية المصالحة إلى األماـ. كما طالبوا الفصائؿ بالعمؿ عمى تذليؿ العقبات التي 
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تعترض المصالحة عمى أرض الواقع وصواًل النجازىا. ودعا المشاركوف الرئيس محمود عباس الى اإلسراع 
بيا مف إعادة إعمار غزة والتجييز لالنتخابات بتشكيؿ حكومة الكفاءات الوطنية والقياـ بواجباتيا المناطة 

 التشريعية والرئاسية.
 99/02/2092، الحياة الجديدة، رام اهلل

 
 فجر اليوم األحدأربع إصابات في غارتين إسرائيميتين عمى غزة  .39

أصيب أربعة مواطنيف فمسطينييف في غارتيف جويتيف نفذىما طيراف االحتالؿ اإلسرائيمي، في ساعة مبكرة 
 فجر اليـو األحد، عمى حي التفاح شماؿ شرؽ مدينة غزة. مف

 99/02/2092، 48موقع عرب
 
 ويواصل إرىاب االىاليفمسطينيين في الضفة الغربية  خمسةاالحتالل يعتقل  .42

قالت مصادر أمنية فمسطينية إف قوات االحتالؿ اإلسرائيمي أقامت : عالء المشيراوي، عبدالرحيـ حسيف، واـ
ثالث ُقرب مفرؽ حومش عمى طريؽ العاـ بيف جنيف ونابمس شمالي الضفة الغربية، واعتقمت حاجزًا عسكريًا 

فمسطينييف. كما اقتحمت مخيـ األمعري لالجئيف الفمسطينييف ُقرب مدينة راـ اهلل وسط الضفة الغربية، 
زبوبة غرب  أشير عمى قرية 6واصمت ىجماتيا اليومية المستمرة منذ نحو في حيف . اثنيف آخريفواعتقمت 

شيدت القرية و جنيف، وأقامت حاجزًا عسكريًا عمى مدخميا، ونكمت بعدد مف األىالي، وفتشت منازؿ. 
 مواجيات ليمية مع قوات االحتالؿ التي أطمقت األعيرة النارية بكثافة مف أجؿ إرىاب األىالي.
 99/02/2092، االتحاد، ابوظبي

 
 نييا األسيرينرؤية ابتحقيق أمنيتيا بوفاة فمسطينية دون  .48

في غزة لمتضامف مع  "المجنة الدولية لمصميب األحمر" لـ تأت الفمسطينية أـ نبيؿ مرتجى إلى مقر: راـ اهلل
األسرى الفمسطينييف والمطالبة برؤية ابنييا فادي وسامي األسيريف لدى سمطات االحتالؿ اإلسرائيمي، المذيف 

قؽ ذلؾ. فقد اعتاد االحتالؿ اإلسرائيمي أف ينغص عمى ظمت تحمـ بمشاىدتيما ولكنيا توفيت دوف أف يتح
 .الفمسطينييف حياتيـ وحتى مماتيـ

 99/02/2092، االتحاد، ابوظبي
 
 
 عمى يد قوات األمن السورية قتيال فمسطينياً  42الشرق األوسط: صحيفة  .40

وسط العاصمة كيمومترات مف  1بيروت: استعاد مخيـ اليرموؾ لالجئيف الفمسطينييف الذي يقع عمى بعد 
السورية، دمشؽ، زخمو االحتجاجي ضد نظاـ الرئيس بشار األسد، حيث خرجت مف أحيائو خالؿ األسبوع 

مخيـ لمثورة القامت تنسيقية و الماضي، الكثير مف المظاىرات المتضامنة مع أىالي مدينة حمص المحاصرة. 
أحد الناشطيف الفمسطينييف،  يشير. و "فيس بوؾ"السورية بنشر مقاطع منيا في صفحتيا الرسمية عمى موقع 

الذي تفرغ أخيرا لمعمؿ في تنسيقيات الثورة السورية، أف العمميات األمنية التي نفذىا األمف السوري داخؿ 
، عمى المداىمات واالعتقاالت. وبحسب لجاف التنسيؽ المحمية، فإف عدد الضحايا الذيف اقتصرتالمخيـ 
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ف السوري خالؿ الثورة المندلعة ضد نظاـ األسد وصؿ إلى أربعيف في سقطوا مف الفمسطينييف برصاص األم
 جميع أنحاء سوريا، معظميـ يسكف في مخيمات درعا وحمص والالذقية.

 99/02/2092، الشرق األوسط، لندن
 
 بالغة عمى الوضع الصحي لعشرات األطفال الخدجأزمة الكيرباء في قطاع غزة تنذر بخطورة  .43

اعتصـ العشرات مف طواقـ االسعاؼ والطوارئ اماـ أزمة الكيرباء في قطاع غزة، في ظؿ  :وكاالت - غزة
مف جيتيا، أكدت وزارة الصحة و معبر رفح الحدودي مطالبيف مصر بتزويد قطاع غزة بالكيرباء والسوالر. 

ورة المقالة بمساف الناطؽ باسميا أشرؼ القدرة، "أف الساعات القادمة ستكوف ساعات حرجة جدًا تنذر بخط
بالغة عمى الوضع الصحي لعشرات األطفاؿ الخدج غير مكتممي النمو في أقساـ الحضانة التي تعتمد عمى 
استمرار التيار الكيربائي". وحذر القدرة مف خطورة انقطاع الكيرباء عمى حياة مئات المرضى في أقساـ 

ت غير المبررة التي تواجو بيا غسيؿ الكمى، والذيف يرتبطوف بأجيزة الغسيؿ ساعتيف، مستيجنا حالة الصم
 أّنات آالؼ المرضى واستغاثاتيـ.

 99/02/2092، الغد، عّمان
 
 األسير اإلداري خضر عدنانالنائب العرابي يطالب الحكومة التدخل لإلفراج عن األردن:  .44

لسػجوف بالتدخؿ مف أجؿ اطالؽ سراح المعتقؿ فػي ا ]األردنية[ طالب النائب سمير العرابي الحكومة: الزرقاء
االسرائيمية خضر عدناف، وقاؿ اف سمطات االحتالؿ االسرائيمي تتفنف في ابتكار وسائؿ متعدده لقير الشعب 

 الفمسطيني الشقيؽ القتالع الفمسطينييف مف ارضيـ.
وقاؿ ىذه القضية تّحتـ عمينا نحف في االردف و مف خػالؿ مجمػس النػواب الػذي يعبػر عػف مشػاعر االردنيػيف 

لسػػموؾ االسػػرائيمي الػػذي يسػػمح لنفسػو بحػػؽ االعتقػػاؿ و التعػػذيب دوف تيمػػو أو محاكمػػو عادلػػو اف نػديف ىػػذا ا
 وممارسة أقصى انواع التعذيب النفسي والجسدي غير المبرر دوليا و قانونيا.

 99/2/2092، الرأي، عّمان

 
 يينالفمسطين يندد بالصمت الدولي تجاه معاناة األسرى "االتحاد العالمي لعمماء المسممين" .45

أعمػػػف االتحػػػاد العػػػالمي لعممػػػاء المسػػػمميف تضػػػامنو  قػػػدس بػػػرس:-فمسػػػطيف المحتمػػػة-الناصػػػرة-الشػػػرؽ-الدوحػػة
الكامػؿ مػػع األسػػير الفمسػػطيني خضػػر عػػدناف المضػػرب عػف الطعػػاـ، وينػػدد بالصػػمت الػػدولي تجػػاه مػػا يعانيػػو 

متدخؿ العاجؿ لإلفراج األسرى في سجوف المحتؿ الصييوني، ويدعو منظمات حقوؽ اإلنساف وشرفاء العالـ ل
عنو وعف كػؿ األسػرى الفمسػطينييف. ودعػا خطبػاء المسػمميف فػي العػالـ بالتنويػو بمعانػاة األسػرى الفمسػطينييف 
ونصػػػرة قضػػػيتيـ. وقػػػاؿ االتحػػػاد فػػػي بيػػػاف لػػػو : يتػػػابع االتحػػػاد العػػػالمي لعممػػػاء المسػػػمميف مػػػا يعانيػػػو األسػػػرى 

الوضػػػع الخطيػػػر الػػػذي يعانيػػػو األسػػػير خضػػػر عػػػدناف  الفمسػػػطينيوف فػػػي سػػػجوف االحػػػتالؿ الغاشػػػـ، وبخاصػػػة
المضػػرب عػػف الطعػػاـ فػػي سػػجف عوفػػػر اإلسػػرائيمي، والػػذي وصػػفت حالتػػو الصػػحية بػػالخطيرة جػػراء اسػػتمراره 

 باإلضراب المفتوح عف الطعاـ لميـو الثالث والستيف عمى التوالي.
 99/2/2092، الشرق، الدوحة

 
 زم لمحفاظ عمى صحة األسير اإلداري خضر عدنانأشتون تطالب "إسرائيل" باتخاذ كل ما يم .46
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تتػػػابع بقمػػػؽ بػػػالغ »لنػػػدف:  قالػػػت وزيػػػرة خارجيػػػة االتحػػػاد األوروبػػػي كػػػاثريف أشػػػتوف فػػػي بيػػػاف باسػػػميا، إنيػػػا 
بػذؿ كػؿ »ودعػت أشػتوف الحكومػة اإلسػرائيمية إلػى «. المعمومات عف تدىور الوضػع الصػحي لخضػر عػدناف

المجػوء المفػرط مػف »حيػاؿ « قمقيػا»، معربة أيضا عػف «ف خضرما تستطيع لمحفاظ عمى صحة خضر عدنا
مف حؽ المعتقميف أف يتبمغوا اتيامػات فعميػة تسػاؽ »وأضاؼ البياف أف «. جانب إسرائيؿ لالعتقاالت اإلدارية
 «.ضدىـ وأف يحظوا بمحاكمة عادلة

 99/2/2092، الشرق األوسط، لندن
 
 فد لمتضامن مع األسير اإلداري خضر عدنانصفي "إسرائيل" تقمع متضامنين دوليين اعتصموا  .47

اإلسػرائيمي فػي صػفد شػمالي ” زيػؼ“قمعت قوات االحتالؿ متضامنيف دولييف اعتصموا أمػاـ مستشػفى سػجف 
 ، حيث يقبع خضر عدناف، ومنعت ممثمػي منظمػات حقوقيػة مػف التجمػع ىنػاؾ.9161فمسطيف المحتمة عاـ 
، إف السػمطات اإلسػرائيمية عػززت إجراءاتيػا ”أسػرى فمسػطيف الحركػة العالميػة لػدعـ حريػة“وقالت مصادر في 

العسكرية حوؿ المستشفي عقب محاولة عشرات الناشطيف الدولييف دخولو لزيارة عدناف. وأوضػحت أف قػوات 
كبيرة مف شرطة وجيش االحػتالؿ انتشػرت فػي المنطقػة واحتجػزت المتظػاىريف وأرغمػتيـ عمػى المغػادرة تحػت 

منظمات متضامنة مع الشعب الفمسطيني السماح ليػا تنظػيـ  90اؿ. كما رفضت طمب تيديد السالح واالعتق
 تظاىرة واالعتصاـ أماـ المستشفى.

 99/2/2092، االتحاد، ابوظبي

 
 سيول تستدعي سفيرىا في تل أبيب عقب إلغاء صفقة عسكرية بين الجانبين .48

كومػػة اإلسػػرائيمية قػّررت إلغػػاء صػػفقة الح ، أفأوردت صػحيفة يػػديعوت أحرونػػوت العبريػة: الناصػرة )فمسػػطيف(
براـ أخػرى بديمػة عنيػا مػع إيطاليػا، األمػر الػذي تسػّبب بإثػارة  عسكرية مع كوريا الجنوبية بقيمة مميار دوالر وا 

أف إبػراـ تػؿ أبيػب الصػفقة  الصػحيفة وأضػافت أزمة في العالقات الدبموماسية الثنائية بيف تػؿ أبيػب وسػيؤوؿ.
غضب كبير لدى سيوؿ التي قػّررت إعػادة سػفيرىا فػي تػؿ أبيػب لػػ "التشػاور"، وىػو  مع روما، تسّبب في إثارة

ما ينذر بأف كوريا الجنوبية "لف تمر مرور الكػراـ عمػى خسػارتيا لمصػفقة، وأف ذلػؾ سػيمحؽ أضػرارًا بصػفقات 
 أمنية أخرى بينيا وبيف إسرائيؿ".

 98/2/2092قدس برس، 
 
 
 
 تناقضات .49

 نقوال ناصر
االقتصادي مستمر عمى قطاع غزة الفمسطيني فيغرقو في ليؿ ال تضيئو الكيرباء، بينما الحصار العسكري 

تغرؽ الضفة الفمسطينية لنير األردف في ظالـ سياسي دامس ال يبدده بصيص أمؿ في أي خالص وطني 
ياف مف في المدى المنظور نتيجة االصرار عمى االستمرار في دوامة البدائؿ ذاتيا التي أثبت العقداف الماض

الزمف عقميا، فالخيارات البديمة المعمنة بعد فشؿ المباحثات "االستكشافية" في األردف تتمخص في استدعاء 
مؤتمر دولي جديد عمو يتممس مخرجا الستئناؼ "عممية السالـ" ومفاوضاتيا وفي تكرار الطرؽ الفمسطيني 
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وما قبميا، حيث يقؼ  8621النكبة عاـ  عمى أبواب األمـ المتحدة الموصدة في وجو الشعب الفمسطيني منذ
 "الفيتو" األميركي ليا بالمرصاد.

وتكاد العتمة الكيربائية والظالـ السياسي المطبقاف عمى األفؽ الوطني الفمسطيني يحجباف التناقضات التي 
 تشير إلى التخبط أكثر مما تشير إلى وضوح رؤية لما ينبغي عممو في المرحمة المقبمة وتجعؿ مف كال

 التوجييف مفرغيف تماما مف أي إمكانية لمنح ولو بصيص أمؿ بالخالص لمشعب الفمسطيني.
ويكمف التناقض األوؿ بيف بحث الرئاسة الفمسطينية عف مخرج وبيف إصرارىا عمى االستمرار في نيج 

سرائيمي استراتيجي أثبت أنو ال مخرج لمشعب الفمسطيني فيو، إذ بغض النظر عف أىداؼ دولة االحتالؿ اال
مف إعالنيا المتكرر عف توقعات باندالع انتفاضة فمسطينية ثالثة، مثؿ توقعيا األخير باندالع انتفاضة 
كيذه في يوـ األرض في الثالثيف مف آذار / مارس المقبؿ، وىي انتفاضة تصر الرئاسة الفمسطينية الحالية 

ود الراىف الذي تجد نفسيا فيو، انسجاما عمى تكرار رفضيا ليا بأي شكؿ تتخذه كخيار بديؿ لمطريؽ المسد
مع معارضتيا النتفاضة األقصى الثانية التي أىمتيا لقبوؿ "شركاء عممية السالـ" بيا "كنظاـ سياسي" بديؿ 
لسابقو الذي حممو أولئؾ "الشركاء" المسؤولية عف اندالع انتفاضة األقصى، تظؿ االنتفاضة الثالثة عمى 

وطني المنطقي والواقعي والوحيد طالما ظمت جعبة القيادة الفمسطينية الحالية الوضع الراىف ىي المخرج ال
خالية مف أي خيارات وطنية يمكنيا أف تمنح األمؿ لشعبيا بخالص قريب، فتجارب الشعوب تؤكد بأنيا 

 تمنح ثقتيا وتجزؿ في تضحياتيا فقط لمقيادات التي تعطييا األمؿ بأف تضحياتيا لف تذىب سدى.
تناقض الثاني في التعويؿ عمى جامعة الدوؿ العربية كمدخؿ فمسطيني إلى المؤتمر الدولي المنشود ويكمف ال

لى األمـ المتحدة عمى حد سواء، فالجامعة العربية، مثؿ األمـ المتحدة، كانت طريقا مسدودا إلى أي  وا 
االقميمية العربية وما قبميا ايضا، ال بؿ إف المنظمتيف  8621خالص وطني فمسطيني منذ النكبة عاـ 

والدولية األممية قد تحولتا عمميا إلى سجف سياسي ألي بحث فمسطيني عف خالص وطني منذ إقامة دولة 
 االحتالؿ اإلسرائيمي في فمسطيف.

لقد أكد وزراء خارجية لجنة متابعة "مبادرة السالـ العربية" في اجتماعيـ األخير بالقاىرة "عمى أىمية التحرؾ 
النعقاد مؤتمر دولي خاص بالصراع الفمسطيني االسرائيمي"، لكنيـ لـ يوجيوا أي دعوة كيذه  مف اجؿ الدعوة

بعد، عمما بأف رئاسة منظمة التحرير الفمسطينية كانت تطالب بمؤتمر دولي كيذا منذ انعقاد مؤتمر 
ا كيذا في ، ال بؿ إنيا كررت بعد أنابوليس مباشرة أف موسكو كانت ستستضيؼ مؤتمر 0226أنابوليس عاـ 

العاـ التالي. وربما كاف االحتماؿ أكبر النعقاد مؤتمر كيذا لو اعتبر وزراء الخارجية العرب أنو سيكوف 
"خاصا" بالصراع العربي االسرائيمي وليس خاصا "بالصراع الفمسطيني االسرائيمي" فقط، وىنا يكمف التناقض 

 الثالث.
لمشركاء في عممية السالـ" الذيف قرروا منذ مؤتمرىـ ويكمف التناقض الرابع في استدعاء مؤتمر دولي "

تيميش األمـ المتحدة وقراراتيا  0226ثـ في مؤتمر أنابوليس عاـ  8668الدولي األوؿ في مدريد عاـ 
الفمسطينية إلى مؤتمر دولي وأي توجو جديد إلى األمـ المتحدة أمريف –وشرعيتيا، مما يجعؿ الدعوة العربية 

ميف، فيؤالء "الشركاء" مصروف عمى إغالؽ أبواب األمـ المتحدة أماـ الشعب الفمسطيني متناقضيف ال متكام
 منذ البداية وأي مؤتمر دولي جديد ليـ لف يفتح ىذه األبواب بالتأكيد.

أما التناقض الخامس فبيف نجاح الجامعة العربية ودوليا في عقد مؤتمرات دولية سريعة "ألصدقاء ليبيا" 
وما شابو وبيف فشميا في عقد مؤتمر "ألصدقاء فمسطيف"، وىذا التناقض يشي بعجز و"أصدقاء سورية" 
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الجامعة العربية أو يشي بعدـ وجود إرادة سياسية لدييا لحشد مؤتمر دولي لدعـ فمسطيف وشعبيا وقضيتيا 
 األكثر عدال واألطوؿ عمرا مف كؿ القضايا العربية األخرى التي يحشدوف مؤتمرات دولية ليا.

نجاح جامعة الدوؿ العربية في عقد مؤتمر "أصدقاء سورية" بتونس في الرابع والعشريف مف الشير  لكف
الجاري ال يشير إلى أنيا عاجزة أو تفتقد االرادة السياسية بقدر ما يسمط األضواء عمى تناقض سادس 

في عقد أي مؤتمر  صارخ بيف إجماع عربي عمى السالـ مع دولة االحتالؿ االسرائيمي يسوغ الفشؿ العربي
دولي لمضغط عمييا مف أجؿ االستجابة لمحقوؽ الفمسطينية المشروعة وبيف شبو إجماع الدوؿ التي تصنع 
قرار الجامعة العربية منذ فترة عمى التخمص مف دوؿ عربية معارضة ألي سالـ مع دولة االحتالؿ بشروطو 

، حتى لو اقتضى األمر دعـ 8666ديفيد عاـ المفروضة عمى األمة بعربيا ومسممييا منذ اتفاقيات كامب 
حروب الفرنجة المعاصريف عمييا عسكريا وماليا ولوجستيا وسياسيا ودبموماسيا كما حدث في العراؽ وليبيا 

 وكما يجري حاليا في سورية وكما يخطط لو عمنا ضد إيراف االسالمية.
ؤوف المدنية في راـ اهلل المحتمة، حسيف إف التصريحات األخيرة لعضو لجنة مركزية حركة "فتح" ووزير الش

الشيخ، التي أكد فييا أف السمطة الفمسطينية ال تتمتع منذ عاـ ألفيف بأي صالحيات سيادية حتى في 
المناطؽ المصنفة "أ" بموجب االتفاقيات الموقعة بيف منظمة التحرير وبيف دولة االحتالؿ، وأف دولة 

لمدنية بالحاكـ العسكري لالحتالؿ بالضفة الغربية وسحبيا مف السمطة، االحتالؿ تنوي إعادة إلحاؽ االدارة ا
إنما تذكر بأف االحتالؿ ودولتو وشركاءه في "عممية السالـ" قد اعتبروا النظاـ الفمسطيني منذ عاـ ألفيف 

ي راف، نظاما مارقا داعما، كما يدعوف، لالرىاب، أي المقاومة الوطنية، مثمو مثؿ سورية والعراؽ وليبيا وا 
الذي لـ ينتو إال "بإسقاط الرئيس" ياسر  0220لذلؾ كاف أوؿ نظاـ جرى تغييره باالجتياح العسكري عاـ 

عرفات واستشياده بعد عاميف. ومع أف النظاـ الذي خمفو انضـ قمبا وقالبا إلى جامعة الدوؿ العربية 
والتـز بشروط المجنة الرباعية الدولية  المجمعة عمى السالـ ولمجتمعيا "الدولي" الذي تقوده الواليات المتحدة

الثالث المعروفة لالعتراؼ بو والتعامؿ معو، فإف ىذا النظاـ الفمسطيني "الجديد" يجد نفسو اليـو رىينة مأزقو 
 الراىف الذي ال يجد منو مخرجا ليذه األسباب عمى وجو التحديد، وىنا يكمف التناقض السابع.
 88/0/0280موقع فمسطين أون الين، 

 
 نتنياىو يعارض ليبرمان .52

 باراؾ رابيد
ىناؾ اختالؼ في القيادة اإلسرائيمية بشأف نظرة اسرائيؿ الى المذبحة التي ينفذىا رئيس سورية بشار األسد 
في أبناء شعبو. فوزير الخارجية ليبرماف والعامموف في مكتبو يعتقدوف أنو يجب عمى اسرائيؿ أف تندد 

نى سياسة معمنة ىي دعوة األسد الى االستقالة. ويعارض رئيس الوزراء بأوضح صورة بالمذبحة وأف تتب
 بنياميف نتنياىو ذلؾ ويعتقد أنو يجب عمى اسرائيؿ أف تحافظ عمى غموض فيما يتعمؽ بموقفيا مف األسد.

ذكر مصدر رفيع المستوى في وزارة الخارجية أف المستوى المختص في وزارة الخارجية قد صاغ في 
خيرة توصية بسياسة جديدة السرائيؿ تتعمؽ بالوضع في سورية. واعتقد الدبموماسيوف األسابيع األ

االسرائيميوف أف مف الواجب عمى اسرائيؿ مف جية أخالقية أف تندد بالمذبحة في سورية وأف تدعو الى خمع 
عة العربية األسد مف أجؿ وقفيا. واعتقدوا في وزارة الخارجية ايضا أنو في الوقت الذي تقود فيو الجام

والواليات المتحدة واالتحاد االوروبي نيجا متشددا جدا عمى نظاـ األسد وتفرض عميو عقوبات وتدعو الى 
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استقالتو، ال تستطيع اسرائيؿ أف ُتظير سياسة غير واضحة وأف تكوف األخيرة في الغرب التي ال تتخذ 
 موقفا.

يات المؤامرة والسيما في العالـ العربي التي تقوؿ إف وىذا السموؾ كما قالوا في وزارة الخارجية قد يغذي نظر 
 اسرائيؿ تفضؿ الحفاظ عمى سمطة األسد برغـ المذبحة.

تبنى وزير الخارجية افيغدور ليبرماف توصية العامميف في مكتبو وأثارىا في أحاديث مع رئيس الحكومة وفي 
راؾ ووزراء آخريف مف االقتراح، فنتنياىو حمقات حكومية رفيعة المستوى. وتحفظ نتنياىو مع وزير الدفاع با

يعتقد اف التصريحات المعمنة الشديدة الميجة خاصة مف قبؿ اسرائيؿ في ىذا الشأف ىي التي ستغذي 
 نظريات مؤامرة أخرى وُتمّكف األسد مف أف يزعـ أف اسرائيؿ تقؼ مف وراء التمرد عميو.

سنة في مقابمة صحفية مع شبكة "العربية" في  كاف أىـ تصريح لنتنياىو عما يجري في سورية قبؿ نصؼ
. وأكد نتنياىو آنذاؾ أف كؿ شيء سيقاؿ في ىذه القضية "سُيستعمؿ لالعتراض عمى 0288تموز )يوليو( 

مسار إصالح حقيقي يريد الناس رؤيتو في سورية. ليذا ال نتدخؿ في سورية، لكف ىذا ال يعني أننا غير 
 قمقيف".

د شديد لالضطرابات في سورية لكف نتنياىو امتنع عف الدعوة الى استقالة األسد منذ ذلؾ الحيف حدث تصعي
حتى بعد الشيادات عمى المذبحة الجماعية في حمص. وقد تناوؿ نتنياىو في جمسة الحكومة قبؿ أسبوع 
ونصؼ األمر بإيجاز فقط. وكانت صيغة كالمو غامضة ولـ ُيذكر اسـ األسد. "تمقينا في األياـ االخيرة 
تذكيرا بالبيئة التي نعيش فييا"، قاؿ نتنياىو. ".. رأينا الجيش السوري يذبح شعبو، ورأينا أحداثا دموية أخرى 

 في منطقتنا. إف زعماء مختمفيف ال يصدىـ أي وازع أخالقي عف قتؿ جيرانيـ وأبناء شعبيـ عمى السواء".
في نقاشات في ىذا الشأف ويؤيد  "الوضع في سورية حساس"، قاؿ موظؼ اسرائيمي رفيع المستوى شارؾ

موقؼ نتنياىو. "ال نريد أف نظير بمظير مف يؤيد أحد الطرفيف. إف االستنتاج الذي توصمنا إليو ىو أف 
الصمت أفضؿ. إف سورية تحاوؿ أصال التحرش بواسطة حزب اهلل في لبناف وعف طريؽ جيات أخرى 

ؼ اسرائيمي آخر يتناوؿ األمر أف موقؼ نتنياىو لجرنا الى الداخؿ، ويجب أال نستجيب لذلؾ". وقاؿ موظ
 اآلف ىو أنو ينبغي الحفاظ عمى نيج حذر، لكف ليس مف الممتنع أف يتغير ىذا في المستقبؿ.

وذكر الموظؼ الرفيع المستوى أنو في قنوات دبموماسية صامتة تعبر اسرائيؿ عف موقؼ أشد. "حينما يسألنا 
خرى عف رأينا فإننا نقوؿ إف ذىاب األسد أفضؿ، لكف ال يجب أف تقـو األميركيوف أو الفرنسيوف أو جيات أ

 اسرائيؿ لذلؾ بحممة دعائية معمنة"، قاؿ الموظؼ الرفيع.
، لكنو لّيف منذ ذلؾ الحيف تصريحاتو في 0288دعا ليبرماف مف قبؿ الى تنحي األسد في تموز )يوليو( 
أي وزير الخارجية في األثناء عمى توجيو سفير ىذا الشأف والسيما بسبب موقؼ نتنياىو. وقد استقر ر 

اسرائيؿ في األمـ المتحدة، روف بروشاور، الى أف يخطب خطبة شديدة المغة في النقاش الذي سُيجرى في 
 الجمعية العامة يوـ الثالثاء، المتعمؽ بالمذبحة في سورية.

قاؿ: "ليس لألسد حؽ أخالقي في أف دعا بروشاور أعضاء األمـ المتحدة أال يقفوا جانبا بإزاء المذبحة، و 
يقود شعبو. ولـ يعد مف الممكف التنحي جانبا والنظر بعدـ اكتراث الى المذبحة الوحشية التي ينفذىا ىو 
ونظامو كؿ يوـ في سورية، ويجب عمى المجتمع الدولي أف يعمؿ فورا عمى وقؼ القتؿ المنيجي ألوالد 

شعب السوري في ىذا الوقت الحرج يساعد عمى استمرار سفؾ ومواطنيف أبرياء. إف كؿ مف يدير ظيره لم
 الدماء".

 87/0/0280ى رتس 



 
 

 

 

 

           27ص                                    2496العدد:                99/2/2092األحد  التاريخ:

 88/0/0280الغد، عمان، 
   
 الحمف اإليراني ووعد الحرب .58

 د. رضواف السيد
كاف خطاب األميف العاـ لػ"حزب اهلل" األخير في ذكرى استشياد عماد مغنية واآلخريف "وعدًا بالحرب" عمى 

ـ طويؿ استخؼ فيو بإسرائيؿ ووجودىا وقوتيا وقوة َمْف وراَءىا، قاؿ إنو عندما كاف مخيَّرًا إسرائيؿ. فبعد كال
بيف التفاوض والحرب فقد خاض الحرب، سائرًا عمى ُسّنة اإلماـ الحسيف الذي اختار االستشياد  0227عاـ 

 عمى التناُزؿ والمفاوضات.
اهلل" في األياـ األخيرة، استنادًا إلى أنباء إسرائيمية عف وكانت ِحدة التوتُّر قد تصاعدت بيف إسرائيؿ و"حزب 

محاوالت اغتياؿ يقودىا إيرانيوف وأشخاص مف "حزب اهلل" في بعض العواصـ. وَنَسب اإلسرائيميوف ذلؾ 
القتراب ذكرى اغتياؿ "مغنية"، والذي يّتيـ الحزب إسرائيؿ باغتيالو في دمشؽ قبؿ سنوات. وعندما شاع بعد 

الخميس خبر اغتياؿ نائب مدير المخابرات ووزير الحرب اإلسرائيمييف، توّقع كثيروف أف يتعرض ُظير يوـ 
نصر اهلل لذلؾ في خطابو مساء الخميس. وقد نفى ذلؾ باستخفاؼ، ذاىبًا إلى أّف الحزب ىو الذي سيقّرر 

يؿ و"حزب اهلل" إنما يييء المكاف والزماف والظروؼ لمثأر لمغنية مف إسرائيؿ الغاربة! وىكذا يبدو أّف إسرائ
ّـَ لمحرب، والتي يختمفاف في تحديد أىدافيا بالطبع. فنصر اهلل كاف في خطاٍب سابٍؽ قبؿ  كؿٌّ منيما رْأَيُو العا
أسبوعيف قد قاؿ إنو سيتخذ قراره بالمشاركة في الحرب عمى إسرائيؿ إذا ىاجمت إيراف بحسب الظروؼ 

 دىا بالحرب عمى طريقة اإلماـ الحسيف إشارًة إلى أنو اتخذ قراره بذلؾ!والسياقات المتاحة، وىا ىو اآلف يتوع
لماذا الحرب إذف ومف يسبؽ اآلَخر إلييا؟ ىناؾ سبباف إيرانياف لمحرب، وسبباف إسرائيمياف. ففي حالة إيراف 
ف النووي عندىا  ىناؾ حصار خانؽ يرمي إلى مْنعيا مف إنتاج سالٍح نووي تقوؿ ىي إنيا لف تنتجو وا 
مكاناتيا:  ألغراض عممية واقتصادية. وبسبب التضييؽ الشديد قامت إيراف بإجراءيف تيديدييف لبياف ُقُدراتيا وا 
ىددت بإقفاؿ مضيؽ ىرمز، وقامت بمناورات ضخمة فيو وفي بحر العرب، وأثارت خالياىا الشيعية في 

ستقـو بذلؾ؟ تختمؼ األقواؿ المنطقة: مف العراؽ إلى سوريا إلى لبناف إلى القطيؼ والبحريف. ومتى 
والتيديدات بيف القياـ بعمميات السّد واإلعاقة إذا ُمنَعت مف تصدير البتروؿ، أو إذا ىوجمت مف جانب 
إسرائيؿ. وىي عندما أثارت الشيعة المسمَّحيف وغير المسمَّحيف إنما أرادت القوؿ بأّف لدييا َأوراقًا بالمنطقة 

سرائيؿ بالطبع. وقد تمجأ إيراف إلى الطمب مف ُكمِّيا، وأنيا تستطيع استخدامي ا ضد العرب واألميركييف، وا 
"حزب اهلل" القياـ بيجوـٍ استباقي يؤدي إلى نشوب حرب بالمنطقة، تحوؿ دوف نشوب حرب عمييا بسبب 
النووي. أّما السبُب الثاني إلمكاف نشوب الحرب مف جانب إيراف و"حزب اهلل"، فيو إخراج النظاـ السوري 

ف مأزؽ. وقد سبؽ لمرئيس السوري أف َأبمغ بعض محاوريو أّف النظاـ لف يذىب دوف حرٍب عمى إسرائيؿ، م
نقاذ  باعتباره "صدعًا زلزاليًا" سوؼ يدمِّر المنطقة كّميا إذا تعرض لألخطار! لكف ما العالقُة بيف الحرب وا 

مى إسرائيؿ، وقد تستطيع إسرائيؿ تدميرىما النظاـ السوري؟! الواقع أّف الحزب والنظاـ ال يمكنيما االنتصار ع
أو إنزاؿ أضرار شديدة بيما، لذلؾ ربما ال يكوف مف المرجَّح شفُّ حرٍب مف أجؿ النظاـ السوري، وقْصر ىذا 

 التيديد عمى الحالة التي تكوف فييا إيراف ىدفًا لميجوـ.
إيراف وأقرب، وىو يمّيد لميجوـ عمى  أما إسرائيؿ فميا سبباف لمحرب عمى "حزب اهلل": إنو ىدٌؼ أسُيُؿ مف

إيراف إف صار ذلؾ ضروريًا، كما أّف إسرائيؿ ال ُتضطرُّ بذلؾ لمبقاء عمى تحسُّبيا لمقتاؿ عمى جبيتيف إذا 
ىاجمت إيراف وىاجميا "حزب اهلل" بصواريخو. والسبب اآلخر أّف الضغوط تشتدُّ عمى إسرائيؿ مف أجؿ 
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مى الدولة الفمسطينية المستقمة. وىي ال ترى ذلؾ ُمالئمًا ليا اآلف في حيف إحياء عممية السالـ، والتفاوض ع
تمضي في سياساتيا االستيطانية. وىي تعرؼ أّف إدارة أوباما مقيَّدة باالنتخابات الرئاسية القادمة. وبذلؾ 

مت المفاوضات، وأزالت خصمًا مزعجًا عمى الحدود.  تكوف قد أجَّ
ـّ وتخبر العالـ أف بعثاتيا وشخصياتيا تتعرض ألعماٍؿ إرىابيٍة مف جانب "حزب إسرائيؿ إذف تخبر رأييا العا

سكاتيا. يراف، وىي ال تستطيع الصبر طوياًل عمى ذلؾ، والبد مف مياجمة مصادر النيراف وا   اهلل" وا 
يراف )وحتى تركيا( ومرحت بالمنطقة العربية خالؿ األعواـ العشرة الماض ية، لقد سرحت كؿٌّ مف إسرائيؿ وا 

في ظّؿ عسكر الواليات المتحدة التي أشرفت عمى التقاُسـ وشاركت فيو. وقد َأوقع ذلؾ أعباء ىائمًة عمى 
األميركييف، فغيَّر أوباما االستراتيجية، بؿ إّف التغيير بدأ في الفترة الثانية لبوش االبف. وتجمَّى ذلؾ التغيير 

صالح العالقات مع العرب. ووجدت الدوؿ في االنسحاب األميركي مف العراؽ، والتزاـ جانب ال دبموماسية، وا 
الثالث في االنسحاب األميركي تحدياٍت وفرصة. وانطبؽ ذلؾ بالدرجة األولى عمى إيراف التي رأت أنيا 
تستطيع الحصوؿ عمى قْدٍر أكبر مف الكعكة إذا غاب العسكر األميركي عف الساحة. لكْف حالت دوف ذلؾ 

لداخمي اإليراني الحاّد، وقياـ الثورات العربية ووصوليا إلى الحميؼ السوري، واشتداد ثالثة أمور: االنقساـ ا
الحصار عمى طيراف مف جانب الغربييف لمحيمولة بينيا وبيف إنتاج النووي. لكّف إيراف حّققت أمورًا خالؿ 

بالعراؽ. ويقاؿ إّف  االنسحاب األميركي وبعده: استيالء "حزب اهلل" عمى الحكومة في لبناف. وظيور نفوذىا
ىناؾ قواٍت إيرانية اآلف مف فيمؽ القدس بسوريا، وأّف "حزب اهلل" يساعد في الداخؿ السوري بأساليب شتى. 
إنما المشكمة أنو مع غياب التأكُّد واالعتراؼ، يبقى كّؿ شيء ُعرضًة لمتزْعُزع والزواؿ، ولذا يأتي التراُوح بيف 

مكاف الت فاُوض والتسوية. والممؼُّ السوريُّ ليس سياًل عمى إيراف ضياعو، لكنو ليس إظيار القوة والنفوذ، وا 
سياًل أيضًا دعـ النظاـ ضد شعبو والمشاركة في سفؾ دماء السورييف. ثـ إنو ما عاد سياًل الدعس عمى 

حْسب؛ َأرجؿ العرب وبخاصٍة في الخميج، ألّف الخميج ال يريد وال يتوجب عميو حماية أرضو وبحاره وأجوائو و 
بؿ يريد أيضًا إنياء الوضع في سوريا لصالح الشعب السوري. لذلؾ، فإذا كاف اإليرانيوف يعتبروف أنفسيـ 
في حالة ىجوـ؛ فالخميجيوف َيَروَف أّف مف واجبيـ وسط ظروؼ الثورات العربية، حماية األمف العربي 

 ومواجية التحديات اإليرانية واإلسرائيمية.
وريا اآلف. فاإليرانيوف يريدوف االستمرار في نظميا ضمف محورىـ، والعرُب يشتد الصراع إذف عمى س

وف عمى استعادتيا، و"حزب اهلل" يريد إنفاذ الرغبات اإليرانية بدعـ النظاـ السوري، لكنو يخشى مف  مصرُّ
دخؿ في التطورات القادمة، والتي تضع السنة في لبناف وسوريا والعراؽ في مواجيٍة مع ىذا المحور الذي يت

شؤونيـ وييّدد بتقسيـ بمدانيـ. وقد يختار نصر اهلل الجياد واحتماؿ االستشياد بداًل مف التفاُوض والتسوية 
والمصالحة. لكّف المصالحة المطموبة منو ليست مع إسرائيؿ كما يزعـُ، بؿ مع المسمميف اآلخريف في لبناف 

 وسوريا!
 89/0/0280االتحاد، أبو ظبي، 

 
 منظمة التحرير لمفمسطينيين عن شرعية تمثيل .50

 إبراىيـ حمامي
بداية يجب التذكير بأف عبارة "الممثؿ الشرعي والوحيد" التي تمتصؽ دائمًا باسـ منظمة التحرير الفمسطينية 
ىي صناعة رسمية عربية خالصة، فرضيا الزعماء العرب في قمتيـ بالرباط في أكتوبر/تشريف األوؿ مف 
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مف خالؿ سمسمة مف اإلجراءات والقوانيف عمى الفمسطينييف المقيميف في  ، ومف ثـ فرضوىا8662العاـ 
 الدوؿ العربية.

وبالرغـ مف أف منظمة التحرير فرضت عمى الشعب الفمسطيني، إال أنو ونتيجة لتراكمات تاريخية ونضالية 
الشتات  وعوامؿ سياسية ارتضى الشعب الفمسطيني بالمنظمة غطاًء ومظمة لو، وأضحت بيتو وكيانو في

 ولعدة سنوات، أي أف الشعب ىو مف منح الشرعية لممنظمة وليس العكس.
 بداية االنييار

جاءت منظمة التحرير الفمسطينية كبديؿ ناصري لمييئة العربية العميا لفمسطيف، والتي كانت ممثمة في 
، 8675اقي عاـ جامعة الدوؿ العربية باسـ حكومة عموـ فمسطيف، حتى وفاة رئيسيا أحمد حممي عبد الب

 عندما أبقى عبد الناصر مقعد فمسطيف شاغرًا لتحؿ منظمة التحرير مكاف حكومة عموـ فمسطيف.
حاربت فتح بزعامة عرفات وعمى مدار ثالثة أعواـ وبقوة منظمة التحرير وراسمت القادة العرب ووزراء 

 لمشعب الفمسطيني! الخارجية، وشككت بيا باعتبارىا كيانًا دخياًل مشبوىا، رافضًة تمثيميا
وتغيير ميثاقيا، وحصر القضية ببعدىا الفمسطيني،  8671مع سيطرة ياسر عرفات عمى المنظمة في العاـ 

وبحجة "القرار الفمسطيني المستقؿ"، بدأ عّباس اتصاالتو بالقوى اإلسرائيمية المحبة لمسالـ منذ أوائؿ 
منية مع "ماتيتياىو بيميد" أسفرت عف إعالف السبعينيات تحت مبدأ "اعرؼ عدوؾ" حيث قاـ باتصاالت ع

، وفي نفس السنة أصدر عباس كتاب "الصييونية 8666"مبادئ السالـ" في األوؿ مف يناير/كانوف الثاني 
 بداية ونياية"، ضّمنو رؤيتو وفمسفتو والتي أصبحت فيما بعد الخط التفاوضي لممنظمة.

ادئ التي كانت المنظمة تتمسؾ بيا، بتبني برنامج "النقاط شيدت تمؾ الفترة التنازؿ الرسمي األوؿ عف المب
 العشر"، وفيو بدأت رؤية المنظمة لمحؿ تتغير، وتتحوؿ معيا منظمة التحرير نحو النيج التفاوضي.

وخروجيا مف لبناف عاماًل ضاغطًا آخر، وبداية لمسمسؿ ال منتو مف  8610شكمت ىزيمة المنظمة عاـ 
، والذي فتح بدوره بوابة 8615ميب حبيب، إلى بياف نبذ اإلرىاب في العاـ التنازالت، مف تفاىمات في

عالف دولة فمسطيف "بجانب إسرائيؿ" في  االتصاالت مع الواليات المتحدة عبر سفيرىا في تونس، وا 
، وليس انتياء باتفاؽ أوسمو واالعتراؼ "بحؽ إسرائيؿ" في الوجود والذي وقعو عرفات في 85/88/8611
26/26/8665. 

 الممثؿ الشرعي والوحيد
منعطفًا ىامًا بعد إقناع الممؾ حسيف باعتبار منظمة التحرير  8662شكمت قمة الرباط العربية السابعة عاـ 

الفمسطينية ممثاًل شرعيًا ووحيدًا لمشعب الفمسطيني، بغطاء رسمي عربي بعيدًا عف رأي الشعب الفمسطيني 
يا بتمثيمو، ومع ذلؾ منحيا الشعب الفمسطيني الثقة والشرعية الذي لـ يستشر في تأسيس المنظمة وال حق

مختارًا أو مرغمًا، في ظؿ ضغوط عربية ىائمة عمى الفمسطينييف المقيميف في الدوؿ العربية، أو ممارسات 
 االحتالؿ في الداخؿ الفمسطيني.

حزمة مف اإلجراءات  عانى الفمسطينيوف في الدوؿ العربية مف محاوالت فرض المنظمة عمييـ بالقوة عبر
 كاف منيا:

 التضييؽ في السفر والعمؿ والتحرؾ خالفًا لبروتوكوؿ الدار البيضاء. -
% تحسـ مف راتب كؿ فمسطيني رغمًا عنو ودوف موافقتو لصالح منظمة التحرير 5فرض ضريبة  -

 الفمسطينية.
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نونية، مف قبيؿ تسجيؿ المواليد، إرغاـ الفمسطيني عمى التعامؿ مع مكاتب المنظمة في كؿ اإلجراءات القا -
الحصوؿ عمى اإلقامات، تأشيرات الخروج والعودة وغيرىا، مقابؿ رسوـ كانت تجنييا منظمة التحرير مف 

 الفمسطيني.
تغّولت منظمة التحرير عمى الفمسطينييف وأصبح لدييا سجونيا  -ليبيا مثاالً -في بعض الدوؿ العربية  -

 ارضيا.الخاصة العتقاؿ ومعاقبة مف يع
أما في الدوؿ ذات الوجود الفمسطيني الكبير، وتحديدًا في لبناف، ومع تحوؿ منظمة التحرير إلى دولة  -

داخؿ دولة، أو ما عرؼ بجميورية الفاكياني سيئة الصيت، دفع الفمسطيني، وما زاؿ، ثمنًا لممارسات 
 المنظمة وقياداتيا.

أو استفتي عمى شرعية تمثيؿ المنظمة لو، ولـ يشارؾ لـ تسجؿ األحداث أف الفمسطيني اختار أو انتخب 
الفمسطيني في آليات اتخاذ القرار، إال مف خالؿ ما يستقطع مف راتبو رغمًا عنو، وفي أحسف األحواؿ كانت 
المنظمة تمثؿ فصائؿ محددة يسارية التوجو في غالبيتيا الساحقة، تزيد وتنقص بحسب الظروؼ 

 واالنقسامات.
لممنظمة، وعمى افتراض تمثيميا، تـ االستفراد بقراراتيا، وخرؽ ميثاقيا مرات ومرات، مف وحتى بوجود جسـ 

قبؿ رئيس لجنتيا التنفيذية، دوف حساب أو عقاب، رغـ الخسائر واليزائـ والكوارث التي لحقت بأبناء الشعب 
 الفمسطيني.

ما قبؿ تأسيس المنظمة، لكف ظيرت عمى الساحة الفمسطينية قوى تنظيمية جديدة، كانت حاضرة حتى منذ 
دوف كياف سياسي يعبر عنيا، وأصبحت تدريجيًا تمثؿ شريحة عريضة مف الشعب الفمسطيني، وحصمت 

، لـ تحصؿ عمييا منظمة التحرير نفسيا، وىو ما زاد مف جدلية التمثيؿ 0227عمى شرعية انتخابية عاـ 
 المشكوؾ فيو أصاًل.

 مؤسسات منظمة التحرير
منظمة فقد عانت مف التيميش، وُعطمت مؤسساتيا، لتعود وتنفخ فييا الروح بعد تعثر أما مؤسسات ال

المفاوضات مع االحتالؿ، وصعود الحركات اإلسالمية الرافضة لنيج التفاوض، وحتى مع فرضية تمثيؿ 
 المنظمة لمشعب الفمسطيني، فإف مؤسساتيا أصبحت منتيية الصالحية، فاقدة لمشرعية حتى طبقًا لقانوف

 المنظمة نفسيا.
المجنة التنفيذية لممنظمة فقدت نصابيا ولسنوات، بعد وفاة أو استقالة أو امتناع أكثر مف ثمث أعضائيا،  -

، دوف انعقاد لممجمس 06/21/0226وىو ما عوضو عّباس مف خالؿ تعيييف ستة مقربيف لو بتاريخ 
 ـ األساسي لممنظمة.المعدلة مف النظا 82الوطني المخوؿ بالتعييف، وخرقًا لممادة 

، رغـ أف النظاـ 8667المجمس الوطني الفمسطيني، لـ ينعقد بشكؿ كامؿ منذ أبريؿ/نيساف مف العاـ  -
األساسي ينص عمى انعقاده سنويًا، كما ينص عمى ضرورة تجديد العضوية كؿ ثالث سنوات، وال يعرؼ 

تعيينو إباف عيد عرفات طبقًا لموالء  أحد تحديدًا عدد أعضاء المجمس الوطني الفمسطيني، بعد أف أصبح
 واألىواء.

المجمس المركزي، الذي ينص النظاـ عمى تجديده مع تجديد المجمس الوطني، مضت عميو المدة نفسيا  -
دوف تغيير، كما أنو لـ يجتمع خالؿ السنوات الماضية إال لتمرير قرارات عباس حتى المتناقضة منيا، مع 

 عقاده كؿ ثالثة أشير.أف نظامو ينص عمى ضرورة ان
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الميثاؽ الوطني الفمسطيني، وفي تصويت برفع األيدي بحضور الرئيس األميركي بيؿ كمينتوف تـ إلغاء  -
مادة ىي مواد الميثاؽ، لتبقى خمس مواد فقط كميا تتعمؽ  55مادة أخرى، مف أصؿ  87مادة، وتعديؿ  80

 نظمة.بالشؤوف اإلدارية، وبذلؾ انتفت أي مرجعية حقيقية لمم
 السمطة مقابؿ المنظمة

ال يخمو اجتماع أو بياف لمفصائؿ الفمسطينية مف إشارة لضرورة إصالح أو إعادة بناء منظمة التحرير، وىو 
ما يؤكد انعداـ صفتيا التمثيمية، عمى األقؿ بشكميا الحالي، الذي يوافؽ الجميع بدوف استثناء عمى أنو غير 

 مقبوؿ.
ىمات والحوارات، والمجاف الكثيرة التي ُعيد إلييا ببناء أو إصالح المنظمة، إال أنيا ومع تعدد االتفاقات والتفا

أخفقت جميعيا في ذلؾ، بسبب سيطرة وىيمنة قيادة المنظمة عمى قراراتيا، واستخداميـ لممنظمة باعتبارىا 
مسمطة مقابؿ فّزاعة في وجو مف يعارض سياساتيـ، مع ممارسات فعمية لموصوؿ إلى عممية إحالؿ كامؿ ل

 إنياء دور المنظمة.
سياسة إحالؿ السمطة بداًل مف المنظمة، وجمدت دوائر  -ولسنوات-لقد مارست قيادة المنظمة والسمطة 

ومؤسسات المنظمة، حتى أف ميزانية المنظمة عبر الصندوؽ القومي الفمسطيني باتت بندًا في ميزانية 
تب األخرى في السمطة، مؤثرة في قراراتيا ونتائج اجتماعاتيا، حكومة راـ اهلل، وتابعة ليا كما ىو شأف الروا

ف أعمنت رفضيا لمقرارات، لكنيا، وبسبب الخوؼ مف قطع الميزانيات  بمباركة الفصائؿ المنضوية، حتى وا 
ف عارضتيا صوتيًا.  المخصصة ليا، تحضر االجتماعات وتمنح الغطاء لمقرارات التنازلية، حتى وا 

" بتاريخ يقوؿ عامر راشد تحت  عنواف "ىؿ أصبحت منظمة التحرير الفمسطينية لزـو ما ال يمـز
"وما كاف مف الممكف تمرير خطة إحالؿ السمطة الفمسطينية مكاف منظمة التحرير  08/26/0225

الفمسطينية إال بخمؽ تداخؿ واسع في اليياكؿ القيادية لكؿ مف السمطة الوليدة ومنظمة التحرير الفمسطينية، 
 د ذلؾ عممية إزاحة تدريجية لصالح السمطة الفمسطينية.لتبدأ بع

فرئيس السمطة الفمسطينية ىو رئيس منظمة التحرير الفمسطينية، ومعظـ وزرائيا ىـ مف أعضاء المجنة 
التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية، أو مف أعضاء المجمس المركزي الفمسطيني، بذلؾ نجحت التغطية 

 مف تحت منظمة التحرير الفمسطينية ومؤسساتيا االئتالفية".عمى عممية سحب البساط 
ىذا التداخؿ سبؽ وأف أوجده عرفات حيث كاف يعمؿ انطالقا مف تسممو لثالثة مناصب أساسية: فيو رئيس 

 السمطة الفمسطينية، وىو رئيس منظمة التحرير الفمسطينية، وىو رئيس الدولة الفمسطينية.
نظمة التحرير ىي المرجعية لمسمطة الفمسطينية إنما انطالقا مف الداخؿ، وبقي عرفات محافظا عمى كوف م

وسيؿ عميو األمر أنو ىو المناصب الثالثة، فكاف يجمع )السمطة( حيف يريد قرارا داخميا، وكاف يجمع 
أعضاء المجنة التنفيذية الموجوديف في الداخؿ حيف يريد قرارا مرجعيا، وكاف يشارؾ وزير خارجيتو في 

ا السفارات في الخارج مف حيث التعييف ومف حيث صرؼ الميزانيات، مع أرجحية لصالحو بصفتو قضاي
 الرئيس، وبصفتو صاحب القرار المالي، واستمر األمر عمى ىذا الحاؿ أكثر مف عشر سنوات.

 عّباس بدوره يحاوؿ مف خالؿ ىذا التداخؿ السيطرة المطمقة عمى كؿ شيء، وفي ىذا اإلطار يقوؿ الكاتب
نضاؿ حمد تحت عنواف "مات الممؾ عاش الممؾ": عباس يحاوؿ التصرؼ وكأنو رئيس الشعب الفمسطيني 
كمو وىذا ىراء، فال ىو وال لجنة فتح المركزية وال ما يسمى المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية وىذه 

 المجنة لـ تعد شرعية وفقدت شرعيتيا القانونية منذ رحيؿ عرفات!
 مثيؿ حقيقيا لمشعب الفمسطينيال ت
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ال يمكف االدعاء اليوـ وفي ظؿ المتغيرات عف وجود تمثيؿ حقيقي لمشعب الفمسطيني، وال يمثؿ دخوؿ 
حماس والجياد اإلسالمي لممنظمة شرعية حقيقية لممنظمة، بؿ يزيد مف واقع أنيا منظمة الفصائؿ 

 المنضوية.
ف إال عبر صناديؽ االقتراع، عبر انتخابات حرة نزيية تشمؿ إف التمثيؿ الحقيقي لمشعب الفمسطيني ال يكو 

أبناء الشعب الفمسطيني في كافة أماكف وجودىـ دوف استثناء، في الضفة الغربية وغزة والقدس، في مخيمات 
 ، وب ليات تناسب ىذا التنوع والتوزع.8621المجوء، في الشتات، وفي فمسطيف المحتمة عاـ 

يؽ ذلؾ فيو أمر مردود عميو، وتسقطو حقيقة انتخابات العراقييف في كؿ أماكف أما التعذر باستحالة تحق
 وجودىـ، وسيولة التواصؿ والتصويت حتى عبر التقنيات الحديثة.

بدوف انتخابات ال يحؽ ألحد االدعاء بتمثيؿ الشعب الفمسطيني، أو اتخاذ القرارات نيابة عنو، ومف غير 
منظمة التحرير مارست التفرد واإلقصاء لعقود مف الزماف، بدكتاتورية المقبوؿ استبداؿ دكتاتورية اسميا 

 أخرى تحت أي مسمى كاف.
األىـ أف مف يمنح الشرعية ىو الشعب، ومف يسحبيا ىو الشعب، والمنظمة أو غيرىا ليست كيانًا مقدسًا 

فضيا طالما بقيت فوؽ الشعب وفوؽ حقوقو وثوابتو، وكما قبميا الشعب بعد أف فرضت عميو، يستطيع أف ير 
 منظمة لمتفريط والتمرير، والكيانات وجدت لتخدـ قضية الشعب ال أف تتنازؿ عف حقوقو وثوابتو.

إف منظمة التحرير الفمسطينية بشكميا الحالي ال تمثؿ الشعب الفمسطيني، وال يحؽ ليا التحدث باسمو أو 
 اتخاذ القرارات باسمو.

 89/0/0280موقع الجزيرة.نت، 
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