
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
  
  

    
  
  

  
  
  
  
  

  الحكومة القادمة من المستقلين لها مهمات معينة ومحددة وليس لها برنامج سياسي :البردويل
  "تحصين المصالحة"ما يحدث داخل حماس لـ: برهومفوزي 

  وسلوأبشكل مخالف التفاقيات " بي"' تستولي على مساحات شاسعة في منطقة "لإسرائي "":تسهار"
  خطة شاملة من ثالث مراحل لحل أزمة كهرباء غزة نهائياً": سما"مصدر مصري لـ

  سيطر على الضفة مستغلةً المصالحةحماس ستُ :2012االستخباري لعام " أمان"تقدير جهاز 
  إعادة إعمار القرى الفلسطينية المهجرة مسابقة

قوات االحتالل تقتحم باحات
المسجد األقصى وتعتدي على 

   منهمالمصلين وتعتقل عدداً
  

  

 4ص... 

  2417  20/2/2012اإلثنين 



  

  

 
 

  

            2ص                                     2417:                العدد20/2/2012اإلثنين  :التاريخ

    :السلطة
 5  تستنكر اقتحام اليهود للمسجد األقصى" تنفيذية منظمة التحرير".2
 6  ة بالمسجد األقصى  الحكومة في غزة تحذر من مجزر.3
 6  " في ظل ضعف التفاعل الدولي"مخطّط إسرائيلي الستهداف األقصى : البيتاويالنائب .4
 6  النائب عطون يطالب بمواقف عربية عمليةً لنصرة القدس .5
 7  منطقة جبع  بشأن حادث السير في العبرستخالصفياض يشكّل لجنة تحقق وا.6
 7   عام تضامنا مع األسير خضر عدنانقراقع يدعو الستنفار.7
 7  غزةب القاضي بوقف دفع مخصصات مالية لألسر الفقيرة "األونروا" ترفض قرار "منظمة التحرير".8
 8  ترتيب البيت الفلسطيني الداخلي سيشمل وحدة المرجعية: زكيعباس .9
 8   تعقد ورشة حول الجودة في المستشفيات الحكومية في الضفةوزارة الصحة.10
    

    :المقاومة
 8   معينة ومحددة وليس لها برنامج سياسيالحكومة القادمة من المستقلين لها مهمات :البردويل.11
 9  "تحصين المصالحة"ما يحدث داخل حماس لـ: برهومفوزي .12
 9  مركزية فتح تتخذ سلسلة قرارات سياسية وتنظيمية لمواجهة المرحلة المقبلة.13
 10  اإلسراع بتشكيل الحكومةب ويطالب "إعالن الدوحة"ـيشيد بالمصري منيب .14
 10  اللجنة المركزية لحركة فتح تختار أمال حمد لعضويتها بدال من محمد دحالن.15
 11   األقصى سيدخل المنطقة في دوامة عنفالمسجد أي اعتداء إسرائيلي على : فتح.16
 11   بمهرجان ومسيرة في طوباس43الجبهة الديمقراطية تُحيي ذكرى انطالقتها الـ .17
 12  غزةفي القسام لكتائب تابعاً تدريب موقععدوان جوي على .18
    

    :اإلسرائيليالكيان 
 12  إيرانستتخذ بمفردها قرارها بشأن ضرب " سرائيلإ": يليقائد الجيش اإلسرائ.19
 12   القطاعبقادة الجيش اإلسرائيلي مقتنعون بعدم إمكان تجنب عملية عسكرية كبيرة : "معاريف".20
 14  ضفة مستغلةً المصالحةحماس ستُسيطر على ال :2012االستخباري لعام " أمان"تقدير جهاز .21
 14  وهي السبيل لتسليح حماس وحزب اهللا..  بالنسبة إليران"حصان طروادة"سوريا : هاليفي.22
 14  ستيطانتصادق على مشروع قانون يشجع التبرع لالاللجنة الوزارية لشؤون التشريع .23
 14    قد تضطر إلى التخلي عن الرادار في تركيا"إسرائيل": هآرتس.24
 15  أصبح قريب المنال" الربيع اإلسرائيلي: "هآرتس.25
 15  "تحرش"مدير مكتب نتنياهو سيستقيل بعد اعترافه بتهمة : صفقة ادعاء.26
 15  "يتهم قيادة الجيش بالتحريض ضد الحكومة "اإلسرائيلي وزير المالية :رتسآه.27
 16  انخفاض الحس األمني لدى المدراء اإلسرائيليين: "معاريف".28
 16  "ئيلسراإ" يشل األمنيةهجوم إيران وحزب اهللا والمؤسسة : محلل عسكري.29
  
  

  



  

  

 
 

  

            3ص                                     2417:                العدد20/2/2012اإلثنين  :التاريخ

    :األرض، الشعب
 17   العام للجامعة العربيةاألمين لمدينة القدس مع اإلسرائيليةوفد مقدسي يتناول االنتهاكات .30
 17   في نعلين في الضفة الغربيةمسيرة احتجاجية على اقتحام ساحة المسجد األقصى.31
 17   مرفوضةاألزهر وفتوى اإلضرابمصمم على  : عدنان خضرخضر األسير.32
 18  لألسير خضر عدنانل سلطات االحتالل مسؤولية أي مكروه قد يحصل أحّم: زحالقة.33
 18 وق وهو األطول في تاريخ الحركة األسيرةإضراب خضر عدنان غير مسب: فروانة.34
 18  الغربية االحتالل استغل اتفاقيات مع السلطة للسيطرة على مناطق بالضفة: التفكجي.35
 18  ي السجونمؤسسة أوروبية تتهم أطباء السجون اإلسرائيليين بالتستر على تعذيب فلسطينيين ف.36
 19   فلسطينياً أكاديميا430ً أكثر من عشر سنوات خاللاحتجزت  "إسرائيل" :لمركز األورومتوسطيا.37
 19  االحتالل يصادر أموال المواطنين على معبر الكرامة بدواع أمنية واهية: "التضامن الدولي".38
 20  الخليل تشهد فعاليات الحملة العالمية لفتح شارع الشهداء: بمشاركة حنين زعبي.39
 20  مصمص قرب أم الفحمفي قرية متطرفون يشعلون النار في مسجد .40
 20  شعبالدعو حسون إلى عدم مساندة النظام ضد وي.. "لدموقف نزيف ا"بـيطالب األسد مفتي القدس .41
 21  شبان غزة يتضامنون مع الشعب السوري.42
 21   لبنان يطالبون بتنظيم انتخابات المجلس الوطني في الشتاتن فيفلسطينيوناشطون .43
 21   مسابقة شبابية لالجئين الفلسطينيين"حان ربيعي" :األونروا.44
 22  إعادة إعمار القرى الفلسطينية المهجرة مسابقة.45
   

   :اقتصاد
  22  ضافيةمطالبة الحكومة المقالة بوقف التجارة السوداء واألنفاق وإلغاء الضرائب اإل: غزة.46
  22   شاحنة لغزة وتصدير طماطم كرزية وفلفل للخارج190دخال إ.47
   

   :صحة
  23   في غزةهنية يوعز بصرف مبلغ مليوني دوالر لوزارة الصحة.48
  23  مساعدات طبية عمانية إلى غزة.49
   

   : األردن
 23 لإلفراج عن المعتقل خضر عدنان" إسرائيل"األردني يطالب الحكومة بالتدخل لدى " النواب".50
 23 األردن يشجب اقتحام متطرفين يهود لألقصى.51
 24 رفين يهود وشرطة إسرائيلية للمسجد األقصىوزير األوقاف األردني يستنكر اقتحام متط.52
 24 إبعادي عن غزة لن يكون سبباً في ابتعادي عن درب المقاومة: أسير أردني محرر.53
   

   : لبنان
 24 "عزلة نهر البارد"ملتقى لبناني فلسطيني لفك : لبنان.54
   



  

  

 
 

  

            4ص                                     2417:                العدد20/2/2012اإلثنين  :التاريخ

   :عربي، إسالمي
 25  خطة شاملة من ثالث مراحل لحل أزمة كهرباء غزة نهائياً" : سما"مصدر مصري لـ.55
 26   المسجد األقصىحمايةالجامعة العربية تطالب المجتمع الدولي ب.56
 26  مساس باألمة اإلسالميةاألقصى المسجد اقتحام : أوغلو.57
 26  ىاألزهر يناشد المسلمين التصدي النتهاك حرمة المسجد األقص.58
 27  مايو المقبل/ أيارترتيبات مكثفة للزحف بالماليين نحو القدس منتصف : صالح سلطان.59
 27  المسؤولية الكاملة عن حياة األسير خضر عدنان" إسرائيل"تحّمل لجامعة العربية ا.60
 27  الدوحة تستضيف المؤتمر الدولي للدفاع عن القدس األحد المقبل.61
   

   :دولي
 28  بضرب إيران" عدم التسرع"بـ" إسرائيل"نصح يرئيس هيئة األركان بالجيش األمريكي .62
 28   وعلى العالماتخاذ خطوات تعود بالكوراث عليها وعلى المنطقةمايكل هايدن يحذر إيران من .63
 29 شردهموالمناطق المحتلة يستثني الفلسطينيين وي" إسرائيل"نموذج تطوير لألرض في :األمم المتحدة.64
 30   إسرائيلي في توزيع المياه بالضفة" ابرتهايد: "البرلمان الفرنسي.65
 30  المغني االسترالي العالمي يصدر أغنية لدعم صمود األسير خضر عدنان.66
    

   :تقارير
 31  وسلوأبشكل مخالف التفاقيات " بي"'ستولي على مساحات شاسعة في منطقة  ت"لإسرائي" :"هارتس".67
 32  ران وتقليص الميزانية العسكريةإيالعالقة الغامضة بين جدية التهديد اإلسرائيلي بضرب .68
    

    :مقاالت
 33  حسين أبو النمل.د... عبية؟لماذا صعدت حماس واستقرت فتح وهبطت الش.69
 40  نواف الزرو... يسودان المشهد الصهيوني.. الوطن البديل وضفتان لألردن.70
    

  44  :كاريكاتير
***  

  
  على المصلين وتعتقل عدداً منهمقوات االحتالل تقتحم باحات المسجد األقصى وتعتدي  .1

ان  عم مننادية سعد الدين وبرهوم جرايسيعن مراسليها  20/02/2012، الغد، عّمان نشرت
 على المصلين في الحرم القدسي الشريف،  قوات االحتالل اإلسرائيلي شنت أمس، عدواناً، أنالناصرةو

أكد مستشار وبعد ان تصدوا لعصابات المستوطنين وحاولت اقتحام باحات الحرم واستفزاز المصلين، 
محاوالت المتطرفين اليهود القتحام "يوان الرئاسة الفلسطينية لشؤون القدس المحتلة أحمد الرويضي، أن د

األقصى تتم بالتنسيق مع الحكومة اإلسرائيلية وتعد جزءاً من المخطط، على غرار ماحدث أمس حينما 
ألقصى للوقف والتراث أن وأفادت مؤسسة ا". الصمت الدولي إزاء ذلك"، منتقداً "تصدى الفلسطينيون لهم
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 عنصراً من قوات االحتالل اقتحموا باحات الحرم القدسي الشريف، من جهة باب المغاربة 40نحو 
  .  منهم18واعتدت على عدد من المصلين في ساحات المسجد، قبالة الجامع القبلي المسقوف، واعتقلت 

خطط رصدت له الميزانية الالزمة لهذا مصادقة الحكومة اإلسرائيلية أخيراً على م"واوضح الرويضي ان 
العام لتغيير الوضع في األقصى، شموالً لمحيط المسجد ووضع موضع قدم داخل ساحاته، بما يماثل 
الحال في الحرم اإلبراهيمي الشريف، فيما يصار في مرحلة قادمة للحديث عن هدم األقصى وبناء الهيكل 

ومية اإلسرائيلية وممارسات الليكود، الحزب الحاكم، اإلجراءات الحك"واعتبر أن  ".المزعوم مكانه
والجماعات االستيطانية والمتطرفة المنتهكة للمسجد األقصى، ترمي إلى قياس ردات الفعل الفلسطينية 

هجوم كبير يمس األقصى احتكاماً "وحذر من ". والعربية واإلسالمية والدولية تجاه الخطوات القادمة
االتصاالت الرسمية التي تجريها القيادة الفلسطينية مع األردن "، الفتاً إلى "كلقرار رسمي إسرائيلي بذل

وحذر الرويضي من ". والدول العربية واإلسالمية واألجنبية للتحرك إليقاف عدوان سلطات االحتالل
فلسطينيا قرارا "، الفتا الى ان هناك "تهديدات تكرار محاولة االقتحام غداً الثالثاء، قد تتصاعد أسبوعياً"

لدى المؤسسات الوطنية والدينية والشعبية في القدس المحتلة لمنع أي محاولة القتحام االقصى، مهما 
  ".كانت الجهة المنفذة وتوقيتها

الصحافي ، أن  تل أبيب مراسلها من نظير مجلي عن20/02/2012، الشرق األوسط، لندن وذكرت
أن عدد االعتداءات التي وقعت على يد صرح ، محمود أبو عطا، من مؤسسة األقصى للوقف والتراث

 اعتداء، تراوحت ما بين اعتداء 150 بلغ 2011االحتالل اإلسرائيلي وأذرعه التنفيذية، خالل سنة 
وانتهاك عيني ميداني ملموس، وبين مخططات تهدد وتعرض المسجد األقصى لخطر آني أو مستقبلي 

لتي تشكل نوعا من أنواع الحث االحتاللي على إيقاع قريب أو بعيد، باإلضافة إلى رصد التصريحات ا
 شخص من المستوطنين والجماعات 5000ويبين التقرير أن نحو . األذى بالمسجد األقصى المبارك

، ترافقت اقتحاماتهم مع تأدية شعائر وصلوات دينية 2011اليهودية اقتحموا المسجد األقصى خالل عام 
 "التوراة" بشكل علني وأخرى بشكل خفي، منها إدخال وحمل سفر يهودية وأخرى تلمودية داخل األقصى

 شهد حملة حفريات وتفريغات ترابية 2011 وأظهر تقرير مؤسسة األقصى أن عام .أو أجزاء منه
وإنشاء أنفاق طويلة ومتشابكة أسفل المسجد وفي محيطه من جميع الجهات، حيث يسعى االحتالل إلى 

م، يتخللها 3000الفراغات األرضية تصل أطوالها بشكل تراكمي لنحو تحقيق وجود شبكة من األنفاق و
وما ميز هذا العام عن غيره هو المبادرة إلى اإلعالن عن هذه الحفريات . كنس يهودية ومراكز تهويدية

  .واألنفاق، التي كانت تأخذ طابع السرية بشكل عام
  

  قصىتستنكر اقتحام اليهود للمسجد األ"  منظمة التحريرتنفيذية" .2
استنكر رئيس دائرة شؤون القدس عضو اللجنة التنفيذية : وكاالت –  جمال جمال-القدس المحتلة 

لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد قريع اقتحام عدد من المتطرفين اليهود باحات المسجد األقصى، بحماية 
ان من حزب الليكود، واعتبر قريع في بيان صحفي اقتحام المتطرفين وبينهم عضو. من شرطة االحتالل

للمسجد األقصى، عدوانا سافرا على األقصى والمقدسات في مدينة القدس، وذلك بهدف تدنيسها، وفرض 
سياسية األمر الواقع وجعل عملية االقتحام طبيعية، وصوال إلى إعطاء هؤالء المتطرفين فرصة إلقامة 

األقصى، وبالتالي إقامة الهيكل الصالة في األقصى، وذلك حسب اقتراحات منهم باقتسام المسجد 
  . المزعوم



  

  

 
 

  

            6ص                                     2417:                العدد20/2/2012اإلثنين  :التاريخ

وأشاد قريع بعملية التصدي والوقفة الجادة من قبل المرابطين في المسجد األقصى لحمايته والحفاظ عليه 
من تدنيس المتطرفين، مؤكدا أن القيادة أجرت اتصاال عاجال مع األردن من أجل التحرك الفوري ووقف 

. فة إلى اتصاالت أخرى على هذا الصعيد من اجل توفير الحماية لهالعدوان على المسجد األقصى، إضا
كما أدانت منظمة التعاون اإلسالمي بشدة اقتحام المسجد األقصى، واالعتداء على عدد من المصلين الذين 

كما أدان مجلس جامعة . تواجدوا بداخله، معتبرا هذا التصعيد الخطير اعتداء على األمة اإلسالمية جمعاء
 العربية على مستوى المندوبين الدائمين في دورته غير العادية تصاعد اإلجراءات التهويدية الدول

  .اإلسرائيلية ضد مدينة القدس وخاصة التهديدات الخطيرة التي يتعرض لها المسجد األقصى
  20/2/2012الدستور، عمان، 

  
  الحكومة في غزة تحذر من مجزرة بالمسجد األقصى   .3

الفلسطينية بغز من إقدام قوات االحتالل اإلسرائيلي على ارتكاب مجزرة جديدة  حذرت الحكومة :غزة
  .في المسجد األقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة

نحذر من ) "19/2(األحد " قدس برس"وقال الناطق باسم الحكومة طاهر النونو في بيان صحفي تلقته 
ودعا إلى تدخل عاجل لحماية  ".د األقصىمجزرة جديدة يرتكبها االحتالل والمستوطنون في المسج

  .المقدسات محمال الحكومة اإلسرائيلية التي يرأسها بنيامين نتنياهو تداعيات اقتحام المسجد األقصى
  19/2/2012قدس برس، 

  
  " في ظل ضعف التفاعل الدولي"مخطّط إسرائيلي الستهداف األقصى : البيتاويالنائب  .4

يعي الفلسطيني، حامد البيتاوي، إقدام قوات االحتالل اإلسرائيلي على استنكر عضو المجلس التشر: نابلس
، واالعتداء على المصلين المقدسيين المرابطين داخله )19/2(اقتحام المسجد األقصى، صباح األحد 

  .واعتقال عدد منهم
نة ، من مخطّط إسرائيلي لشن عدوان على المدي"قدس برس"وحذّر البيتاوي، في تصريحات خاصة لـ 

إن اقتحام األقصى لن يكون األول أو األخير، ألن "المقدسة ومقدساتها اإلسالمية والمسيحية، وأضاف 
االحتالل اإلسرائيلي يسعى من خالل هذه االعتداءات المتكررة لقياس مدى ردود األفعال داخل فلسطين 

اعل ضعيفا أو ال يرقى أو خارجها الرتكاب حماقة كبيرة اتجاه القدس والمقدسات في حال كان التف
  ".لمستوى هذه االعتداءات

وفي السياق ذاته؛ أشار النائب الفلسطيني إلى أن جرائم االحتالل بحق القدس واألقصى لم تتوقف منذ 
احتاللهما وتنوعت بين الحرق وحفر األنفاق والمجازر وبناء الكنس باإلضافة للجدار العازل الذي سعى 

  .قدس، ومنع الفلسطينيين من الوصول إليها والصالة في األقصىاالحتالل من خالله لخنق ال
  19/2/2012قدس برس، 

  
  النائب عطون يطالب بمواقف عربية عمليةً لنصرة القدس  .5

انتقد النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني، أحمد عطون، موقف العالمين العربي واإلسالمي : رام اهللا
يلية على المقدسات، معتبراً أن هذا الموقف إنما يعبر عن حالة من من قضية القدس واالعتداءات اإلسرائ

إن ما "، )19/2(وقال عطون، في بيان صدر عنه األحد  ".التقاعس والرضوخ المذل للكيان الصهيوني"
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يجري في القدس اليوم هو جس نبض للعرب والمسلمين ليس إال، وإذا استمر سكوتهم سيحدث ما لم يكن 
  ".تفرد الصهاينة باألقصى وأهل القدس وينفذوا كافة مخططاتهم التهويديةفي الحسبان ويس

وفي السياق ذاته، دعا النائب عن حركة حماس السلطة الفلسطينية للقيام بدورها وااللتزام بمسؤوليتها في 
  .حماية القدس من خالل تدويل قضيتها ووقف كافة أشكال االتصال مع الحكومة اإلسرائيلية
  19/2/2012قدس برس، 

  
  فياض يشكّل لجنة تحقق واستخالص العبر بشأن حادث السير في منطقة جبع .6

 أصدر رئيس الوزراء سالم فياض، قرارا يقضي بتشكيل لجنة تحقق واستخالص العبر بشأن :رام اهللا
وأوضح بيان صدر عن مكتب رئيس الوزراء اليوم األحد، أن اللجنة تتكون  .حادث السير في منطقة جبع

وزير الصحة، ووزيرة التربية والتعليم العالي، ووزير : زير الداخلية رئيسا، وعضوية كل منو: من
وأكد فياض  .الحكم المحلي، ووزير األشغال العامة واإلسكان، ورئيس جمعية الهالل األحمر الفلسطيني

ل مدة في قراره أن على اللجنة أن ترفع تقريرها، وبما يشمل التوصيات، إلى رئيس الوزراء خال
  .أسبوعين من تاريخه

  19/2/2012، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
  

   عام تضامنا مع األسير خضر عدنانقراقع يدعو الستنفار .7
 استنفار جماهير  إلى والمحررين عيسى قراقع، اليوم،األسرىدعا وزير شؤون :  علي سمودي-جنين 

 الشيخ خضر عدنان تزامنا مع انعقاد جلسة المحكمة األسيروشعبي عام يوم الخميس القادم للتضامن مع 
  .اإلداريللنظر في االلتماس الذي قدم ضد تثبت اعتقاله 

دام العالم يغض الطرف وال يحرك ساكنا "ما ": للقدس" عنه، قال قراقع اإلفراج إسرائيلوعقب رفض 
 أن وقتله البطيء من حقنا مهإعدا فيها وسط تصميمها على إسرائيل هذه الجريمة والتي يشارك أمام

 ". تتحمل مسؤولية ذلك أن إسرائيل لنوصل صوت الحرية الذي يجسده خضر وعلى األشكالنمارس كل 
 وتحرير قائد معركة اإلداري االعتقال إسقاطودعا كافة القوى والفعاليات والجماهير للمشاركة في 

  .الحرية خضر 
  20/2/2012القدس، القدس، 

  
  غزةب القاضي بوقف دفع مخصصات مالية لألسر الفقيرة "األونروا" ترفض قرار "منظمة التحرير" .8

 "األونروا"أعلنت منظمة التحرير الفلسطينية يوم أمس رفضها النتهاج وكالة  : أشرف الهور-غزة 
 المقدمة لعشرات اآلالف من الالجئين، للخروج من العجز المالي اإلغاثيةسياسة تقضي بتقليص خدماتها 

  .زانيتهافي مي
 يقضي بوقف "األونروا" زكريا األغا رئيس دائرة الالجئين في المنظمة في أعقاب قرار لـ.دوقال 

  ."وقف هذه المساعدات أمر خطير ومقلق'صرف مخصصات مالية لألسر المصنفة تحت خطر الفقر 
ات اآلالف من  أعلنت األسبوع الماضي أنها قررت وقف تقديمها مساعدات نقدية لعشر"األونروا"وكانت 

األسر الفلسطينية المصنفة تحت خط الفقر، ووقف صرف المخصصات المتعلقة بالمساعدات المالية 
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 دوالرات للفرد والتي تستخدم أساسا لسد االحتياجات األساسية الغذائية 10التعويضية البالغ قيمتها نحو 
  .ع غزة، بسبب العجز المالي آالف الجئ فلسطيني في قطا108لالجئين األشد فقرا والبالغ عددهم 

  20/2/2012القدس العربي، لندن، 
  

  ترتيب البيت الفلسطيني الداخلي سيشمل وحدة المرجعية في لبنان: زكيعباس  .9
قال مفوض العالقات العربية والصين الشعبية في السلطة الفلسطينية وعضو اللجنة المركزية : صيدا

تسير في االتجاه الصحيح على صعيد ترتيب البيت  القيادة الفلسطينية إنلحركة فتح عباس زكي 
 الجاري حول منظمة التحرير الفلسطينية ستشمل 23الفلسطيني الداخلي وان الترتيبات التي ستتم يوم 

  . ترتيب وحدة المرجعية الفلسطينية في لبنان، ألنه ال يجوز أن نطلب من الفرع ان يكون بديالً لألصل
جدليون النائب بهية الحريري يرافقه السفير الفلسطيني أشرف دبور كالم زكي جاء اثر لقائه في م

  .وعضوا المجلس الثوري الفلسطيني كمال الشيخ وعبير الوحيدي
  20/2/2012المستقبل، بيروت، 

  
   تعقد ورشة حول الجودة في المستشفيات الحكومية في الضفةوزارة الصحة .10

امة للمستشفيات الدكتور نعيم صبره االجتماع المركزي  العاإلدارةافتتح مدير عام :  عماد سعاده-نابلس 
  .الموسع للجان الجودة في المستشفيات الحكومية، الذي عقد في مبنى وزارة الصحة في نابلس

 اإلدارة لجنة الجودة ولجنة مكافحة العدوى، بحضور مدير الجودة في أعضاءوشارك في االجتماع 
  .ئرة تخطيط الجودة في الوزارة عبد الرؤوف سليمالعامة للمستشفيات عمار صبوح، ومدير دا

 المختلفة التي تم وضعها في الخطة التنفيذية للجودة في األنشطةوتم خالل االجتماع متابعة واستعراض 
المستشفيات للعام الماضي، وما تم من انجازات ومناقشة المعوقات التي تواجه لجان الجودة وعملها في 

 موضوع الجودة في المستشفيات اخذ يتبلور في الفترة إنل الدكتور صبره وقا .المستشفيات الحكومية
 اآلمنةالقليلة الماضية بناء على رؤيا واضحة من خالل التركيز على الخدمة ذات الجودة العالية 

  . العامة للمستشفياتاإلدارة أولوياتوالمستدامة، ووضعها في سلم 
  20/2/2012القدس، القدس، 

  
 مة القادمة من المستقلين لها مهمات معينة ومحددة وليس لها برنامج سياسيالحكو :البردويل .11

أكد القيادي في حركة المقاومة اإلسالمية حماس الدكتور صالح  :محمد جمال - ريما زنادة - غزة
": " الشرق"وقال لـ .البردويل، على أن حكومة التوافق المرتقبة هي حكومة بعيدة عن البرامج السياسي

 ". القادمة هي حكومة تتكون من المستقلين لها مهمات معينة ومحددة وليس لها برنامج سياسيالحكومة
وتعليقاً على تصريحات الرئيس الفلسطيني محمود عباس خالل استقباله القنصل اإليطالي العام الجديد في 

ستكون ملتزمة  "إن الحكومة المقبلة التي سيترأسها وسيقوم بتشكيلها" :القدس جيم بولو كانتيني قال
وأن برنامجها السياسي سيكون مستمدا  ...بالتزامات منظمة التحرير الفلسطينية واالتفاقات التي وقعتها

هذه تصريحات ال نبالي بها خاصة أن الحكومة الجديدة هي بال " :أكد البردويل قائالًو، "من برنامجه
وفيما يتعلق في سير خطوات  ".يهابرنامج سياسي حتى نخرج من إطار الملف السياسي المختلف عل
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المصالحة وتشكيل حكومة مستقلة، أشار الدكتور البردويل إلى أنه لم تبث اإلجراءات التنفيذية بعد 
  .وسيكون هنالك اجتماع قبل نهاية شهر فبراير لمناقشة آليات التنفيذ

على " : بين قائالًوعن مدى جدية حركتي حماس وفتح في تنفيذ المصالحة وتشكيل حكومة المستقلين،
من جانبه؛ أوضح عضو  ".األقل من طرفنا نحن ماضون بكل ثقة لكن إلى اآلن لم نجد خطوة فعلية

المجلس الثوري لحركة فتح الدكتور فيصل أبو شهال، أن عباس هو رئيس السلطة ورئيس المنظمة 
ال يستطيع التنكر من التزامات التحرير الفلسطينية، ورئيس الحكومة المرتقبة والجميع يعلم ذلك فلذلك هو 

  .المنظمة
الحكومة الجديدة هي حكومة انتقالية تتكون من وزراء مستقلين ال ينتمون لبرنامج ": "الشرق"وقال لـ

سياسي سيكون لهم مهمات محددة من ضمنها استقطاب األموال التي تم االتفاق عليها مسبقاً في المؤتمر 
ر غزة حتى يتمكنوا من خدمة أبناء الوطن بحرية وهذه الحكومة الذي عقد في شرم الشيخ إلعادة إعما

تم " :وأضاف ".الذي هو رئيس للحكومة وللمنظمة وإنها ليست حكومة غير ملتزمة" أبو مازن"يترأسها 
حتى يتم التزاوج في االتفاقيات والبرامج، وبما يمثله يساعد الحكومة على أداء دورها " أبو مازن"اختيار 
 ".بقيادته

  20/2/2012لشرق، الدوحة، ا
  

 "تحصين المصالحة"ما يحدث داخل حماس لـ: برهومفوزي  .12
رفض الناطق الرسمي باسم حركة المقاومة اإلسالمية حماس فوزي برهوم وصف ما يجري داخل 

  ". الخالفات"بـ" إعالن الدوحة"حركته حول 
ة بشأن المصالحة إن قيادة حماس موحد:" 2012-2-19وقال برهوم في تصريح صحفي، األحد 

الفلسطينية؛ ولكن وضع آليات تضمن تحصين اتفاقيات المصالحة، وضمان صمودها دائما ما يحدث فيه 
  ". نقاش وحديث بين قيادات حماس

وأضاف برهوم ردا على سؤال بشأن التصريحات المتباينة من بعض قيادات حماس بشأن تأييد إعالن 
أن "لسياسي للحركة خالد مشعل ورئيس السلطة محمود عباس الدوحة الذي وقع عليه رئيس المكتب ا

  ". الكل في حركة حماس منسجم وملتزم بقرار المؤسسة الحركية
إن الذي أعلن اتفاق الدوحة هو رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل وهو :" وأوضح قائلًا

أن يكون وجهات نظر داخل في منصب مقدر ومحترم، وحماس ملتزمة بقرار المكتب السياسي، و
المؤسسة الحركية أمر طبيعي، ولكن بالنهاية ما يتخذه المكتب السياسي من قرارات مقدرة ومحترمة من 

إن حماس في حراك دائم حتى يتم ضمان استمرار :" وتابع ". قبل كل قيادات الحركة في الداخل والخارج
  ". األرضجهود المصالحة وتحصينها ووضع آليات للتطبيق على 

19/2/2012فلسطين اون الين،   
 

  مركزية فتح تتخذ سلسلة قرارات سياسية وتنظيمية لمواجهة المرحلة المقبلة .13
 ترأس الرئيس محمود عباس، مساء اليوم األحد، بمقر الرئاسة في مدينة رام اهللا، اجتماعا للجنة -رام اهللا

  .'فتح'المركزية لحركة 
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نبيل أبو ردينه، إن اللجنة المركزية بحثت موضوع المصالحة ' فتح'قال الناطق الرسمي باسم حركة و
والخطوات التي تمت في الدوحة واللقاءات التي ستجري في القاهرة األسبوع المقبل الستكمال ما تم 

  .االتفاق عليه، تمهيدا لتشكيل الحكومة المقبلة واإلعداد لالنتخابات
 إنجاح المصالحة، وتذليل كافة العقبات، وإعادة توحيد وأضاف أبو ردينه أن الرئيس أكد تصميمنا على

  .الوطن من أجل الوقوف في مواجهة كل التحديات التي تواجه الشعب الفلسطيني في المرحلة المقبلة
كما تطرق البحث إلى آخر التطورات فيما يتعلق بعملية السالم، وما صدر عن بيان لجنة المتابعة ': وتابع

ن دعم كامل لتوجهات الرئيس والقيادة الفلسطينية، على ضوء التعنت اإلسرائيلي العربية في القاهرة م
واستمرار سياسة االستيطان، والتأكيد على أن أية مفاوضات جادة يجب أن تقوم على مرجعيات واضحة 

  .'، ووقف االستيطان، وإطالق سراح جميع األسرى1967على أساس حدود 
ضع الداخلي للحركة، بما في ذلك استكمال تكليف بعض األخوة وبين أن اللجنة المركزية بحثت الو

لبعض المفوضيات، كما تم اتخاذ سلسة قرارات تنظيمية، كما أقرت توصيات وقرارات المجلس الثوري 
 .في اجتماعه األخير، واتخذت سلسة قرارات وتوجهات تنظيمية لمواجهة المرحلة المقبلة

  19/20/2012، )وفا(ة وكالة األنباء والمعلومات الفلسطيني
  

 اإلسراع بتشكيل الحكومةب ويطالب "إعالن الدوحة"ـالمصري يشيد ب منيب .14
اعتبر منيب المصري رئيس التجمع الوطني رئيس منتدى فلسطين إعالن الدوحة بأنه هو  :القدس المحتلة

 المؤقت وقال إن على اجتماع اإلطار القيادي. خطوة مهمة وجريئة باتجاه تطبيق اتفاق المصالحة
للمنظمة الخروج بخطط عملية حول كيفية تطبيق ما تم االتفاق عليه في القاهرة والدوحة بين الرئيس 

  .محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة خماس خالد مشعل على أرض الواقع
 جاءت تصريحات المصري تعقيبا على الدعوة التي وجهت ألعضاء لجنة اإلطار القيادي المؤقت لمنظمة

  .  فبراير الحالي23التحرير لالجتماع في القاهرة بتاريخ 
وأشار المصري بأن هذا االجتماع مهم للخروج من الوضع الحالي بقرارات تنهي االنقسام فعليا وقال إن 
تشكيل الحكومة الجديدة هو البداية الفعلية إلنهاء االنقسام وترتيب الوضع الداخلي، داعيا إلى تشكيل 

، وتشكيل سلطة مستقلة إلعادة إعمار قطاع غزة تكون تابعة "وزارة شؤون القدس"مى وزارة خاصة تس
  .للرئيس مباشرة

وأضاف أن إعادة تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني تتم من خالل تنظيم انتخابات حرة يشارك فيها 
ملية ديمقراطية جميع الفلسطينيين وحيثما أمكن ذلك، معتبرا أن إعادة تفعيل منظمة التحرير تتم عبر ع

 .أساسها الشراكة السياسية بين جميع مكونات العمل الوطني الفلسطيني
  20/2/2012الشرق، الدوحة، 

  
  اللجنة المركزية لحركة فتح تختار أمال حمد لعضويتها بدال من محمد دحالن .15

ية المين سر اتخذت اللجنه المركزيه في جلستها اليوم قرار بإشغال امال حمد النائبة الثان: رام اهللا
المجلس الثوري لحركة فتح المكان الشاغر الذي نتج عن فصل محمد دحالن عضو اللجنه المركزيه 
لحركة فتح السابق مكانه باإلجماع حيث لن يصبح القرار فعليا اال بموافقة ثلثي اعضاء المجلس الثوري 

  .ن الطامحين لتولي هذا الموقع لحركة فتح في جلسته القادمة بشغور هذا الموقع يتحطم امال عدد كبير م
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وامل حمد عضو باالمانه العامه لالتحاد العام للمراه الفلسطينيه فازت باالنتخابات االخيره التي جرت قبل 
انعقاد مؤتمر بيت لحم بشهرين في مدينة رام اهللا اضافه الى كونها عضو في المجلس الثوري فازت في 

ي فازت عن قطاع غزه باالنتخابات اضافه الى انها فازت كنائب المؤتمر العام السادس وهي الوحيده الت
  .ثاني المين سر المجلس الثوري في اول انتخابات لهيئة مكتب المجلس الثوري
 عضو اربع من هؤالء 23وباشغال امال حمد هذا الموقع يصبح عدد اعضاء اللجنه المركزيه االن 

 2008باقي تم انتخابه من قبل المؤتمر العام للحركه عام االعضاء تم تعينهم من قبل اللجنه المركزيه وال
في مدينة بيت لحم ويعتقد ان تحضر اجتماعات اللجنه المركزيه المره القادمه حتى يتم تعينها بشكل 
نهائي بموافقة ثلثي اعضاء المجلس الثوري لحركة فتح وهو اجراء روتيني حسب النظام االساسي 

  . من قبل اعضاء اللجنه المركزيه باغلبيه الثلثينللحركة حيث ان المهم تنسيبها
  19/2/2012وكالة سما اإلخبارية، 

  
 األقصى سيدخل المنطقة في دوامة عنفالمسجد  أي اعتداء إسرائيلي على : فتح .16

من أي اعتداء إسرائيلي على المسجد األقصى " فتح"حذرت حركة التحرير الوطني الفلسطيني : رام اهللا
فين اليهود بتدنيسه، مؤكدة أن من شأن ذلك إدخال المنطقة بأسرها في دوامة عنف ال أو السماح للمتطر

  .يستطيع أحد التنبؤ بنهايتها
نسخة عنه األحد " قدس برس"في بيان صحفي تلقت " فتح"وأكد أحمد عساف الناطق اإلعالمي باسم 

من، فالمسجد األقصى جزء من  األقصى ثابت من ثوابتنا الوطنية سندافع عنه مهما غلى الث إن) "19/2(
، وذكر البيان حكومة االحتالل بـ " في العالم أجمع  عقيدة المسلمين ليس في فلسطين وحسب، بل

حكومة االحتالل اإلسرائيلي تتحمل "وقال عساف إن  ".انتفاضة األقصى وقبلها هبة النفق وغيرها كثير"
ال يبقى صامتا أمام الجرائم ذات الطابع وحدها تبعات ما يجري اليوم بحق األقصى، وعلى العالم أ

  ".العنصري
 19/2/2012قدس برس، 

  
  بمهرجان ومسيرة في طوباس43الجبهة الديمقراطية تُحيي ذكرى انطالقتها الـ  .17

أكدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين على التمسك بموقف اإلجماع الوطني الرافض العودة : طوباس
لالستيطان، وتحديد القرارات الدولية كمرجعية ملزمة لعملية السالم، للمفاوضات دون الوقف التام 

  .67واستئناف التحرك الدولي لالعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران
جاء ذلك خالل المهرجان الجماهيري الذي نظمته الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في محافظة 

بعد اختتام المسيرة الجماهيرية  شمالية لمناسبة الذكرى الثالثة واألربعين النطالقتها،طوباس واألغوار ال
  .التي انطلقت من وسط مدينة طوباس متجهة نحو مقر المهرجان

  20/12/2012األيام،رام اهللا ، 
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 غزةفي  القسام لكتائب تابعاً تدريب موقع عدوان جوي على  .18
تالل، الليلة قبل الماضية، عدواناً جوياً على أهداف عدة في مدينة شنت طائرات االح : رائد الفي-غزة 

وطالت الغارات منزالً في حي التفاح شرق مدينة غزة . غزة، أدت إلى إصابة ستة فلسطينيين بجروح 
  .ما أدى إلى إصابة طفلين ووالدهما ووالدتهما كانوا داخله 

وقع تدريب تابعاً لكتائب عز الدين القسام، في وقت الحق على مرتين م” إسرائيلية“وقصفت مروحية 
، وذلك للمرة الثانية خالل في الحي ذاته من دون وقوع إصابات” حماس“الذراع العسكرية لحركة 

  .يومين
وكان طيران االحتالل شن في وقت سابق غارة على ورشة حدادة بصاروخين في شرق مدينة غزة ما 

  .أسفر عن إصابة فلسطينيين اثنين بجروح 
 20/2/2012الخليج، الشارقة، 

  
  ستتخذ بمفردها قرارها بشأن ضرب ايران" سرائيلإ": قائد الجيش اإلسرائيلي .19

الجنرال بيني غانتز في مقابلة تم بثهـا        " االسرائيلي"أعلن رئيس األركان     ":وكاالت"،  "الخليج "-عواصم  
  .رارها بشأن ضرب ايرانستتخذ بمفردها في نهاية المطاف ق" اسرائيل"الليلة قبل الماضية أن 

. هي الضامن الرئيسي ألمنها   " إسرائيل"األولى ان   " االسرائيلية"وقال الجنرال غانتز في المقابلة مع القناة        
علينا متابعة التطورات في إيران ومشروعها النووي لكن على نطاق واسع آخذين في الحسبان              "وأضاف  

  ".و ال نفعلهما يفعله العالم وما قررته إيران وما سنفعله أ
 20/2/2012، الخليج، الشارقة

  
  القطاع بقادة الجيش اإلسرائيلي مقتنعون بعدم إمكان تجنب عملية عسكرية كبيرة ": معاريف" .20

االسرائيلية في عددها الصادر امس ان كبـار قـادة          " معاريف"ذكرت صحيفة   : ـ احمد رمضان   رام اهللا 
بان عملية عسكرية كبيرة في غزة اصـبحت علـى رأس           هيئة االركان في جيش االحتالل باتوا مقتنعين        

  . جدول االعمال وواجبة التنفيذ دون تردد وانه ال يمكن تجنبها
وقالت الصحيفة ان ضباطا كبارا في جيش االحتالل يتوقعون ان تكون العملية المـذكورة خـالل العـام        

بر بكثير من حجم القـوة التـي        الحالي مشيرين الى ان حجم القوات المشاركة في تلك العملية سيكون اك           
) ديـسمبر (شاركت في عملية الرصاص المصبوب اثناء العدوان االسرائيلي على غزة في كانون االول              

2008.  
تتحمل المسؤولية الكاملة عن اي تصعيد قادم يقوم به الجيش لوقـف            " حماس"وقالت الصحيفة ان حركة     

  ".اعمال ارهابية وصواريخ تطلق من غزة"
   20/2/2012، بيروتالمستقبل، 

  
  حماس ستُسيطر على الضفة مستغلةً المصالحة :2012االستخباري لعام " أمان"تقدير جهاز  .21

دفـاع  (قالت مصادر أمنية رسمية في تل أبيب، األحـد، بحـسب موقـع               :ـ زهير أندراوس   الناصرة
يف كوخـافي، قـدم     ، الجنرال أف  )أمان(على اإلنترنت، إن رئيس شعبة االستخبارات العسكرية        ) إسرائيل

للحكومة اإلسرائيلية المصغرة التقدير االستخباري للعام الجاري، أكد في مقدمته على تصاعد التهديـدات              
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في الشرق األوسط ضد الدولة العبرية، وبحسب المصادر فإن هذه التهديدات ستأخذ منحى خطيرا علـى                
ل منظومات سياسية جديدة ليس فقـط       المدى القصير والمتوسط عندما تستقر األوضاع في المنطقة وتتشك        

في الدول التي تشهد مثل هذه االنتفاضات مصر واليمن وليبيا، وإنما دوال أخرى بدأت تنطلق إلى داخلها                 
  .شرارات االنتفاضات وموجات االحتجاج في عدة أقطار عربية مثل السعودية والبحرين وكذلك األردن

ث عن مستقبل السلطة الفلسطينية في الضفة الغربيـة،         وخلص التقرير إلى المحور الفلسطيني حيث تحد      
مشيرا إلى أن هذا المستقبل يشوبه الغموض الشديد رغم المصالحة التي تم التوصل إليها بين حركتي فتح                 
وحماس، ورغم الحديث عن إجراء انتخابات لمؤسسات السلطة ومؤسسات منظمة التحرير، وزعم التقدير             

إستراتيجيا إذا ما ذهب إلى آخر الشوط في المصالحة مع حركة حمـاس     أن رئيس السلطة سيرتكب خطأ      
التي تهيىء نفسها للسيطرة على الضفة الغربية من أجل تحقيق وحدة السلطة في كل من غزة والـضفة                  
الغربي، معتبرا أن هذا امتداد لما أنجزته حركة اإلخوان المسلمين في عدة دول عربية وعلى األخـص                 

  .ب، على حد تعبيرهمصر وتونس والمغر
وفي ما يتعلق بسورية، قالت المصادر ذاتها، إن الجنرال كوخافي تحدث عن أن الرئيس السوري نجـح                 
في تثبيت موقعه بفعل حلفائه في محور طهران دمشق وعلى األخص إيران وحزب اهللا، دعـم هـؤالء                  

فتةً إلى أن هذا المحور أثبـت       الشركاء لألسد لم يقتصر على تقديم السالح والخبرة بل ووسائل أخرى، ال           
قدرته حتى اآلن على احتواء مصادر التهديد حتى لو كانت داخلية ومدعومة من الخارج، فلوال هذا الدعم                 
لما استطاع نظام الرئيس السوري أن يصمد أمام عدة جبهات فتحت ضده من تركيا ومن شـمال لبنـان                   

لة لوجيستية ومالية تم ضخها من قطر والـسعودية         ومن األردن ومن العراق، باإلضافة إلى إمكانيات هائ       
  .ودول أخرى بما فيها دول غربية، على حد تعبير المصادر

أما بالنسبة للمحور المصري، فقد شدد تقدير الموقف القومي على أن مصر لـن تخـرج مـن دوامـة                    
اجـات  االضطراب الداخلي وحركة االحتجاجات ضد المجلس العسكري الحاكم في مصر، هـذه االحتج            

ستضطر المجلس العسكري إن آجال أو عاجال أن يسلم مقاليد السلطة إلى حكومة مدنيـة بعـد انتخـاب                   
  .الرئيس ألن تداعيات استمرار األزمة ستكون كارثية على الصعيد االقتصادي واألمني والسياسي

ـ                ذه الفرصـة   أما بالنسبة للوضع في مصر، فقال التقدير، إنه يشكل فرصة تعمل لصالح إسرائيل لكن ه
ستتبدد في المدى القصير والمتوسط وبأن المخاطر التي ستنطلق من مصر ستكون مخاطر كبيرة وعلينا               

  .أن نستعد لمواجهة هذه المخاطر وأية تهديدات تنطلق من الحدود الجنوبية
لخطر وتطرق التقدير إلى إيران، حيث حذر من التلكؤ في معالجة الخطر النووي اإليراني والسماح لهذا ا               

  . إلى مستوى نجاح إيران في حيازة رؤوس نووية2012بأن يتصاعد خالل عام 
وتطرق التقدير إلى لبنان، مشيرا إلى وضع حزب اهللا في لبنان وربط بين هذا الوضع وبين بقاء نظـام                   
الرئيس السوري، منبها من أن حزب اهللا لن يتورع عن القيام بأي عمل واستخدام كل الوسائل من أجـل                   

 أما بالنسبة لألردن فقد قال التقدير       . نظام الرئيس السوري ليبقى ركيزة أساسية ومصدر دعم أساسي         دعم
إن الملك عبد اهللا الثاني نجح في احتواء تداعيات وتأثيرات الربيع العربي ولكـن ذلـك بـشكل مؤقـت                    

يـد النظـام    فحركات االحتجاج ما تزال مستمرة وناشطة وفاعلة، صحيح أنها لم تصل إلى مـستوى تهد              
  . ولكنها ستشهد مزيدا من الجنوح والخطورة

  20/2/2012، القدس العربي، لندن
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  وهي السبيل لتسليح حماس وحزب اهللا..  بالنسبة إليران"حصان طروادة"سوريا : هاليفي .22
السابق إفـرام هـاليفي بـأن عـدم         " اإلسرائيلي"صرح مستشار األمن القومي     :  د ب أ   -القدس المحتلة   

ولكنه أيضاً يوفر فرصة لتوجيه     " إسرائيل "ـ في سوريا يشكل مخاطر أمنية صارخة بالنسبة ل        االستقرار
  .ضربة قوية لطموحات إيران اإلقليمية وبرنامجها النووي

األمريكية مع هاليفي وهو اآلن محلل سياسـي        ) لوس أنجلوس تايمز  (جاء ذلك في مقابلة أجرتها صحيفة       
يجب أن تركز أيضا على اسـتغالل       " إسرائيل"أن  " الموساد"يضا رئاسة   ويعتقد هاليفي الذي تولى أ    . بارز

وقـال إن    .الفرصة لضرب إيران سياسيا ودبلوماسياً من خالل إسقاط الرئيس الـسوري بـشار األسـد              
  .يجب أن تنظر إلى إيران وسوريا باعتبارهما طرفين في المشكلة نفسها" إسرائيل"

سبة إليران حيث استثمرت طهران جهـودا ضـخمة لتـأمين           بالن" حصان طروادة "ووصف سوريا بأنها    
وأضاف أن سوريا هي السبيل لتسليح إيران لحزب اهللا في لبنان وحركة حماس في              . سوريا كشريك كبير  

إذا سقط النظام في سوريا وتم طرد اإليرانيين سيمثل ذلك هزيمة مـشينة بالنـسبة               "وأوضح قائال   . غزة
 . ألسد سيكون أفضلوقال إن أي بديل عن ا". إليران

وأوضح أن السنة عانوا من اضطهاد العلويين وهم يتطلعون إلى الحرية والكرامة وجميع األشياء المتعلقة               
وقال إنهم لن يأتوا إلى السلطة لعمل أي جهد ضد إسرائيل، فمخاوفهم القريبة سـتتركز               . بالربيع العربي 

  .قدر اإلمكان لتخفيف الضغط على المجتمععلى تحقيق استقرار الوضع داخل سورية والتحرك بسرعة 
  20/2/2012، الدستور، عّمان

  
  ستيطانتصادق على مشروع قانون يشجع التبرع لالاللجنة الوزارية لشؤون التشريع  .23

صادقت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع أمس على تأييد الحكومة لمـشروع           : )13/2/2012،  معاريف(
في أن يعترف بتبرعاتها ألغـراض      » تشجيع االستيطان «عاملة على   قانون يشجع التبرعات للجمعيات ال    

وكان بادر الى مشروع القانون رئيس االئتالف النائب زئيف الكين من الليكود، وعضو كتلتـه               . الضريبة
 في المئة من حجم التبرع في دفعـات         35ومعنى االعتراف هو منح استحقاق بمعدل حتى        . تسيون بنيان 

  . المتبرع على دخله، تبعاً للتحفظات ومستويات االستحقاقات الدائمة في األمرالضريبة التي يدفعها
وكتبا يقوالن في   . الى األهداف الجماهيرية  » تشجيع االستيطان «واآلن يسعى الكين وبنيان الى أن يضاف        

الشروحات للمشروع في أنه من جملة االهداف تبرز في غيابها أهداف تعزيـز الـصهيونية وتـشجيع                 
  .يطان الصهيونياالست

  20/2/2012السفير، بيروت، 
  

   قد تضطر إلى التخلي عن الرادار في تركيا "إسرائيل": هآرتس .24
اإلسرائيلية، تأكيد األمين العام لحلف شمال األطلسي، اندرس راسموسن، خالل          » هآرتس«نقلت صحيفة   

المعلومـات  « أخيراً، أن    المؤتمر الصحافي الذي جمعه مع وزير الخارجية التركي، أحمد داوود أوغلو،          
التي تُلتقط عبر منظومة الدفاع الصاروخي الموجودة في تركيا، هي لدول األطلسي فقـط، وليـست ألي           

  .»دولة أخرى
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أنه في ظل تردي العالقات بين تركيا وإسرائيل، وفي ظل غياب مبادرة جديدة لحـل               » هآرتس«وأكدت  
  .»الكنز الحيوي«هذا األزمة بينهما، ستضطر إسرائيل إلى التخلي عن 

  20/2/2012، االخبار، بيروت
  

  أصبح قريب المنال" الربيع اإلسرائيلي: "هآرتس .25
أصبحت واضحة، وأن حلول ما أطلقت      ) إسرائيل(العبرية أن بوادر التحول في      " هآرتس"ذكرت صحيفة   

ن اإلسرائيليين من   أصبح أمرا قريب المنال، مستشهدة على ذلك بموقف المدرسي        " الربيع اإلسرائيلي "عليه  
  . بعض األمور المتعلقة بأعمالهم

إنه أصـبح   :" 2012-2-18 السبت   -في سياق تقرير أوردته على موقعها اإللكتروني      -وقالت الصحيفة   
بإمكان اإلسرائيليين اآلن مشاهدة البوادر األولى للمعارضة المدنية بدالً من انتهـاج سياسـة االنحنـاء                

  . ، موضحة أن عصر الخنوع بدأ في االنتهاء"ؤساءوالمثول أمام القيادات والر
  19/2/2012، موقع فلسطين أون الين

  
  "تحرش"مدير مكتب نتنياهو سيستقيل بعد اعترافه بتهمة : صفقة ادعاء .26

/ يتوقع أن يقدم نتان إيشل، مدير مكتب رئيس الحكومة االسرائيلية، بنيامين نتنياهو، استقالته مطلـع آذار               
 بمقتضى اتفاق على صفقة االدعاء حول قضية التحرش الجنسي المتهم بها، والتـي              مارس القادم، وذلك  

  .وافق عليها المستشار القضائي للحكومة االسرائيلية، يهودا فاينشطاين
وتقضي صفقة االدعاء أن تقدم شكوى إلى محكمة اآلداب بحق إيشل، تتهمه بالتحرش بموظفـة تعمـل                 

آذار القادم، بعد االعتراف بالتهم الموجهة إليـه،        / به مطلع مارس  تحت إمرته، مقابل أن يستقيل من منص      
  .وأن تقتصر العقوبة على توبيخه بشدة

  19/2/2012، 48موقع عرب
  

  "يتهم قيادة الجيش بالتحريض ضد الحكومة "اإلسرائيلي وزير المالية :رتسآه .27
 بالتحريض ضد الحكومة، مشيرا     اتهم وزير المالية في الحكومة االسرائيلية يوفال شطاينتس، قيادة الجيش         

  .الى ان ذلك يفترض ان ال يحدث في نظام ديمقراطي، فيه الحكومة هي التي تقرر والجيش هو من ينفذ
اقوال شطاينتس، التي وردت خالل افتتاح جلسة الحكومة االسرائيلية، اليوم االحـد، ونقلتهـا صـحيفة                

 2012داوالت حول ميزانية وزارة االمن لـسنة        في موقعها على الشبكة، تجيء عشية تجدد الم       " هارتس"
 اليها ليـتمكن مـن تغطيـة احتياجاتـه          7.7حيث يدعي الجيش االسرائيلي انه يحتاج الى اضافة مبلغ          

  .العسكرية والتدريبية
وكان سالح الجو االسرائيلي قد اعلن انه سيعطل عددا من طائراته بسبب االعجز في الميزانيـة، كـذلك                  

العـصا  "ومنظومـة   " القبـة الحديديـة   "تصدي للصواريخ والقذائف وبينها منظومة      سيجمد منظومات ال  
 بالرغم  2012 ، وذلك بسبب الفجوة القائمة بين خططه وبين الميزانية المخصصة له في العام،            "السحرية

من ان الحكومة االسرائيلية الغت تقليصا بقيمة ثالثة مليارات شيكل كانت مقـررة فـي ميزانيـة وزارة                  
  .اعالدف
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وتفيد مصادر عسكرية انه من شأن الخطوات المتخذة المس بصورة بالغـة بقـدرات وحـدات الجـيش            
االسرائيلي وجهوزيتها للحرب، وتشتكي من عدم تجاوب الحكومة مع طلبات الجيش بـاغالق الفجـوات              

  .القائمة في الميزانية حتى االن، رغم ادراكها لهذه الحقيقة ولخطورة الوضع
  19/2/2012، 48موقع عرب

  
  انخفاض الحس األمني لدى المدراء اإلسرائيليين: معاريف .28

" YPO" لمنظمة الرؤساء الشبان العالمية      اًاستطالعأن  العبرية  " معاريف"أشارت صحيفة   :  وك -المصدر
مـن  % 10أظهر أن الحس األمني لدى المدراء اإلسرائيليين في جميع أنحاء العالم قد انخفـض بنـسبة                 

  .2011حول فرص نمو االقتصاد خالل العام % 61.2والذي يصل إلى المعدل العالمي 
ومؤشر األمن العالمي نابع من عدم اليقين في        ) إسرائيل(وبين االستطالع أن الفجوة بين مؤشر األمن في         

م بخصوص تقديم صفقات مستقبلية أو التخطيط لصفقات جديدة، مشيرة إلـى أن             2012التقدم خالل عام    
ابع من التغييرات الجيوسياسية في المنطقة من قبل التهديد اإليراني وانهيار األنظمة في             التشاؤم النسبي ن  
  . الشرق األوسط

  18/2/2012، موقع فلسطين أون الين
  

  "سرائيلإ" يشل األمنيةهجوم إيران وحزب اهللا والمؤسسة : محلل عسكري .29
راببورت، إن وزير األمن إيهـود      قال المحلل العسكري اإلسرائيلي، عامير      : ـ زهير أندراوس   الناصرة

باراك، كان في وسط لقاءات مع مصادر رفيعة في سنغافورة، عندما وصلت يوم االثنين معلومات عـن                 
العملية في نيودلهي وعن محاولة استهداف شخصيات السفارة في جورجيا، مشيرا إلى أن باراك واكـب                

الرغم من أن كل ما يتعلق بالتحقيق بالحوادث        المستجدات لعدة دقائق، وواصل اللقاءات، وزاد أنه وعلى         
  .إسرائيل تحت الهجوم: المختلفة، مازال المخفي طاغٍ على العلني، القاعدة األساسية واضحة

باإلضـافة، ثمـة احتمـال      . وبحسبه، كما يبدو حاليا، المواجهة اإلسرائيلية اإليرانية أبعد من أن تحصل          
أليام من قبل منظمات فلسطينية لخطف جندي، يخلـف غلعـاد           معقول، أن المحاوالت التي تتم في هذه ا       

ليط في األسر، ستثمر في نهاية األمر، وإذا حصل ذلك، قال راببورت، من المرجح أن تجتاح إسرائيل                 اش
قطاع غزة بهدف إسقاط نظام حماس، هذه المرة، الفتًا إلى أن كل التطورات اإلقليمية من شأنها أن تشعل                  

ي مصر تلقائياً، وتعريض استقرار النظام هناك للخطر، وبنتيجة ذلك أيـضاً، اتفاقيـة              األرواح الملتهبة ف  
وإذا لم يكن كل ذلك كافياً، قال أيضا، فلم يذكر هنا بعد احتماالت اندالع حرب فـي                 . السالم الهشة معنا  

ة انهيار  الشمال، نتيجة عملية منع إسرائيل بسبب الحوادث على طول الحدود في هضبة الجوالن، بموازا             
وساق قائالً إنه ليس من الضرورة أن تحدث أي من هذه السيناريوهات هنا             . نظام بشار األسد في سورية    

خالل األشهر القريبة، كما أنه من غير المؤكد أن إسرائيل ستهاجم المنشآت النووية اإليرانية قبل ان ينقل                 
صيف، لكن من المحتمـل أن تنفجـر        اإليرانيون أجهزة الطرد المركزي إلى منشآت تحت األرض في ال         

وماذا كنتم تتوقعون أن تقوم به المؤسسة األمنية في فتـرة           . احتمال اندالع حرب قوي بالتأكيد    . ساحة ما 
كهذه، مع نشرة جوية عاصفة ليس فقط في موقع الخدمة القياسية في نهاية األسبوع؟ التي تـستعد بكـل                   

  . إلى التهديدات، للتجهز بكل العتاد المطلوبحيث يوجة كل انتباه. نشاط ألي سيناريو تهديد
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إذا كان األمر كذلك، وهو ليس كذلك، يمكن القول إن المؤسسة مـشلولة تمامـاً،               : وتابع راببورت قائالً  
في الجانب اإليجابي، يمكن اإلشارة إلى أن في مرحلة طويلة، بـدأت            . بسبب الجدال على موازنة األمن    

حسن الجيش مستوى كفاءته واستعداده بصورة مفاجئة، في المرة األولـى           فوراً بعد حرب لبنان الثانية،      
منذ ثمانينيات القرن الماضي، يجب االستعداد لهجوم ضخم على الجبهة الداخلية، التي تظهر فـي كـل                 

، يجب إعداد خطط الهجوم مقابـل       )بما في ذلك إطالق النار على تل أبيب، هذه المرة         (سيناريو للحرب   
فقط جـزء مـن     . ، لكن بالتأكيد في األسابيع األخيرة كانت الروح العاصفة مشلولة         )كهذهبفرضية  (إيران  

الضغط يصل إلى الجمهور الواسع، مثل قرار تجميد الدعوات لمشروع دبابة المركافا ونـاقالت الجنـد                
ط، والـذي  ، أو االتهام المثير للجدل لقائد الفرقة العميد أهرون حليفي إزاء عناصر االحتيا  )نمر(المدرعة  

  .فيه بسبب قيامهم بالتظاهر في الصيف، ليس لدينا أمواالً للنزهات، على حد تعبيره
  20/2/2012، القدس العربي، لندن

  
  وفد مقدسي يتناول االنتهاكات االسرائيلية لمدينة القدس مع االمين العام للجامعة العربية .30

مس، عقب اجتماع وفد مقدسي برئاسة  أمفتي القدس الشيخ محمد حسينقال :  وفا، وكالةمحافظاتال
إن اللقاء مع األمين العام عثمان ابو غربية مع أمين عام جامعة الدول العربية نبيل العربي في القاهرة، 

تناول األوضاع في فلسطين بشكل عام وفي مدينة القدس بشكل خاص، ومدى متابعة الجامعة العربية 
فلسطينية التي تتعرض لهجمات استيطانية شرسة، مشيرا للوضع الفلسطيني في القدس وسائر األرض ال

  .إلى اعتداء المستوطنين أمس األحد على المسجد األقصى
  20/02/2012، الحياة الجديدة، رام اهللا

  
   في نعلين في الضفة الغربيةمسيرة احتجاجية على اقتحام ساحة المسجد األقصى .31

، مسيرة احتجاجية على اقتحام األحدام اهللا، ظهر  انطلقت في قرية نعلين غرب مدينة ر:القدس المحتلة
 المواطن صالح الخواجا في وتحدث. ساحة المسجد األقصى، توجهت باتجاه جدار الفصل العنصري

ثالث إصابات بالرصاص، مشيرا إلى أن هناك العديد من حاالت االختناق عن تصريحات صحفية، 
لمسيرة احتوت على العديد من الفئات المجتمعية منها وأشار الخواجا إلى أن ا. بالغاز المسيل للدموع

  .طالب مدارس وجامعات وناشطون ومواطنون
  19/02/2012، المركز الفلسطيني لإلعالم

  
  مصمم على االضراب وفتوى االزهر مرفوضة  : عدنان خضرخضر االسير .32

ضر عدنان موسى االسير الشيخ خ"الجهاد االسالمي "اعلن القياديي في حركة : علي سمودي –جنين 
 رفضة للفتوى التي اصدرها األزهر الشريف بعدم جواز اإلضراب المفتوح عن الطعام،)  عاما33(

مؤكدا بأنه مصمم على مواصلة اإلضراب حتى تحقيق مطلبه بالحرية واالنعتاق من قيد السجن ومنع 
ح الشيخ خضر الذي يدخل جاء تصري. اساليب االذالل واالهانة لالسرى والغاء سياسة االعتقال االداري

االسرائيلي " زيف" في اضرابه المفتوح عن الطعام، خالل عدة زيارات له امس في مستشفى 65ـيومه ال
  .في صفد

  20/02/2012، القدس، القدس
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   لألسير خضر عدنانل سلطات االحتالل مسؤولية أي مكروه قد يحصل أحّم: زحالقة .33

ورئيس الجبهة  جمال زحالقة،.  الوطني الديمقراطي، درئيس كتلة التجمعكالً من  قام :رام اهللا
 أمس األحد، بزيارة األسير خضر عدنان، الذي يخوض ،الديمقراطية للسالم والمساواة، محمد بركة

وقال زحالقة بعد الزيارة، أنا أحمل سلطات االحتالل .  في صفد"فزي"إضرابا عن الطعام في مستشفى 
 سمح اهللا، وعلى حكومة االحتالل أن تعرف أنه إذا حصل أي شيء مسؤولية أي مكروه قد يحصل له ال

في : وتابع زحالقة قائال. لخضر فإن األوضاع في السجون ستنفجر وستكون حركة احتجاج غير مسبوقة
األيام المقبلة سنوسع حملة التضامن معه، التي بدأت بتظاهرات قبالة المستشفى والناصرة وتل أبيب، 

  .ع منظمات حقوق إنسان لتفعيل الضغط على حكومة االحتالل حتى تطلق سراحهوسنجري اتصاالتنا م
  20/02/2012، الحياة الجديدة، رام اهللا

  
  إضراب خضر عدنان غير مسبوق وهو األطول في تاريخ الحركة األسيرة : فروانة .34

اب المفتوح قال األسير السابق، الباحث المختص بشؤون األسرى، عبد الناصر فروانة، بأن اإلضر: غزة
  يوماً وبشكل متواصل احتجاجاً على سياسة 56 عن الطعام الذي يخوضه األسير خضر عدنان منذ

االعتقال اإلداري وسوء المعاملة، يعتبر اإلضراب األطول في تاريخ الحركة األسيرة، وهو إضراب غير 
  .مسبوق لم تشهده السجون من قبل بشكل جماعي، أو بشكل فردي

  20/02/2012، السبيل، عّمان
  

  الغربية االحتالل استغل اتفاقيات مع السلطة للسيطرة على مناطق بالضفة: التفكجي .35
أكد مدير دائرة الخرائط ونظم المعلومات في جمعية الدراسات العربية بالقدس، أن االحتالل : الخليل

 وتم 1995فلسطينية عام اإلسرائيلي استغل التعديالت الحدودية على الخرائط التي وافقت عليها السلطة ال
مة بؤر اإلى السيطرة اإلسرائيلية إلق" ب"من خاللها تسليم ثالثة مناطق فلسطينية كانت ضمن حدود 

الى ان االحتالل يسعى  أمس األحد، وأشار تعليقا على ما اوردته صحيفة هارتس .ومحميات استيطانية
والتي " ج"عدا عن منطقة " ب"و" أ"لمصنفة لمخطط كامل للسيطرة على األراضي الفلسطينية في المنطقة ا

وبين أن االحتالل قام بموافقة فلسطينية على تعديالت حدودية في ثالثة مناطق  .تقع تحت سيطرته الكاملة
قرب القدس والحدود في منطقتي رام اهللا وجنين لخلق مجال حيوي " معالية ادوميم"وهي منطقة مستوطنة 

وأكد التفكجي أن الجانب  . ضمها صالحة النشاء بؤر استيطانية جديدةللمستوطنات ولكون المناطق التي
اإلسرائيلي سعى للسيطرة علىى األراضي الخصبة ومنابع المياه، والسعي إليجاب كتل استيطانية 

  .ضخمة ومترابطة
  19/2/2012، قدس برس

  
   في السجونمؤسسة أوروبية تتهم أطباء السجون اإلسرائيليين بالتستر على تعذيب فلسطينيين .36

، مواصلة سلطات "UFree"أكدت الشبكة األوروبية للدفاع عن حقوق األسرى والمعتقلين الفلسطينيين 
االحتالل اإلسرائيلي سلسلة إجراءاتها العقابية ضد األسرى رغم تصاعد اإلدانات الحقوقية والدولية 

برز الممارسات التعسفية ، أن أ19/2وأوضحت الشبكة في تقرير حول أوضاع األسرى، األحد . ضدها
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التي تمارسها سلطات السجون تتمثل بتواطؤ األطباء في تقديم العالج للمرضى من األسرى، واحتجازهم 
في زنازين ال تصلح لالستخدام اآلدمي، وحرمانهم من كميات وأصناف الطعام الالزمة للحد األدنى من 

تسترون على عمليات تعذيب ال إنسانية يمارسها ونوهت إلى أن أطباء السجون اإلسرائيليين، ي. المعيشة
الضباط ضد المعتقلين بتحرير تقارير طبية مزورة، وتوفر غطاء إلعادة المعتقل إلى جولة أخرى من 

ال تتوافر فيها معايير االستخدام اآلدمي، التي أقرّتها المحاكم "وقالت الشبكة إن الزنازين . التعذيب
 صحية قاسية من حيث عدم التهوية، وقلة توافر ، وظروفاًهد اكتظاظًا فظيعاًاإلسرائيلية ذاتها، حيث تش

  ". األغطية النظيفة
وكشفت الشبكة أن المحاكم اإلسرائيلية، تعمد إلى تثبيت االعترافات التي تُنتزع تحت التعذيب والتنكيل، 

. ب هذه االعترافاتوتعتمدها كأدلة إدانة لألسرى وتضرب بعرض الحائط إثبات المحامين لعدم صوا
 نسبة اإلدانة أمام المحاكم للمعتقلين "وأضافت أن ما يدلل بوضوح على هذه السياسة اإلسرائيلية أن

إلى جانب قبول المحاكم اإلسرائيلية لألدلة السرية التي يحظر على المعتقل أو % 100األمنيين تقارب 
  .محاميه االطالع عليها أو الدفاع عن نفسه

  19/2/2012ن أون الين، موقع فلسطي
  

   فلسطينياً أكاديميا430ً أكثر من عشر سنوات خالل احتجزت "إسرائيل" :لمركز األورومتوسطيا .37
 تعمد إلى تجهيل "إسرائيل"منذ احتاللها لألراضي الفلسطينية في و:  فاطمة الزهراء العويني- غزة

 شعب ال يستحق الحياة، ولذلك تأتي الشعب الفلسطيني كجزء من حرب شاملة تستهدف تدميره وإثبات أنه
هذا ما أكده مختصان في . عمليات اعتقال وابتزاز األكاديميين الفلسطينيين تحت حجج وذرائع واهية

 بعد تقرير للمركز األورومتوسطي لحقوق اإلنسان ،أحمد السعيد وليد المدلل، هما الشأن اإلسرائيلي
 ضد األكاديميين والمحاضرين في الجامعات الفلسطينية،  بحمالت اعتقال"إسرائيل"والذي رصد فيه قيام 

بشكل دوري ودون تهم معلنة، حيث يخضع أغلبهم لالحتجاز بناء على أمر يوقّعه الحاكم العسكري 
بناء على المسح الميداني لفريق "وأورد التقرير أنه ". االعتقال اإلداري"المحلي، في إطار ما يسمى بـ

 حالياً، بينما احتجزت على  فلسطينياً وأكاديمياً محاضرا41ً ات اإلسرائيلية تعتقلالمرصد، تبين أن السلط
 مارست ضدهم حاالت ابتزاز وأخضعتهم  أكاديميا430ًمدار السنوات العشر األخيرة ما يزيد عن 

  ى  تخش"إسرائيل"، أن "فلسطين"وأكد المختصان في حديثين منفصلين مع ". مهينة وحاطّة للكرامة"لمعاملة 
  

من التقدم العلمي للفلسطينيين وأن يصبح أداةً في يد المقاومة الفلسطينية، لذلك تستهدف الوجود الفلسطيني 
  .بشكل كامل ومركزه الحيوي وهو طلبة العلم الذين تقوم على أكتافهم عملية البناء والتنمية

  19/2/2012موقع فلسطين أون الين، 
  

  ال المواطنين على معبر الكرامة بدواع أمنية واهيةاالحتالل يصادر أمو: التضامن الدولي .38
 ذكرت مؤسسة التضامن لحقوق اإلنسان، أن سلطات االحتالل اإلسرائيلية المتواجدة على :الضفة الغربية

 ما تقوم بمصادرة أموال تكون بحوزة مواطنين فلسطينيين تحت حجج معبر الكرامة الحدودي غالباً
 الباحث في مؤسسة التضامن أن معبر الكرامة الفاصل بين ،د البيتاويوأوضح احم .وذراع أمنية واهية

األراضي الفلسطينية واألردن تحول ليس فقط إلى نقطة لمعاناة المواطنين الفلسطينيين من حيث منع 
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السفر والتأخير لساعات واالعتقال، بل يشهد بشكل شهري مصادرة سلطات االحتالل آالف الدوالرات 
  . تكون بحوزة المواطنين القادمين من خارج األراضي الفلسطينية إلى داخلهاوالدنانير التي

  20/2/2012السبيل، عّمان، 
  

  الخليل تشهد فعاليات الحملة العالمية لفتح شارع الشهداء: بمشاركة حنين زعبي .39
: ، مسيرة تحت عنواناإلبراهيمية الحرم ر، وفي الذكرى مجز19/2 األحد شهدت مدينة الخليل يوم

الحملة العالمية لفتح شارع الشهداء "، نظمتها "لنناضل معا ضد االستيطان ومن أجل فتح شارع الشهداء"
 وشارك ،، بدعم من القوى الوطنية الفلسطينية وبتنسيق مع عدد من المنظمات الدولية"وإنهاء االحتالل

 حنين  الكنيست اإلسرائيلي في، من بينهم النائبواإلسرائيليين العشرات من الناشطين الفلسطينيين هافي
، 1994  الشارع منذ سنة إغالق إلى أنزعبيأشارت و .زعبي، ومسؤولة اتحاد المرأة، أميمة مصالحة

 ألف إنسان 15تتمثل في هدم اقتصاد "أدى إلى خسائر اقتصادية كبيرة ومشكالت للعائالت الفلسطينية 
من % 43ها بأمر عسكري، كما تم إغالق  من500 دكان، 1800فلسطيني في البلدة القديمة، إذ أغلق 

، وكل ذلك  تقريبا1000ًالبيوت في البلدة القديمة، وعدد البيوت غير المأهولة بسبب اإلغالق يصل إلى 
  ." مستوطن، على حساب آالف الفلسطينيين من سكان المدينة400من أجل حماية 

  19/2/2012، 48موقع عرب 
  

  مصمص قرب أم الفحمية في قرمتطرفون يشعلون النار في مسجد  .40
 كشف النقاب عن إشعال النيران في مسجد عمر بن الخطاب في قرية مصمص : نظير مجلي- تل أبيب

وقد أتت النيران على محتوياته بعد أن أجهزت على الطابق األول منه بشكل كامل، . قرب أم الفحم
  .وتسببت بأضرار جسيمة لعشر مركبات كانت مركونة بمحيط المسجد

  20/02/2012،  األوسط، لندنالشرق
  

  شعبالدعو حسون إلى عدم مساندة النظام ضد وي ..."وقف نزيف الدم"بـيطالب األسد مفتي القدس  .41
دعا مفتي القدس والديار الفلسطينية وخطيب المسجد األقصى الشيخ محمد :  شادية الحصري-القاهرة 

ما "ن أ  معتبراً،"ظام السوري ضد شعبهعدم الوقوف مع الن" إلىحسين مفتي سورية الشيخ احمد حسون 
 مؤلم لكل أبناء األمة العربية واإلسالمية، ألن قتل المدنيين والشيوخ والشباب أمر يحدث في سورية فعالً

الراي النظام السوري والرئيس بشار األسد جريدة وطالب الشيخ حسين في تصريح ل ."مزعج تماماً
الثورة السورية قامت لتطلع الشعب السوري للعزة والكرامة "  وأكد على أن."وقف نزيف الدم فوراً"بـ

نحن نحترم تطلعات الشعب ": وقال ."والحرية والديموقراطية وليبتعدوا عن الخوف والقتل وإهدار الدماء
ورفض مفتي القدس الرد على سؤال عن مطالبة  ."السوري الشقيق، بل وكل التطلعات العربية

  .لسوريالمتظاهرين بتدويل الملف ا
  20/2/2012الراي، الكويت، 
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  شبان غزة يتضامنون مع الشعب السوري .42
اعتصم عشرات الشبان الفلسطينيين في ساحة الجندي المجهول غرب مدينة غزة، :  نسمة حمتو- غزة

وهذه الفعالية هي األولى التي .  وخاصة أهالي مدينة حمص،، تضامنًا مع الثورة السورية19/2األحد 
التجمع الفلسطيني "تحت عنوان " فيسبوك"امنون في غزة عبر صفحة التواصل االجتماعي ينظمها متض

وحمل المعتصمون في ساحة الجندي المجهول، األعالم السورية والالفتات التي ". لنصرة الثورة السورية
ضد الشعب السوري " المجازر"تطالب برحيل النظام السوري والكف عن ارتكاب ما وصفوها بـ

وأكد الناطق باسم التجمع الفلسطيني لنصرة الثورة السورية حمزة أبو شنب، . ض في وجه النظامالمنتف
هو نقل رسالة تضامن من أهل غزة خاصة وفلسطين على وجه العموم مع "أن الهدف من هذا االعتصام 
 قطع  أن شباب غزة هدفهم الربط بين مشاهد المعاناة في غزة من، مضيفاً"الشعب السوري في ثورته

إن هناك : "فلسطين أون الينموقع وقال أبو شنب ل. كهرباء وحصار بمعاناة الشعب السوري في حمص
  ".توسعاً في التجمع ليشمل جميع الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية وفلسطينيي الداخل المحتل

  19/2/2012موقع فلسطين أون الين، 
  

  تخابات المجلس الوطني في الشتات لبنان يطالبون بتنظيم انن فيفلسطينيوناشطون  .43
كأولوية "اجتمعت مجموعة من الناشطين الفلسطينيين من الجئي لبنان لبحث موضوع التمثيل الفلسطيني 

عون في موأصدر المجت. "من أولويات إصالح المؤسسات الفلسطينية السياسية من أجل العودة والتحرير
د نشطنا خالل الستة شهور المنصرمة لتنظيم حملة تطالب لق": الختام بياناً أوضحوا فيه أهدافهم قائلين

وبعد اطالعنا على إعالن . بإصالح الواقع التمثيلي الفلسطيني، بدءاًَ من انتخاب مجلس وطني فلسطيني
الدوحة، الذي ينص على أنه سيعاد تأليف المجلس الوطني الفلسطيني على نحو متزامن مع االنتخابات 

 نطالب األطراف المعنية، بالشفافية والوضوح حول القرار المتخّذ بشأن تنظيم الرئاسية والتشريعية،
  ."انتخابات المجلس الوطني في الشتات

  20/2/2012األخبار، بيروت، 
  

   مسابقة شبابية لالجئين الفلسطينيين"حان ربيعي" :األونروا .44
األفالم القصيرة التي تستهدف  للسنة الثالثة على مسابقه ااألونروتنظم وكالة :  ماجد القرعان- عمان

وبحسب شروط .  الذي هو موضوع وفكرة المسابقة لهذا العام،"حان ربيعي"الالجئين الفلسطينيين الشباب 
 التي تتساءل أين هم الالجئون الفلسطينيون الشباب بعد عام من انطالق الربيع ،"حان ربيعي"مسابقة 
ن يعكس الفيلم موضوع هذا أ دقائق و5-2 مدة الفيلم من نأ يجب على المتقدم للمسابقة التأكد ب،العربي

ن يكون الفيلم المتقدم قد أنتج أ سنة، و25ن ال يقل عمر المتقدم عن أالعام بطريقة خالقة ومبتكرة، و
 من جميع الراغبين بالمشاركة إرسال ااألونرووطلبت  . ولم يتم عرضة من قبل، لهذه المسابقةخصيصاً

وتنظم المسابقة بالتعاون مع شبكة المراكز الثقافية . 2012 أيار 18جمعة الموافق مساهماتهم قبل يوم ال
  .الفرنسية ومؤسسة شاشات بدعم من االتحاد األوروبي

  20/2/2012الدستور، عمان، 
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  إعادة إعمار القرى الفلسطينية المهجرة مسابقة .45
ينية المهجرة والمـدمرة عـام      عن مشروع توثيق وإعادة إعمار القرى الفلسط       تعلن هيئة أرض فلسطين   

وإلكمال هذه المعلومات نرجو من أهالي كل       . ، بناءآ على قاعدة المعلومات الواسعة المتوفرة لدينا       1948
لمنازل ) رسم مبسط (هذه القرى تزويدنا بأي معلومات لديهم عن أي خريطة أو صورة أو رسم كروكي               

وسوف تـدخل   . سجد وغير ذلك حتى لو كان تقريبياً      القرية وأصحابها وحاراتها وعائالتها والمضافة والم     
  .كل هذه المعلومات بجانب المعلومات المتوفرة لدينا في سجل وثيقة القرية

وسوف تقوم هيئة أرض فلسطين باعداد مسابقة دولية بين المهندسين الفلسطينيين إلختيار أفضل تـصميم               
  .ة للمتسابقين عن كل قريةللقرى، بناء على معلومات وخرائط وتوجيهات تقدمها الهيئ
  .للتواصل مع الهيئة نرجو االتصال بالدكتور سلمان أبو سته

Dr. Salman Abu-Sitta 
info@plands.org 

20/2/2012  
  

  مطالبة الحكومة المقالة بوقف التجارة السوداء واألنفاق وإلغاء الضرائب اإلضافية : غزة .46
رورة إشراك القطاع الخاص والمهتمين بالشأن طالب اقتصاديون ورجال أعمال وأكاديميون بض: غزة

التنموي واالقتصادي في وضع السياسات واالستراتيجيات االقتصادية خاصة في ظل ما تشهده األوضاع 
ودعا مشاركون في ورشة عمل نظمتها الجبهة الشعبية، . المعيشية واالقتصادية في قطاع غزة من تدهور

بحضور وزير اقتصاد الحكومة المقالة " شي في قطاع غزةمساء أول من أمس، بعنوان الوضع المعي
عالء الرفاتي، الحكومة المقالة لتجميد قرارها القاضي بفرض ضرائب جديدة على سلع غذائية .د

وشدد متحدثون في هذه الورشة على ضرورة . وصفوها بغير القانونية، وتؤثر سلباً على القطاع الخاص
بد المواطن ومحدودي الدخل المزيد من األعباء في ظل الحصار تقليص السياسات الضريبية التي تك

والغالء الفاحش، مطالبين في ذات الوقت بوقف تجارة السوق السوداء واألنفاق التي أوجدت بحسبهم 
وطالب . شريحة من األثرياء، سيطرت على سوق العقارات واألراضي بدون أي رادع من الحكومة

عالن عن موازنتها وعن السياسات االقتصادية لوزاراتها المختلفة المشاركون الحكومة المقالة باإل
وإيراداتها ومصاريفها تحقيقاً للشفافية، والعمل على تأسيس صندوق لدعم الطالب والخريجين والمتعطلين 

  .عن العمل، ووضع حد أدنى لألجور يراعي الوضع االقتصادي
  20/02/2012، األيام، رام اهللا

  
  غزة وتصدير طماطم كرزية وفلفل للخارج  شاحنة ل190دخال إ .47

قال المهندس رائد فتوح رئيس لجنة إدخال البضائع إلى قطاع غزة ان معبر كرم أبو سالم التجاري : غزة
وأوضح فتوح انه من المقرر .  سيارة حديثة20 شاحنة من بينهم 190يعمل اليوم االثنين إلدخال نحو 

دات ومستلزمات للقطاع التجاري والزراعي والمواصالت،  شاحنة محملة بالمساع190 إلى 180دخول 
 شاحنة حصمة لصالح مشاريع وكالة 40 شاحنات محملة باألسمنت وحديد البناء و5باإلضافة لــ 

كما سيتم تصدير شاحنتين من الطماطم . الغوث، باإلضافة إلى ضخ كميات محدودة من غاز الطهي
  . أمس عبر معبر أبو سالمهاإدخالتم  شاحنة 197ين أن بو. الكرزية والفلفل الرومي لدول أوروبا

  20/02/2012، القدس، القدس
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   في غزةمبلغ مليوني دوالر لوزارة الصحةبصرف هنية يوعز  .48

 أعلن طاهر النونو، الناطق باسم الحكومة، أن رئيس الوزراء ووزير المالية إسماعيل هنية، أوعز :غزة
  وقال النونو في تصريح مقتضب تلقى  .الر لوزارة الصحة بصرف مبلغ مليوني دو19/2يوم األحد 

نسخةً منه، إن رئيس الوزراء أوعز أيضاً بصرف مبلغ نصف مليون دوالر " المركز الفلسطيني لإلعالم"
  .إلصالح شارع صالح الدين من رفح جنوب قطاع غزة حتى بيت حانون شماله

  19/2/2012المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

   عمانية إلى غزةمساعدات طبية .49
وصلت إلى قطاع غزة عبر بوابات معبر رفح، أمس، قافلة مساعدات طبية  مقدمة من سلطنة  :القاهرة

 خمسةإن السلطات المصرية سمحت بإدخال : وقالت مصادر بمعبر رفح البري. عمان إلى أهالي القطاع
وأضافت . القاهرة إلى قطاع غزةأطنان من األدوية والمستلزمات الطبية، مقدمة من السفارة العمانية ب

المصادر أنه تم إدخال هذه المساعدات بالتنسيق بين الهالل األحمر المصري ونظيره الفلسطيني لتوزيعها 
  .على المستشفيات والمراكز الطبية في القطاع

  20/2/2012الخليج، الشارقة، 
  

  ن المعتقل خضر عدنان علإلفراج "إسرائيل" يطالب الحكومة بالتدخل لدى األردني" النواب" .50
 مجلس النواب تضامنه مع المعتقل االردني في سجون االحتالل خـضر عـدنان ابـو بكـر                  أكد: عمان

 تضامنه مع جميـع     أمس أصدرهواكد المجلس في بيان     . الشقران والمضرب عن الطعام منذ ستين يوما      
دئية الداعية إلى الحريـة والعدالـة       المعتقلين في السجون اإلسرائيلية التزاما بمواقف األردن الثابتة والمب        

وقال انه تابع باهتمام كبير قضية المعتقل االردني الشقران، داعيا الحكومة الى التدخل              .وحقوق اإلنسان 
  .لدى الحكومة اإلسرائيلية من أجل إطالق سراحه وعودته إلى أهله سالما

ـ          سطينيين إلـى أن ينـالوا حقـوقهم        وأكد المجلس دعمه ومساندته لمواقف األردن الداعمة لألشقاء الفل
المشروعة بما في ذلك إقامة دولتهم المستقلة على التراب الوطني الفلسطيني وعاصمتها القدس الـشريف               

  .وعودة وتعويض الالجئين
20/2/2012، الدستور، عّمان  

  
   يشجب اقتحام متطرفين يهود لألقصىاألردن .51

 يدين ويشجب قيام مجموعة مـن المتطـرفين   ردناألقال وزير الخارجية ناصر جوده ان   :  بترا –عمان  
ت  جوده في تصريح صحفي رفض االردن لهذه المحـاوال          وأكد .اليهود باقتحام المسجد االقصى المبارك    

الممنهجة والخطيرة للمجموعات االسرائيلية المتطرفة التي تشاركهم شخصيات حزبية وسياسية واعضاء           
في الكنيست االسرائيلي والذين يعدون علنا الى اقتحام باحات المسجد تحت مزاعم مغلوطة تتنـافى مـع                 

  ى مـسؤولية الحكومـة     وشدد عل  .الحقائق والوقائع التاريخية والتراث العربي االسالمي للحرم الشريف       
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 القوة القائمة باالحتالل حسب القانون الدولي في منع هذه الجماعات من القيـام بمثـل هـذه                  اإلسرائيلية
  . المرفوضة وخاصة في الحرم القدسي الشريفاألعمال

20/2/2012، الدستور، عّمان  
  

  جد األقصى للمس إسرائيلية يستنكر اقتحام متطرفين يهود وشرطة األردنيوزير األوقاف .52
 معبـد الـسال    الـدكتور    اإلسالميةأدان وزير األوقاف والشؤون والمقدسات      :  باسل الزغيالت  - عمان

جرى امس من اقتحام للمسجد األقصى المبارك من قبل متطرفين يهود وعضو كنيست              العبادي وبشدة ما  
 والحقت المـصلين    وقوات شرطة االحتالل التي داهمت المسجد األقصى وداست سجاد المسجد بأحذيتها          

وناشد الدكتور العبادي العالمين العربي واإلسالمي التدخل لوقف هذه االنتهاكات          . المسلمين داخل المسجد  
  .الصارخة والمتكررة

وشجب وزير األوقاف ممارسات سلطات االحتالل اإلسرائيلي المسيئة لحرمة المسجد األقصى المبـارك             
لحرم القدسي الشريف وباألخص الكاميرا المثبتـة داخـل بـاب           وطالب بإزالة كاميرات المراقبة داخل ا     

المغاربة والموجهة لرصد حركة كل مصٍل يدخل المسجد األقصى المبارك أو يؤدي الصالة داخل ساحة               
  .الحرم القدسي الشريف

20/2/2012، الدستور، عّمان  
  

  اومة عن درب المقي لن يكون سبباً في ابتعادي عن غزة إبعاد: محررأردنيسير أ .53
 قادما من غـزة أن      أمسأكد األسير المحرر وائل عرفة الذي وصل الى اربد اول           : زياد البطاينه  -اربد  

اإلبعاد لن يكون سبباً في ابتعاده عن درب المقاومة وان الجهاد والمقاومة فخر وعـزة لألمـة العربيـة                   
  .واإلسالمية عامة وللشعب الفلسطيني خاصة 

ان رسالة األسرى في سجون االحتالل تدعو كل انـسان          » الدستور«وأضاف عرفة في حوار خاص مع       
  .حر وشريف إلى زيادة االهتمام بملفهم، والسعي بكل الطرق والوسائل من أجل اإلفراج عنهم
20/2/2012، الدستور، عّمان  

  
  "الباردنهر عزلة "ملتقى لبناني فلسطيني لفك : لبنان .54

. سب، بل إنسان يفكر ويبدع ويملك تراثاً عريقاً ويحمل قـضية          الفلسطيني ليس الجئاً فح   : روبير عبد اهللا  
هذا ما يعكسه الملتقى الثقافي الترفيهي للجمعيات اللبنانية والفلسطينية، بحسب خالد غـزاوي مـن بلـدة                 

أمس، افتتح الملتقى فعالياته في جامعة الجنان في طرابلس تحت شعار           . بحنين المجاورة لمخيم نهر البارد    
 جمعية أهلية لبنانية وفلسطينية حضرت من مناطق البداوي والتبانة وجبـل            13، بمشاركة   »ابالهوا سو «

. محسن ومخيمي البارد والبداوي، من أجل تعزيز التواصل األهلي المباشر بين أبناء المخيمين وجوارهما             
  .كينوقد تجاوز اللقاء، بحسب المنسق العام للملتقى زياد منذر، االنتماءات السياسية للمشار

20/2/2012، ، بيروتاألخبار  
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  خطة شاملة من ثالث مراحل لحل أزمة كهرباء غزة نهائياً" : سما"مصدر مصري لـ .55
قال مسئول مصري رفيع المستوى اليوم إن هناك خطة شاملة مؤلفة من ثالث : خاص سما/ القاهرة 

 رجعة لوقف معاناة مراحل يتم العمل بها من اجل حل أزمة كهرباء قطاع غزة بشكل دائم ودون
  .المواطن الفلسطيني في قطاع غزة الذي لطالما عانى من هذه األزمة المتكررة 

أن مصر لن تسمح بأي حال أن يتوقف شريان الحياة في قطاع غزة من أي ) سما(وأكد المصدر لوكالة
ني حيث كانت ناحية وعلى أي صعيد انطالقا من المسؤولية التاريخية واألخالقية تجاه الشعب الفلسطي

  .مصر و ستبقى تولي أهمية كبرى للقضية الفلسطينية رغم ظروفها الصعبة 
وأشار المصدر إلى أن القادة المصريين وعلى رأسهم وزير المخابرات المصرية اللواء مراد موافي الذي 
ة تدخل شخصيا يتابعون ويعملون بشكل متواصل على مسارات مختلفة وعقدت اجتماعات مع وزير الطاق

  . ووزير البترول المصري من اجل حل أزمة الوقود والكهرباء  بصورة شاملة إلى األبد
وأوضح المصدر إن اتصاالت ولقاءات ومشاورات تمت وأخرى ال زالت مستمرة مع الجانب الفلسطيني 
في رام اهللا وغزة ومسئولي الطاقة من أجل العمل على توريد الوقود لقطاع غزة باألسعار العالمية 
وبشكل قانوني عبر الطرق الشرعية بعيدا عن التهريب عبر األنفاق الذي انتهى وال يمكن أن 

  .يستمروسيتم تنفيذ إدخال الوقود فور االتفاق على الكميات والمواصفات واليات التسديد
وقال المصدر أن حل األزمة سيتم عبر ثالث مراحل، حيث تعتبر المرحلة األولى وهي المرحلة العاجلة 

صيرة األمد والتي تتخلص في إمداد القطاع بالوقود الالزم فورا و بالشكل القانوني وبالطرق الشرعية ق
متزامنا ذلك مع رفع الجهد بالطاقة الكهربائية القادمة من مصر عبر الكوابل لزيادة الجهد الكهربائي إال 

د بنسبة كبيرة وبناء على تلك أن األمر اصطدم بعقبة عدم تحمل الكابل والشبكة الفلسطينية لرفع الجه
 ميجا كأقصى قيمة يمكن أن تتحملها الشبكة في 27 ميجا الى 17المعطيات الفنية سيتم رفع الجهد من 

الوقت الراهن وفي نفس الوقت سيبدأ العمل فورا خالل سبعة أسابيع لمد كابل جديد وفور النتهاء من 
  .ميجا60ى الكابل سيتم رفع الجهد الكهربائي المصري ليصل ال

أما المرحلة الثانية فهى المرحلة متوسطة األمد والتي ستتم خالل فترة ما بين ستة الى ثمانية أسابيع يتم 
بموجبها العمل على تحسين وضع شركة الكهرباء في غزة حيث تم التنسيق إلدخال مولد جديد للشركة 

ضاف الى النسبة األصلية للجهد الناتج  ميجا جديدة ت45األمر الذي سيقود لرفع الجهد الكهربائي بنسبة 
  .عن المحطة أصال

وتنص المرحلة الثالثة وهي المرحلة طويلة األمد  ببدء العمل على ربط جنوب قطاع غزة بشبكة الربط 
الثماني من خالل البدء بإنشاء محطة  بمحافظة العريش إلمداد قطاع غزة بالكهرباء عبر شبكة الربط 

  .طاء وبتمويل من البنك اإلسالميالثماني و تم إعالن الع
إن مصر لن تترك المواطن يعاني وستعمل في كافةاالتجاهات لحل األزمة بشكل نهائي "واكد المصدر 

ومن جذورها، إال  أنه أضاف أن الحل لن يكون بأي حال من األحوال عبر تهريب الوقود من األنفاق 
عاني من ظروف اقتصادية صعبة للغاية  وفي لتأثيره السلبي على االقتصاد الوطني المصري الذي ي

  .المقابل فان  مصر تتكفل بإدخال الوقود عبرالطرق الرسمية الى القطاع
  19/2/2012وكالة سما اإلخبارية، 
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   المسجد األقصىحمايةالجامعة العربية تطالب المجتمع الدولي ب .56
مجلس جامعة الدول ، أن آالء حمزة ،القاهرةنقالً عن مراسلتها في  20/2/2012السبيل، عّمان، نشرت 

العربية أدان المحاوالت اإلسرائيلية المتواصلة بالعدوان على المسجد األقصى المبارك والرامية إلى 
 وسماحها للمتطرفين اإلسرائيليين وخاصةً أعضاء الكنيست اإلسرائيلي من حزب "إسرائيل"إحكام سيطرة 

شرقي القدس وهدم المسجد األقصى باعتباره أبرز معلم إسالمي الليكود لتنفيذ المخطط اإلسرائيلي لتهويد 
على مستوى المندوبين  جلسة 19/2، الذي عقد يوم األحد ودعا أعضاء المجلس .في فلسطين المحتلة

الدائمين بمقر األمانة العامة في القاهرة لبحث تصاعد اإلجراءات التهويدية اإلسرائيلية ضد مدينة القدس 
ن لهم المجتمع الدولي وبخاصة مجلس األمن واالتحاد األوروبي ومنظمة اليونسكو لتحمل  في بيا،المحتلة

المسؤولية في الحفاظ على المسجد األقصى وحمايته من التهديدات اإلسرائيلية وحماية كافة المقدسات 
سيحيين واألوقاف اإلسالمية والمسيحية، ووقف االعتداءات التي يتعرض لها رجال الدين المسلمين والم

في المدينة المقدسة واألراضي الفلسطينية كافة، ورفض ما تعرض له فضيلة مفتى القدس من حملة 
  .تشهيرية تنال من مقامه الديني وما يمثله

من خطورة  مجلس جامعة الدول العربية حذر أن 19/2/2012المركز الفلسطيني لإلعالم، وأضاف 
  ".استقرار المنطقة والعالم كله"لى عاإلسرائيلية ضد المسجد األقصى اإلجراءات 

  
  األقصى مساس باألمة اإلسالميةالمسجد اقتحام : أوغلو .57

 أدان األمين العام لمنظمة التعاون اإلسالمي أكمل الدين إحسان أوغلو، إقدام قوات : وفا،الحياة الجديدة
وغلو، في بيان واعتبر أ .االحتالل على اقتحام المسجد األقصى، واالعتداء على عدد من المصلين

صحفي أمس، أن هذا التصعيد الخطير اعتداء على األمة اإلسالمية جمعاء، وأن هذا االعتداء يمثل 
وحمل االحتالل اإلسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تبعات  . للمواثيق والقوانين الدولية صارخاًانتهاكاً

لس األمن الدولي والمجتمع الدولي إلى  مجاستمرار مثل هذه االعتداءات االستفزازية الخطيرة، داعياً
التحرك بشكل جاد وعاجل ألجل وضع حد لهذه االنتهاكات اإلسرائيلية المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني 

  .ومقدساته، ومنع تكرار هذه الجرائم التي تغذي العنف والتوتر في المنطقة
  20/2/2012الحياة الجديدة، رام اهللا، 

 
  ىالتصدي النتهاك حرمة المسجد األقصاألزهر يناشد المسلمين  .58

 وقوات االحتالل الصهيوني لساحة ، اقتحام المتطرفين اليهود،استنكر األزهر الشريف :الحالق محمد عبد
وناشد  . وإغالقه بالسالسل الحديدية علي المصلين الركع السجود الخاشعين، المباركاألقصىالمسجد 
   العالم بالتصدي أرجاء جميع المسلمين في أمس في بيان ،ر شيخ األزه، أحمد الطيب. األكبر داإلمام

 استهانة الصهاينة بمقدسات ى وغضبتهم عل، غيرتهم علي مقدساتهموإظهار ،لتلك التصرفات البربرية
 .مة كاملة تمثل خمس سكان المعمورةأ

  20/2/2012األهرام، القاهرة، 
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  مايو المقبل/ أيارقدس منتصف ترتيبات مكثفة للزحف بالماليين نحو ال: صالح سلطان .59
 عن ، أمين لجنة القدس وفلسطين باالتحاد العالمي لعلماء المسلمين، صالح سلطان. كشف د:القاهرة

 العالم لتنظيم احتشاد عظيم للزحف من أرجاء بين عدد من العلماء في كافة مشاورات مكثفة تجرى حالياً
 متوقعاً أن يقتحم مئات األلوف من ،مايو المقبل /أياركافة دول الطوق لفلسطين المحتلة في منتصف 

وقال  . في وقت متزامن متوجهين نحو األقصى،المسلمين حدود األراضي المحتلة من جميع الجهات
، تكرار اعتداء الصهاينة على القدس تهويداً"إن : لإلعالمسلطان في تصريح خاص للمركز الفلسطيني 

، يجب أن يحرك األمة كلها بكل مدارسها وتوجهاتها، فاألقصى لكل ، والمقدسيين إرهاباًواألقصى تدنيساً
مسلم أحب إليه من بيته الذي يسكن فيه، بل إن كل األحرار من العرب والنصارى سيكونون معنا في 

وطالب  .األقصىوحذر سلطان قوات االحتالل من تكرار محاوالت اقتحام  ".تحريره بإذن اهللا تعالى
وطالب الشباب والرجال والفتيات من  . والقدساألقصى نحو األمانة بتحمل سالميةواإل العربية األنظمة

كلما زحف الصهاينة على األقصى : " مايو نحو القدس ، مضيفا15ً المعمورة بالزحف يوم أرجاءكافة 
ازحفوا جماعات إلى سفارات العدو الصهيوني، وقد آن األوان أن نبدأ االنتفاضة الثالثة ليس في األرض 

 باإلفراج رئيس السلطة محمود عباسطالب سلطان  كما ".المقدسة بالضفة وغزة فقط، بل في العالم كله
  .عن كافة رموز المقاومة القابعين في سجون السلطة

  19/2/2012المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

  المسؤولية الكاملة عن حياة األسير خضر عدنان" إسرائيل"تحّمل لجامعة العربية ا .60
المسؤولية الكاملة عن حياة القيادي " إسرائيل"حملت األمانة العامة لجامعة الدول العربية : الغربيةالضفة 

في حركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين األسير خضر عدنان، مؤكدة قلقها البالغ نتيجة تدهور حالته 
ة في الجامعة الدول وطالب األمين العام المساعد لشؤون فلسطين واألراضي العربية المحتل .الصحية

. لوقف عدوانها على األسير عدنان" إسرائيل"العربية السفير محمد صبيح، المجتمع الدولي بالضغط على 
وأوضح في تصريح له من القاهرة أن ما صاعد األزمة تصميم سلطات االحتالل على تثبيت االعتقال 

رة إعطاء ملف األسرى أولوية وأكد صبيح على ضرو .اإلداري بحق هذا األسير لمدة أربعة أشهر
خاصة؛ ألن االنتهاكات بحقهم تمثل انتهاكا التفاقيات دولية عديدة، موضحا عدم شرعية االعتقال 
اإلداري، وسجن األطفال والقاصرين، وبصدور قرارات عديدة تحرم التعذيب الذي أجازته إسرائيل 

  .ودعمت ذلك بإصدار قوانين تعسفية، وأوامر عسكرية
  20/2/2012عّمان، السبيل، 

  
  الدوحة تستضيف المؤتمر الدولي للدفاع عن القدس األحد المقبل .61

تستضيف الدوحة األحد المقبل المؤتمر الدولي للدفاع عن القدس تحت رعاية جامعة الدول  :الدوحة
احية وتبدأ فعاليات المؤتمر بجلسة افتت .2010مارس / آذارالعربية؛ تنفيذا لقرار القمة العربية في سرت 

 والشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس ، محمود عباسة الفلسطيني السلطةيحضرها رئيس
 األمين العام لجامعة الدول العربية، كما يخاطب ، نبيل العربي.، ود القطريالوزراء وزير الخارجية

  .التعاون اإلسالميالجلسة االفتتاحية البروفيسور أكمل الدين إحسان أوغلو األمين العام لمنظمة 
  20/2/2012الشرق، الدوحة، 
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  بضرب إيران" عدم التسرع"بـ" إسرائيل"نصح يرئيس هيئة األركان بالجيش األمريكي  .62

أكد رئيس هيئة األركان بالجيش األمريكي، الجنرال مارتن ديمبسي، أن الواليات المتحدة ما زالت : دبي
، "سابق ألوانه"إلى البرنامج النووي اإليراني هو أمر تعتقد أن اتخاذ قرار بشأن توجيه ضربة عسكرية 

  .كما نصح إسرائيل بأن شن أي هجوم على إيران، في الوقت الراهن، لن يحقق الهدف منه
، الذي يبث على "فريد زكريا جي بي إس"وقال أكبر مسؤول عسكري أمريكي، في مقابلة مع برنامج 

يين ليسوا على قناعة بعد بأن طهران اتخذت قرارها  مساء األحد، إن المسؤولين األمريكCNNشبكة 
بامتالك أسلحة نووية، مشيراً إلى أن العقوبات االقتصادية والدبلوماسية ما زالت تمثل أدوات للضغط 

  .على النظام في الجمهورية اإلسالمية
 فإنني أعتقد أنه ،)عدم التأكد من حقيقة نوايا طهران(وفق هذه القاعدة : "وأضاف الجنرال األمريكي قائال

  .ضد إيران" من السابق ألوانه أن نقول على وجه التحديد، إن الوقت قد حان للجوء إلى الخيار العسكري
تزامنت تصريحات الجنرال ديمبسي مع زيارة مستشار الرئيس األمريكي لشؤون األمن القومي، توم 

بمهاجمة " عدم التسرع"لدولة العبرية بـدونيلون، إلى إسرائيل، ضمن جهود إدارة الرئيس أوباما إلقناع ا
إيران، وبعدما ذكرت تل أبيب مراراً أن قراراً بهذا الشأن لن تبلغ به واشنطن إال قبل ساعات قليلة على 

  .البدء بتنفيذه
وذكرت اإلذاعة اإلسرائيلية االثنين، أن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، التقى دونيلون مساء األحد، 

خالل االجتماع، الذي استغرق حوالي ساعتين، على آخر تطورات أزمة الملف النووي وانصب البحث 
  .اإليراني، إضافة إلى األوضاع المتدهورة في سوريا

ونقلت عن مصادر سياسية قولها إن المسؤول األمريكي، الذي من المقرر أن يلتقي وزير الدفاع 
ئيس الوزراء على عدم مهاجمة المنشآت النووية اإلسرائيلي إيهود باراك، في وقت الحق االثنين، حث ر

  .اإليرانية، وإعطاء فرصة أخرى للعقوبات الدولية المفروضة على طهران
وحسب المصادر ذاتها، فقد أعرب مستشار أوباما لشؤون األمن القومي عن خشية الواليات المتحدة من 

  .رية إليران في هذه المرحلةتعرض مصالح أمريكية مختلفة للخطر، إذا وجهت إسرائيل ضربة عسك
وتشتبه الواليات المتحدة والغرب وإسرائيل بسعي إيران إلنتاج أسلحة نووية، فيما تقول طهران إن 

  .برنامجها النووي مصمم ألغراض مدنية
  20/2/2012موقع سي ان ان، 

  
 عالم وعلى الاتخاذ خطوات تعود بالكوراث عليها وعلى المنطقةمايكل هايدن يحذر إيران من  .63

، إن )إن إس إيه(قال مايكل هايدن، المدير السابق لوكالة األمن الوطني : محمد علي صالح -واشنطن
وحذر بأن الخطر هو أن تصدق إيران نفسها، وتتخذ خطوات . إيران تبالغ في تصوير قواتها وقدراتها

  .تعود بالكوارث عليها وعلى المنطقة وعلى العالم
لكن ". هناك كثير من االدعاء والفخر من جانب إيران": "سي إن إن"زيون وقال هايدن، في مقابلة بتلف

وأضاف . ، وخاصة بسبب إمكانيات إيران النووية"الخطر هو أن يتخذ مسؤول في إيران القرار الخطأ"
وأشار ". صارت تتحرك كثيرا بنشاطات تخريبية وإرهابية في أنحاء كثيرة من العالم"هايدن أن إيران 

ت بأن إيران وراء تفجيرات استهدفت دبلوماسيين إسرائيليين في الهند وتايالند، وإلى تهديدات إلى اتهاما
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إيران بإغالق مضيق هرمز، وإلى إرسال سفن حربية إلى شرق البحر األبيض المتوسط، مع تأييدها 
  .القوي لنظام الرئيس بشار األسد

تزيد "ن هذه التحركات الكثيرة والخطيرة ، وأ"سوف تصدق نفسها"وقال هايدن إنه يخشى من أن إيران 
  ".احتمال القيام بتحرك ال تحمد عقباه

وفي نفس البرنامج، قال إدوارد ووكر، سفير أميركي سابق لدى إسرائيل ولدى دول أخرى في الشرق 
إذا اتخذ شخص ما في إيران قرارا خطأ يستدعي ردا عسكريا من دولة أجنبية، ستكون النتيجة : "األوسط
". ال يمكن أن تفوز في أي نوع من أنواع المواجهة العسكرية"وقال ووكر إن إيران ". مة على إيرانوخي

اإلسرائيليون : "ومن دون أن يقول إن إسرائيل يمكن أن تستعمل قنابل نووية إذا هاجمتها إيران، قال
  ".سيستعلمون قنابل إذا وجدوا أنفسهم مضطرين لذلك

ربط بين نظامي إيران وسوريا، وقال ) جمهوري، والية ساوث كارولينا(م وكان السيناتور ليندسي غراها
من مصلحة األمن الوطني ": "سي إن إن"وقال، أيضا في تلفزيون . إن التحالف بينهما يجب أن يكسر

صار واضحا أن البلدين .  اإليراني، ووضع بديل محل األسد-األميركي تكسير التحالف السوري 
مصالحنا االستراتيجية في : "وأضاف". ، ليس فقط لنا، ولكن أيضا لبقية العالميشكالن تهديدا خطيرا

وذلك ألن نظام األسد هو أكبر حليف لعدوتنا إيران، التي . سوريا أكبر بكثير مما كانت عليه في ليبيا
من دون شك، مصلحتنا األمنية الوطنية تستوجب التخلص من . تهدد العالم أكثر حتى من نظام األسد

إننا يجب أن ننفق المزيد من الوقت في .  اإليراني-رئيس السوري، وتكسير هذا التحالف السوري ال
  ".الحديث عن هذه النقطة المهمة

20/2/2012 ، لندن، األوسطالشرق   

 والمناطق المحتلة يستثني الفلسطينيين ويشردهم" إسرائيل"نموذج تطوير لألرض في :األمم المتحدة .64
أنهت السيدة راكيل رولنيك مقرر األمم الخاص للمتحدة المعني بالحق في : راوسزهير أند -الناصرة ـ

وقد التقى . 1967السكن الالئق هذا األسبوع زيارةً دامت أسبوعين إلى إسرائيل واألراضي المحتلة عام 
السيدة رولنيك وزودوها بمعلومات عن المشاكل األساسية التي يعاني منها المجتمع ' عدالة'مندوبو 

  .الفلسطيني في إسرائيل بكل ما يتعلق بالحق بالمسكن الالئق
وقد قدمت السيدة رولنيك مالحظات . المقرر الخاص إلى جولة ميدانية في النقب' عدالة'كما رافق مندوبو 

أولية هامة وحازمة خالل مؤتمر صحافي عقدته في القدس، وذكرت المقررة الخاصة في مالحظاتها 
ء زيارتي أن أكون شاهدة على نموذج تطوير لألرض يستثني، ويشرد، ويميز ضد استطعت أثنا: األولية

األقليات في إسرائيل، وهو نموذج يجري نسخه في المناطق المحتلة، ويؤثر على المجتمعات المحلية 
' ج' وكذلك المستوطنات اليهودية الجديدة في مناطق - في إسرائيل -إن البدو في النقب . الفلسطينية
 الغربية، وداخل األحياء الفلسطينية في القدس الشرقية، ـ هي الساحات الجديدة لنزع الحيازات بالضفة

تلقيت شكاوى : من السكان األصليين، ولتنفيذ إستراتيجية للتهويد والسيطرة على المنطقة، وأضافت
ل االفتقار إلى مكررة من أوساط قانونية وجغرافية مختلفة، من الجليل والنقب إلى الضفة الغربية، حو

السكن، والتهديدات بالهدم واإلخالء، واالزدحام، وانعدام التطوير المجتمعي، وعدد أعمال الهدم غير 
  .المتناسبة، التي تؤثر على المجتمعات الفلسطينية، والتطوير المتسارع للمستوطنات اليهودية
  20/2/2012القدس العربي، لندن، 
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 رائيلي في توزيع المياه بالضفةإس" ابرتهايد: "البرلمان الفرنسي .65
كشفت صحيفة هآرتس االسرائيلية على موقعها االلكتروني ان لجنة الخارجية :  بترا–القدس المحتلة 

سياسة فصل "التابعة للبرلمان الفرنسي نشرت قبل أسبوعين تقريرا قالت فيها إن إسرائيل تمارس 
  .يتصل بالموارد المائيةفي الضفة الغربية بكل ما " جديدة ) ابرتهايد(عنصري 

وقالت ان التقرير أعد من قبل عضو البرلمان عن الحزب االشتراكي جان غاالفاني، حول التأثيرات 
الجيوسياسية للمياه في مناطق الصراع في العالم، وكان قد زار إسرائيل والسلطة الفلسطينية في منتصف 

  .يليين بينهم وزير الطاقة والمياه عوزي لنداوأيار الماضي، التقى خاللها عددا من المسؤولين اإلسرائ
بسبب ) االبرتهايد(على الرغم من أن كثيرين يتجنبون استخدام مصطلح "وكتب غاالفاني في تقريره أنه 

وأشار إلى أن . الحساسية السياسية، إال أن سياسة إسرائيل في الضفة الغربية تتسم بالفصل العنصري
وقال ان المياه هي . شير إلى نوع معين من األبرتهايد على أساس دينيي" دولة يهودية"استخدام مصطلح 

مركب خاص في الصراع بين االسرائيليين والفلسطينيين وفي االتفاقيات بينهما، بيد أن تقسيم المياه ليس 
التوسع الجغرافي "واضاف ان . عادال حيث ال يمكن للفلسطينيين الوصول إلى أحواض المياه الجوفية

  ".ل يبدو كأنه احتالل للمياه سواء للوديان أو لألحواض الجوفيةإلسرائي
 ألف مستوطن 450وقال إن المياه تحولت إلى سالح في خدمة سياسة األبرتهايد الجديد، مشيرا إلى أن 

في حاالت "واشار إلى أنه  . مليون فلسطيني2ر3في الضفة الغربية يستهلكون من المياه أكثر من 
  ".خرقا للقانون الدولي، فإن األفضلية في المياه تمنح للمستوطنينالجفاف، وبما يشكل 

وذكر أن جدار الفصل العنصري الذي قامت إسرائيل ببنائه يتيح السيطرة على المياه الجوفية، ويتيح 
  .إلسرائيل توجيه تدفق المياه إلى الغرب

ا من قبل الفلسطينيين في الضفة واتهم في تقريره جيش االحتالل بالتدمير المنهجي لآلبار التي تم حفره
  .2009-2008الغربية، إضافة إلى قصف المجمعات المائية في قطاع غزة في السنوات 

20/2/2012الدستور،عمان،   

  المغني االسترالي العالمي يصدر أغنية لدعم صمود األسير خضر عدنان .66
عم الصمود األسطوري لألسير  أصدر المغني األسترالي مارك ماغواين، أغنية جديدة لد:القدس المحتلة

خضر " يوماً متتالياً، تحت عنوان 64الشيخ خضر عدنان، الذي يخوض إضراباً فردياً متواصالً منذ 
  ".عدنان بوبي ساندز

، وخاض إضراباً عن الطعام "الشين فين"يذكر أن بوبي ساندز كان أحد قادة الجيش الجمهوري االيرلندي 
 يوماً من االضراب 64 بعد 1981 أيار 5كأسير حرب، فاستشهد يوم والماء حتى تعترف به بريطانيا 

  .المتواصل عن الطعام
، 1981 تشرين األول 3اإلضراب عن الطعام حتى أوقفوا إضرابهم يوم " الشين فين"وأكمل رفاقه أسرى 

بعد استشهاد عشرة من مناضلي الجيش الجمهوري في السجون البريطانية، عقب استجابة الحكومة 
  .ريطانية لمطالبهم واالعتراف بهم كأسرى حربالب

ووضع المطرب العالمي ماكغواير أغنيته على موقع اليوتيوب، وقال في تعليقه على صمود خضر 
إضراب خضر عدنان الحالي عن الطعام، ويفترض به أن يواصل إضرابه حتى الموت، ليكون : عدنان
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لمفتوح عن الطعام الذي خاضه أسرى الجيش بذلك أكثر من مجرد تذكير سوى القليل من اإلضراب ا
، وال شك في أن االحتالل اإلسرائيلي لفلسطين هو أكثر من مجرد تذكر 1981الجمهوري االيرلندي عام 

  .سوى القليل من االحتالل البريطاني اليرلندا، وعلى األخص أثناء االضطرابات
يخ خضر، إال أن المغني ذائع الصيت، ورغم الصمت الدولي والعربي إزاء عملية اإلعدام البطيء للش

  .كتب ولحن وغنى لألسير األسطورة، ليهز جدران هذا الصمت العالمي
20/2/2012وكالة سما،   

  
  وسلوأبشكل مخالف التفاقيات " بي"' تستولي على مساحات شاسعة في منطقة "لإسرائي" ":هارتس" .67

عية التي يسيطر عليها المستوطنون فـي       ان البؤر االستيطانية واالراضي الزرا    " هارتس"كشفت صحيفة   
التـي  " ب"بما يتناقض مع اتفاقيات اوسلو      " بي"الضفة الغربية تحتل مساحات شاسعة من اراضي منطقة         

تنص على ان تكون المسؤولية المدنية، بما في ذلك مسؤولية التخطيط والبناء هـي مـسؤولية الـسلطة                  
  .الفلسطينية

كس، الذي يتابع النشاط االستيطاني ان اسرائيل تقوم بخرق تقـسيم           نقلت عن الباحث درور اتا    " هارتس"
مـن اراضـي الـضفة      % 60حسبه  " سي"والذي تشكل اراضي    " سي"و" بي"و" ايي"الضفة الى مناطق    

  %.40" بي"و" ايي"الغربية بينما تشكل اراضي 
 نهبت مئات الـدونمات     "عوفرا"الواقعة شمال مستوطنة    " عمونا"الباحث يشير الى ان البؤرة االستيطانية       

التي تقع شرقي البؤرة، حيث تم شق طرقات التفافية وزراعة كروم عنب على             " بي"من اراضي المنطقة    
اراضي فلسطينية خاصة، بعد ان قطعت طريق الوصول اليها من قبل اصحابها الشرعيين وذلك بالرغم               

" بـي "لدونمات الواقعة في المنطقة     ، ناهيك عن اغالق االف ا     "بي"من ان هذه االراضي تقع في المنطقة        
  .ايضا امام دخول الفلسطينيين من القرى المجاورة 

ايضا قبل سنوات بتطوير بنيـة سـياحية        " عوفرا"يورد ان المستوطنين بدأوا في منطقة       " هارتس"تقرير  
ـ    مها حول عين العلية الواقع الى الجنوب من المستوطنة على اراضي قرية دبوان الفلسطينية وتغييـر اس

  ,الواقعة تحت السيطرة المدنية للسلطة الفلسطينية" بي"علما انها تقع في منطقة " عين ايرز"الى 
 دونما، تابعة لقريـة يـانون       93في منطقة ايتمار، استولى المستوطنون على قطعة ارض تبلغ مساحتها           

 مساحات واسعة مـن     ومنعوا السكان الفلسطينيين من الوصول الى     " بي"الواقعة هي االخرى في المنطقة      
االراضي ايضا، بالرغم من وقوع هذه االراضي في المنطقة بي، وفـي هـذه المنطقـة ايـضا، بـدأ                    

وابعدوا الفلسطينيين من   " عين نيرية "المستوطنون قبل سنوات بتطوير عين ام الجرب وغيروا اسمها الى           
  .كروم الزيتون المحيطة بمنطقة العين

مـن قبـل المـستوطنين،     " بي"ر الجوية لرصد نهب اراضي المنطقة       ويضيف التقرير الذي اعتمد الصو    
تم رصد اعتداء على االراضي وتم منع اهالي قـرى          " يتسهار"اضاف، انه في منطقة البؤرة االستيطانية       

  .، ايضا، من الوصول الى مساحات كبيرة من اراضيهم"بي"عورتا وعين عابوس الواقعتين في المنطقة 
غربي مستوطنة شيلو، جرى االستيالء علـى       " متسبيه احيه "و" اش كديش "تيطانية  وفي منطقة البؤر االس   

 دونم وان التماسا سيقدم للمحكمة العليا االسرائيلية بهذا الخصوص، من قبل سـكان قريـة جلـود                  100
على جزء من االراضـي وطـردت       " اش كودش "المجاورة، حيث استولى مستوطنو البؤرة االستيطانية       
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مود منها بالقوة وذلك تحت مسمع ومرأى وحماية قوات الجيش االسرائيلي، كما جاء في              عائلة الحاج مح  
  .االلتماس الذي ستقدمه منظمة حاخامات لحقوق االنسان

وفي المحميات الطبيعية من قبل     " بي"الباحث اتاكس يقول، ان ظاهرة اإلستيالء على أراض في المنطقة           
طنين وتواطؤ السلطات االسرائيلية، االمر الذي يـؤدي الـى          المستوطنين، هي تزاوج بين اطماع المستو     

  .خرق اسرائيل التفاقيات دولية
  19/2/2012، 48موقع عرب

  
  ران وتقليص الميزانية العسكريةإيالعالقة الغامضة بين جدية التهديد اإلسرائيلي بضرب  .68

الواجهة من جديـد حـول      د السجال المعهود بين وزارتي المالية والدفاع في إسرائيل إلى           : حلمي موسى 
ولكن ما خلق االختالف هذه المرة بين السجال الجاري حالياً والسجاالت التي دارت فـي               . ميزانية الدفاع 

وتقريباً صـبح   . الماضي أن سجال هذه المرة يجري في ظل ارتفاع الحديث عن حرب محتملة مع إيران              
 يحذر فيه من اندفاعـة إسـرائيلية نحـو          مساء يطلق مسؤول إسرائيلي أو أميركي أو حتى أجنبي موقفاً         

  .ضربة عسكرية إليران أو على األقل يلوح بمثل هذه الضربة لدفع إيران للتراجع عن موقفها
وتزداد أهمية اللحظة في ظل إصرار القادة األميركيين تحديداً على القول بشكل شبه منتظم أنهم لم يفلحوا                 

ويرفق هـؤالء علـى الـدوام       . ير بضربة عسكرية إليران   حتى اآلن في إقناع إسرائيل بال جدوى التفك       
كالمهم بحديث غير مقنع عن المخاطر التي قد تصيب العالم جراء ضربة إسرائيلية كهـذه ال تـستطيع                  

ومن الجائز أن رئيس األركان األميركي الجنرال مارتين دمبـسي          . الواليات المتحدة منعها قبل توجيهها    
اآلن ستؤدي الى ضعضعة االستقرار ولن      « قال بأن الضربة اإلسرائيلية      كان بالغ الوضوح مؤخراً عندما    

وهو بذلك يقول علناً أن الضربة لن تكون مؤثرة وأن أضرارها أكبـر مـن               . »تحقق أهدافاً بعيدة المدى   
فوائدها مما يضع عالمات استفهام حقيقية على الضربة وعلى التصريحات األميركية بشأنها علـى حـد                

  .سواء
كن الحال فإن الضربة العسكرية إليران ليست ذات شأن في سياق الميزانية اإلسـرائيلية إال مـن                 وأياً ي 

فمن الواضح أن االستخبارات العسكرية اإلسـرائيلية تقـدر أن          . ناحية إظهار مقدار االستعداد للمستقبل    
ان قـد تقـود   ضربة إليران ال يمكن أن تمر من دون رد فعل إيراني وربما ردود من جانب حلفاء إيـر                

وهذا يطرح السؤال حول مدى استعداد إسرائيل للحرب المقبلة بعد أن صارت            . المنطقة إلى حرب شاملة   
فالحرب المستقبلية ستشهد عملياً تحول الجبهة الداخلية       . معالم الحرب الجديدة أوضح من أي وقت مضى       
 إسرائيل جداً ودفعها إلى تغييـر       وهذا األمر أقلق  . 2006إلى جبهة رئيسية كما بدا في حرب تموز العام          

عقيدتها القتالية من التركيز على الهجوم كما كان في السابق إلى التركيز على الدفاع، كما جـرى فـي                   
  .األعوام القليلة الماضية

وتبدى االنتقال من التركيز على الهجوم إلى التركيز على الدفاع في تشكيل وزارة خاصة لحماية الجبهة                
ودة إلى تجديد المالجئ وخلق آليات تسهل تعامل الدولة مع األزمات والحروب بمـا فيهـا                الداخلية والع 

ولكـن الوجـه    . التدرب على فنون الوقاية وتقليص األضرار بل وعلى تحديد أماكن المدافن الجماعيـة            
العسكري على هذا الصعيد تمثل في التركيز على بناء منظومات للدفاع في وجـه الـصواريخ البعيـدة                  

واعتبرت إسرائيل أنها حققت اختراقاً فـي ميـدان الـدفاع           . لمتوسطة والقصيرة المدى على حد سواء     وا
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ومنظومـة  » القبة الحديديـة  «المتنوعة ومنظومة   » حيتس«عندما طورت بالتعاون مع أميركا منظومات       
  .للتعامل مع األخطار الصاروخية المختلفة» عصا الساحر«

ظومات ونتيجة الخالف على حوالى مليار دوالر فقط هـي فـي األصـل         ولكن جزءاً كبيراً من هذه المن     
 في المئة من ميزانية الدفاع يهدد الجيش اإلسرائيلي بإلغاء صفقات تـسلح بهـذه المنظومـات                 6حوالى  

ووقف تدريبات حيوية بل وإلغاء تمرينات هامة لسالح الجو الذي يعتبر القوة الضاربة في أي هجوم بل                 
كما يهدد الجيش بوقف مشروع إنتاج دبابـة ميركافـا          . لعقيدة القتالية اإلسرائيلية  وفي أي حرب ضمن ا    

ويقول الجيش إن إصرار وزارة الماليـة       . وتسريح المهندسين والعاملين في عدد من المشاريع الجوهرية       
 التي  في القوة العسكرية اإلسرائيلية في العام المقبل وربما في األعوام         » صفر تعاظم «على موقفها يعني    

  .تعقبه
ويحتدم السجال بين من يعتقدون أنه ليس إلسرائيل حماية سوى من جيشها الذي ينبغي أن يكـون علـى                   
الدوام جاهزاً للمواجهة وبأفضل األدوات وبين من يرون أن الجيش صار يبالغ في مطالبه وأن جانباً من                 

ومع ذلك فـإن    . ت الدفاعية الزائدة  االحتجاجات االجتماعية التي وقعت الصيف الفائت كانت بسبب النفقا        
معلقين، من بين أنصار الحكومة، وجدوا نوعاً من انعدام المنطق في حكومة تقلص عملياً ميزانية الدفاع                

وطبيعي أن يشن الجيش حمـالت      . في حين تهدد بالحرب مع إيران وتمنع تحقيق السالم مع الفلسطينيين          
ا الممتنعين عن التدخل لمصلحة الجيش، وبالمقابل يـشن         عبر عدد من اإلعالميين ضد الحكومة ووزرائه      

  .إعالميون آخرون حملة على الجيش لممارسته التهديد والوعيد ضد الجمهور والحكومة على حد سواء
أن المؤسسة األمنية صارت مستقلة ذاتياً وفصلت نفسها عن الجمهور          » يديعوت«كتب زئيف تساحور في     
مبنى أعلى متعدد األذرع    « إلى أن هذه المؤسسة بنت على ظهر الخوف          وأشار. اإلسرائيلي وتتكبر عليه  

وهذا الخوف المعظم يمكّن من اجتذاب ميزانية ضخمة        . ينمي نفسه بواسطة تعظيم المخاطر على وجودنا      
. تزيد المؤسسة االمنية قوة وهو الذي يجب ان ينفق على قوته بواسطة تعظيم زائد للتهديد، وهكذا دواليك                

يستيقظ المجتمع االسرائيلي المذعور للحظة ويثير اسئلة تبدي شكوكاً فـي االسـتعمال المناسـب               حينما  
لميزانية األمن تُستل فوراً معطيات جديدة تثير الرعب وتُسرب اشارات عن تطـوير رد امنـي سـري                  

  .»يقتضي إنفاق مليارات
فـي  .  شيء يوجد في مـأزق     في هذه اللحظة كل   «أنه  » معاريف«وفي المقابل يكتب حنان غرينبرغ في       

في الجيش يوجد من يقول بضحك مريـر إن         . لقاءين مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لم يتحرك شيء        
  .»عندها سيفهم الجميع بأنهم ملزمون بأن يوفروا المال، والكثير منه. فقط حرباً صغيرة سترتب األمر

  20/2/2012، السفير، بيروت
  

   وهبطت الشعبية؟لماذا صعدت حماس واستقرت فتح .69
  حسين أبو النمل.د

إن االكتفاء بما تحقق هـو      «بدأنا البحث في تفسير مكانة القوى الفلسطينية من شرفة قد تبدو مترفعة هي              
استدعى هـذا   . ، أي عدم الرضى بواقع الحال مهما كان ممتازاً        »من اكبر المخاطر التي تواجه هارفارد     
  .»لماذا حدث؟«قبل تفسير » ماذا حدث؟« صحة السؤال وتحديد المفتاح القيمي لزوم منهج يبدأ مع تقصي
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تقول الوقائع أن حماس على صعود وفتح على استقرار والشعبية على هبوط، علـى خلفيـة انتخابـات                  
الشعبية، ما يعني   ) ?4(فتح، و )  ?39,3(حماس، و )  ?42,2(، وتوزيع أصوات المنتخبين بواقع      2006

  هذا حدث، لكنه يخفي عيباً نوعيا على مستويين؛. ين حماس وفتحأننا أمام استقطاب شعبي حاد ب
، أي  1967المستوى الفني لناحية أن من لهم حق المشاركة في اإلنتخابات، هم أبناء األرض المحتلة               ) أ(
ممن هم في سن اإلنتخـاب،      ) ?48(يهبط وزن حماس وفتح والشعبية معا، إلى        . من الفلسطينيين ) ?40(

؛ »كتلة سـلبية  «والحال هذه، ثمة    ) . ?2,26(، الشعبية   ) ?22(، فتح   ) ?23,7(ماس  موزعة كالتالي؛ ح  
  .بين التدقيق أيضا، أن بعض حصة الشعبية يعود للصوت المسيحي) . ?52(تعادل 

المستوى المعياري، حيث قياس تَفَوق كل طرف فلسطيني باآلخر الفلسطيني؛ أي بمعيـار التنـافس               ) ب(
  .الصف الواحد على السلطة، ال معيار الثورة والتحرير وصراع الوجود مع إسرائيلالداخلي بين فرقاء 

  ما هو معيار الصعود واإلستقرار والهبوط؟
إذاً؛ علينا تحديد هل كان انتصار جهة فلسطينية ما، انتصاراً لذاتها كجهة حزبية على منافساتها، أم على                 

يح للمسائل، حيث ثمة خديعة ولَّدت أسئلة بدئية حول         إن بيت القصيد هو هنا، في المعنى الصح       . إسرائيل
  .، حيث بداية المسألة والسؤال1948لماذا كانت نكبة : ، على خلفية السؤال التاريخي»ماذا حصل«

نشير هنـا   . ، إرتباطاً بأن القوى الفلسطينية الراهنة انطلقت إلزالتها       1948إذاً، ثمة معيار عادل هو نكبة       
، أي بعد خمـسة     1967ن هذه القوى هو إستثمار هزيمة الناصرية أمام إسرائيل سنة           إلى قاسم مشترك بي   

، بغرض تكريس أن سبب إدانة هؤالء للتجربة الناصرية هو فـشلها  1952عشر عاماً فقط من قيام ثورة       
، تبدأ مع تلـك     1967 عاماً على    45ما زالت ديباجة الخطاب الفلسطيني بعد مرور        ! في تحرير فلسطين  

والحال هذه، ال نخطئ حين نتحدث عن معيار عادل هو تقويم التجارب الكفاحية ربطا بتحقيقها               . مةالهزي
  !ألهدافها

تنقلـب الـصورة    . عاماً لحماس ) 25(عاماً للشعبية، و    ) 45(عاماً لفتح، و  ) 47(يمكن الحديث عن عمر     
 جماعـة األخـوان     حين نحيل التنظيمات إلى جذورها، حيث تصبح حماس هي األقدم، إذ تعود جـذور             

وراء انطالقة الجبهة الشعبية وبناتها وحفيداتها، حوالي عشرين        . 1948المسلمين في فلسطين إلى ما قبل       
يؤكد مؤسسو فتح أن    . 1948عاماً من الخبرة مع حركة القوميين العرب، التي تأسست في مناخات نكبة             

نسعى مـن تحديـد     . العامة في عمر الخمسين    القيادة   –وحدها الجبهة الشعبية    . 1959البداية تعود للعام    
ف قرن كحد أدنـى، وهـذه فتـرة         أعمار التنظيمات إلى تأكيد أن كشف الحساب مع تجربتها يغطي نص          

  .كافية
  !»من نحن؟«بل » أين نحن؟«: بعد نصف قرن؛ ما عاد السؤال

حين يقيم مهرجاناً يحرص    لقد صار ممالً أن ما من تنظيم فلسطيني نَظَّم ندوة فكرية لقراءة تجربته، وهو               
ليس سراً أن تجنب ما يمت بـصلة        . على جلب خطباء ليقولوا فيه نفاقاً صار مؤذيا للخطيب والمخاطب         

  بعد نصف قرن أو يزيد؟» من نحن؟«بل » أين نحن؟«: للبحث المعمق، هو لتجنب طرح وبحث سؤال
ربما من أجـل    ! نحن الشعبية من نحن؟ نحن فتح؛ نحن حماس؛       : رب غاضب يسأل؛ هل يعقل أن نُسأل      

جواب كهذا؛ فإنه ما من تنظيم إال ويبدأ حديثه مع إستعادة إنطالقته، دون ذكر أين وصل بعد نصف قرن                   
و بناءعليه، فإن كل حديث عن تقويم صـاعد         . من هدف التحرير الذي قامت من أجله الحركة الفلسطينية        

يني تنافسي داخلي، ولـيس معيـار الـصراع مـع           أو مستقر أو هابط، إنما يتم على خلفية معيار فلسط         
  .إسرائيل
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ليس ترفاً، بل ضرورة لتأسيس فكر سياسي فلـسطيني متماسـك           » أين نحن؟ «و» من نحن؟ «: إن سؤال 
، التي مست مع التحـول      )الكفاح المسلح (؛  )التحرير الكامل (مثالً، على معادلة    » فتح«لقد قامت   . وحقيقي

، الذي كان حداً فاصالً ترتب عليه إعادة        1993والً إلى اتفاق أوسلو     ، وص 1974نحو خيار التسوية سنة     
 بـاألرض المحتلـة     1967تعريف الجغرافيا والحقوق الفلسطينية، إنطالقاً من مقايضة األرض المحتلة          

1948.  
ثمة من يرى في أوسلو نقطة ضعف فتح،        . بمقدار ما يسجل التطور المشار إليه على فتح، فإنه يسجل لها          

طاً بمعيار األهداف التاريخية التي انطلقت من أجلها، مقابل من يعتقد أن نهج التسوية، مكَّنهـا مـن                  ارتبا
هذا حاسماً، على األقل بالنسبة لمـصير       » فتح«لقد بدا خيار    . امتالك مشروع سياسي أكثر قابلية للتحقق     

لمتكيفـة نوعيـاً؛ المتَحولـة      إذاً، حركة فتح اآلن هي فتح الجديدة؛ ا       . الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس    
تمارس قدراً محسوباً من وظائف الدولة، وتسعى إلمتالك ما تبقـى           » سلطة وطنية «جذرياً؛ المتماهية مع    

  .من مقوماتها
ثمة من يرى في ذلك أساس قوة فتح، إرتباطاً بأنه يشكل مشروعها السياسي الجديد، وهذا يفسر أنها لـم                   

، التي تطورت إلى انقالب أمورها التنظيمية في مؤتمرهـا سـنة            2006تشهد يوما أزمة من مثل أزمة       
كانت األزمة  . يستحق توقفاً أنها لم تشهد حاال مشابها حتى مع أوسلو الذي قلب المسار والمصير             . 2009

  . عاماً على أوسلو، ما يسمح بالقول أن معاقبتها بسبب عجزها عن الحصول على دولة13الحادة بعد 
ح اآلن في الموقع األول أم الثاني، فإن الحجم الذي بقي لها، يعتبر انتصاراً مناسباً تحلم به                 سواء أكانت فت  

يبقى بالغ الداللة أن سؤاالً واجبا لم يوجه لها حول فـشلها فـي              . أي قوة بعد تجربة حكم مديدة وصعبة      
علـى الـسلطة مـع    مواجهة إسرائيل، من مثل مساءلة حادة تعرضت لها بعد فشلها في إختبار الصراع     

  !حماس
  خالف في األيديولوجيا تشارك في السلطة

التي حصلت عليها فتح، تقف مع خيار سياسي معين، فال شك أن الكتلة الموازيـة               ) ?40(إذا كانت نسبة    
هنا، وكما في شـأن     . المؤيدة لحماس، والموازِنَة تقريباً لقوة فتح، لها حيثياتها الفكرية السياسية المعاكسة          

  .مة سبب رئيسي، هو الخيار السياسي المتمثل بالمقاومة، في حين هنالك حوافز أخرى اقل قيمةفتح، ث
تشاركت الحركتان في سمة البراجماتية، أي العمل من خالل الشروط اإلجتماعية الحاكمة وما تقتـضيه               

المال «حماس في   وبناء عليه، ليست ميزة فتح و     . الخيارات النظرية من توفير اآلليات واإلمكانات الواجبة      
غرض . الذي توفر فيهما ألهمية المال ووظيفته اإلجتماعية      » الوعي الكافي «الذي توفر لهما، بل     » الكافي

نسقط من حسابنا الغنى    . تقدم فكري أوالً  / النقطة إلقاء الضوء على رمزية المال، بوصفه تعبيراً عن ثراء         
صوب؛ لماذا ثمة قوة مقابل ضعف إلى أن التفوق         يوصل مد السؤال    . المرتبط بالريع أو النهب أو الخسة     

  .هو فكري باألساس
فتح وحماس وفقه الواقع يناقض القول بتفوق فكري لفتح وحمـاس           » تقدم«الشعبية في منافسة    » تقدمية«

ثمـة خلـط    ! مع صورة زائفة أن الفكر هو ماركة مسجلة بإسم اليسار الذي طال وصف نفسه بالتقدمي              
وهم أن تَبنَّي أيديولوجية تقدمية، أي تدعو إلى أطروحات اجتماعية تتجاوز الـسائد،             فظيع وقع حين تم الت    

إن اشتراطات صفة تقدمية هي من طبيعة أخالقيـة        . يجعل متبنيها متقدما في إدارة شؤونه ونظرته للحياة       
ناءعليـه،  وب. وقيمية وأيديولوجية، في حين يرتبط امتالك صفة متقدمة بعوامل علمية وحضارية وثقافية           

  .فإنه عندما طَبق المتخلفون األيديولوجية التقدمية وقعت كوارث
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لم يكن المقـرر  . مواجهة بين تقدميين ومتقدمين. هذا هو اإلنقسام الذي قرر التوازنات الفلسطينية الراهنة  
  .شعبيةوإذ استقر األمر على غلبة فتح وحماس، فألنهما أكثر تقدما من ال. نبل الفكرة بل تقدم حاملها

، حيث كـان فـي الثانيـة        1967كان امتياز جورج حبش أنه عاش محترفاً ثورياً، وتأسس سياسيا حتى            
تعاطى حبش مـع    . واألربعين، وسط بيئة رسولية تتعاطى السياسة وتعامل مع محترفين ثوريين نخبويين          

  .أمثاله، فأسس تنظيماً قام على انتقاء األعضاء وفق نظام مترفِّع ومقاس مثالي
لقد تأسس في العالم الحقيقي، حيث لم يكن له الخيار، إلعتبارات مهنية،            . كان لياسر عرفات إمتيازه أيضا    

لذا، كان أكثر وعياً للمحركات اإلجتماعية المتنوعـة والحـوافز المتعـددة            . في إنتقاء من يتعامل معهم    
ليج، الذي يقدم بحد ذاته مـثالً       والمركَّبة المقررة في مواقف الجماعات واألفراد، خصوصاً أولئك في الخ         

كانت البيئة اإلجتماعية الحاضنة لتجربة فتح      . فاضحاً عن مكانة المال في تقرير حياة األفراد والجماعات        
في الخليج، األكثر إستقطاباً للنخبة الفلسطينية، الوجه اآلخر لنزيف النخبة من مواطنها األصلية فـي دول   

يد الثروة والنخبة، حيث تمركزت حركة القوميين العـرب ومـا   الطوق، التي صارت أقل غنى على صع 
  .صارت إليه من يسار

، بما هو ركن تأسيسي في الفكر السياسي اإلسالمي،         »فقه الواقع «أما بالنسبة لألخوان المسلمين، فخَلْفَهم      
  :لعل األهم هو وعي الجماعة لتجربتها على مستويين. ووراءهم تجربة عملية عاصفة ومديدة

 في ضوء ما انتهى إليه صدام اإلخوان المسلمين والعهدين الملكي والناصـري، تـم اإلتعـاظ مـن                   )أ(
 –المغامرة وأدينت العسكرة، أي وضع الجهاز المسلح  المستوى التطبيقـي فـوق المـستوى الـسياسي                

  .القيادي
 انتهى إلى أن    ترتب على قمع اإلخوان المسلمين إنكفاؤهم نحو العمل الداخلي، حيث عاشوا مخاضاً           ) ب(

األيديولوجيا ال تكفي بحد ذاتها، والقول ال يصير فعالً بمجرد نطقه، وهو ما ترجم بقرار التحـول إلـى                   
الخروج على المجتمع لتغييره بقوة الـسالح، و        : تم ذلك من ضمن مفهومين متباعدين     . اإلسالم الحركي 

القانونية الوضعية، فضال عـن الـشرعية   اإلستفادة مما يتيحه الحيز العام، عبر أساليب تستوفي الشروط        
  .الدينية

  الدعوة واإلعداد واالدعاء
عاش اإلسالم السياسي الفلسطيني اإلنقسام نفسه، ففي حين مثَّلت حركة الجهاد المفهوم الحركـي، عبـر                

اآلن؛ .  صارت حماس األكثر تجسيدا للمقاومـة      1987مع إنطالقتها سنة    . اإلخوان عن المفهوم الدعوي   
لقد . ن مر وقت كاف لتعطي الحياة كلمتها حول مدى صوابية كل واحد من تياري الحركة اإلسالمية               يكو

  .إنتهى التيار الجهادي، محدوداً ومنقسماً على نفسه، بينما حقق التيار الدعوي غير نجاح راسخ ومشهود
 وبين خصومهم،   ،»إعداد«و» دعوة«فصلت كلمة الحياة في الصراع بين اإلسالميين، وهم يتحدثون عن           

قالت كلمة الحياة أن اإلسالميين لم يكونوا مدعين بل جادين، وهو ما تُرجِم في              . »إدعاء«الذين رأوا ذلك    
لقد بنوا مؤسسة قوية، بل سلطة موازية للـسلطة         . مدني إجتماعي، وأمني قتالي   : بنية مؤسساتية بجناحين  

  . اإلدعاءات المعاكسةالرسمية التي تقودها فتح، التي بدورها بنت مؤسسة، رغم
يقع سر نجاح حماس الحقاً في المراجعة المبكرة التي قام بها اإلخوان المسلمون لتجربتهم، وما قاد إليـه                  

كان الدرس باهظاً وكافياً لتجليس معادلة العالقـة        . من كوارث » السياسة«على  » العسكرة«طغيان ذهنية   
لتعديل دون معنى، وهو سيطرة السياسة على مـا         لم يكن ا  . من عسكر له جماعة إلى جماعة لها عسكر       

عداها، وال بغير ترجمة نجدها في توفير البيئة اإلجتماعية والبنية الحزبية الحاضنة للفعـل العـسكري،                
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بوصفه وظيفة دقيقة تقررها السياسة وإعتباراتها، وليس األجهزة األمنية، كما في تجربة حكـم القـوى                
  .القومية واليسارية

لقـد  .  فتح مشابهة لتجربة حماس على صعيد ثانوية مركز العسكر أمام المستوى الـسياسي             كانت تجربة 
أعطى عرفات العسكر اإلمتيازات والموازنات، لكن بعيداً عن أي إسهام في صوغ القرار السياسي، الذي               

  .بقي حصريا للجنة فتح المركزية وليس عرفات، الذي كان رمزاً لكن القرار لم يكن حكرا له يوما
لم يكن عرفات يوماً وحيداً على صعيد القرار اإلستراتيجي، والدليل أن كل قصة فتح خالل نصف القرن                 
المنصرم، هي ثالثة قرارات تاريخية أجمعت عليها قيادة فتح؛ مبدأ الكفاح المسلح؛ دخول فـتح منظمـة                 

كـان  . ولدوزر الـسياسي  ، حيث لعب أبو إياد، دور الب      1974التحرير؛ التحول نحو التسوية السلمية سنة       
أما خالد الحـسن،    ! ليس إال يسارياً ضل طريقه إلى فتح      » أبو إياد «مسلياً أن يتوهم بعض أهل اليسار أن        

  .1974المناهض الجدي لعرفات، فكان قطب الدفاع عن مشروع فتح المرحلي في المجلس الوطني سنة 
  جمع المتصالحات أم المتناقضات؟

قاً من وضوح وإستقامة عالقة مستويات العمل فيها على قاعدة سمو ومكانة            تقوم أي حركة سياسية إنطال    
لوال رسوخ هذه الثقافة المؤسساتية، ما كان لفتح أن تحتفظ بعسكرها وهي تـذهب              . السياسة على سواها  

  .سياسياً من النقيض إلى النقيض، وحماس حين تنتقل من وضع الحرب إلى وضعية الهدنة المديدة
مؤسـسة  «في األداء، ما يعني أننا أمام       » إعتبارات الدولة «على حضور   » حماس«و» تحف«تؤشر حالتا   

تشابهت الحركتان أيضاً على صعد تسييل  تقريش المنجزات الثوريـة،           . »حركة ثورية «تقود  » سلطوية
عبر بنى إجتماعية إستدعت سلطة إلدارتها، وهو ما تمثل بالسلطة الفلسطينية، والتي ناهضتها حماس من               
خالل سلطة موازية، وصوالً إلى إنتظام حماس في السلطة الرسمية الفلـسطينية، قبـل أن تنـشق إلـى          

  .دويلتين في الضفة وغزة
يمكن أن يقال الكثير عن نواقص الدويلتين، ولكن يمكن أن يحكى الكثير أيضاً عن مظاهر دولَتيـه فـي                   

نجاز مادي ملموس وقاعـدة سـلطوية   إ» حماس«و» فتح«والحال هذه، صار لدى كل من  . الضفة وغزة 
ساد ويسود هذا الوضع قدر هائل من       . أرست عليها ورسملت من خاللها ما راكمته من سمعة وإمكانات         

التباس الوجود والهويات المتناقضة بين منطق الثورة  حركة التحرر وبين منطق السلطة، لكن هنالك من                
، هو قدرتها علـى فعـل الـشيء ونقيـضه؛ أن تجمـع              يعتقد جازما أن اإلمتياز األبرز للدولة  السلطة       

  !المتناقضات
لو كانت وظيفة الدولة  السلطة جمع المتصالحات، ما كان لتكـون لهـا          : ثمة من يقول لمن يستهجن ذلك     

إنه توصيف  . هذا وذاك : ولقائل، هل ذلك لمصلحة فتح وحماس أم ضدهما، فإن الجواب هو          . حاجة أصالً 
  .أنه مادام وقع فله منطقه: ن ال منطق في جمع المتناقضات فإن الجواب هووإذ يقال أ. لواقع الحال

  .الجبهة الشعبية من ملْح األرض إلى األزمة البنيوية فالغيبوبة المديدة
، إنتهـت   2006كانت شراكة قصيرة وقلقة بعد إنتخابـات        . تناولنا تجربة فتح وحماس، نزاعا ومصالحة     

عنى إنتهاء اإلنقسام أن كل طرف صار من القوة بحيث ال           . ينية المتبقية بتقاسم السلطة والجغرافيا الفلسط   
  .يستطيع اآلخر أن يلغيه، لكنه ليس على قوة كافية تمكنه من إلغاء اآلخر، فكانت شراكة قلقة ولدودة

لم تنته األمور بين الطرفين على نحو ما انتهت إليه كَمنَّة من اآلخر، بل ألن كل طرف أثبت حـضورا،                    
نستطيع الحديث هنا عن وجود أيـديولوجيا       . يجة أسباب متكاتفة أفضت إلى توازن قوى فرض شراكة        نت
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تعبوية، عقل سياسي، رؤية فكرية، وعي تاريخي، فكر سياسي، مشروع سياسي، واقعية سياسية، مرونة              
  .تماعيةسياسية، مأسسة، مواءمة األهداف ومستلزمات تنفيذها، التكيف وإستيعاب المستجدات، خبرة إج

إن مفتاح ما تقدم هو وعي الوعي كحصيلة لمراجعة التجربة، وما انتهت إليه من تحديد لطبيعة األزمـة                  
: ومغادرتها بمغادرة أسبابها، وليس بإنكارها إلنكار أسبابها وتجهيل مسببيها وتجنب الـدواء اإلجبـاري             

، فهذا يعني أن اإلشـتراطات      وإذ صعدت حماس لتستقر مع فتح على القمة       . تغيير السياسات واألشخاص  
  .من وزنها األصلي) ?90(الواجبة تنطبق عليهما إيجاباً وتنطبق سلباً على الشعبية، التي تراجعت بنسبة 

بلغة أخـرى؛ أن    . بجملة واحدة؛ إن األسباب التي صنعت نجاح فتح وحماس لم تتوفر للشعبية فتراجعت            
هذا الجواب غير كاف    .  قد تآكلت فانحطت الحال بها     العوامل التي صنعت مجد الشعبية ودورها ومكانتها      

ألنه ال يجيب عن جوهر السؤال المطروح، وهو؛ ليس أن الجبهة عاشت أزمة أم ال، وحالها في ذلك من                   
حال الحركتين المنافستين، بل لماذا تمكنت فتح وحماس من التجدد في حين ذهبت الجبهة الـشعبية فـي                  

  غيبوبة مديدة؟
س والشعبية في كل شيء بنيوي، بما في ذلك وعي ذاتها ومراجعـة تجربتهـا، لكـن               تشابهت فتح وحما  

االختالف هو أن الشعبية منعت من الدواء الذي وصف ألزمتها، وذلك في رد قاطع على إنطبـاع أنهـا                   
فقدت حيويتها الفكرية وروحها النقدية فعجزت عن وعي أزمتها وحلها، فكان اإلنحطاط العميق والغيبوبة              

  .المديدة
ال يعيب أي حركة إجتماعية مثل الجبهة الشعبية أن تصاب حتى بكارثة، لكن الكارثة المميتة تقع حـين                  

هذا القول يحمل المسؤولية أساسا وبوضوح للعامل الداخلي، ألن العامل الخارجي كان            . يمنع عنها العالج  
كنهما تمكنتـا مـن إسـتيعاب الـضربات         موجوداً دائماً وساعياً وراء تدمير الشعبية كما فتح وحماس، ل         

وتعويض الخسائر على عكس الشعبية وهي تنتهي في أزمة مديدة ستصبح مميتة إذا إستمر الخنجر فـي                 
  .ظهرها

  »متنورون«و» ظالميون«
لم تملك الجبهة الشعبية اإلرادة الصلبة والوعي المتجدد ممثالً بوعي الوعي ومراجعة التجربـة وكـشف             

 وتحديد طبيعتها وأسبابها وكيفية مغادرتها فقط، بل أدركت أن أزمتها داخلية وبنيوية             األزمة الخاصة بها  
تدحض الوثائق التي أنجزتها الشعبية حول تجربتها كل إدعاء حول عجزها عن تجديـد              . وتاريخية أيضا 

جبهة وليس  عقلها السياسي وحيويتها الفكرية بعد إغتيال غسان كنفاني، الذي إغتيل ثانية حين أحيلت له ال              
العكس، بإعتباره حصيلة مشرقة للجبهة وللتنظيم األم حركة القوميين العرب التي ما زال تراثها النقـدي                

  .حصيناً في روح الشعبية
، بعض الفقرات المعبِرة عـن      1997؛ كانون األول    »الوثيقة المنهجية الفكرية  «لتأكيد ما تقدم نقتبس من      

، وسعي وثائق الجبهة إلخراج النقاش من إسفاف دفع إليه، وإعادتـه            المناخات الفلسطينية السائدة حينذاك   
بحثاً «نشير هنا إلى ما تضمنه الفصل الرابع الذي حمل عنوان           . إلى رِفعة الفكر ومستوى السياسة العليا     

هل النزاهة الفكرية واألخالقية هي عبر ترك الحقيقـة تمـضي فـي             : ، حيث سؤال  »عن نقطة الوضوح  
  دربها؟
يستخدمون الكهربـاء   » ظالميون«: (لت الوثيقة في هذا السياق المنهجي األخالقي عنواناً ومعبرا هو         تناو
المصلحة الضيقة كيال نقول الرخيـصة ، لمنافـسي التيـار           (« حيث ورد ) لم يسمعوا بها  » متنورون«و

 يسهم فـي    األيديولوجي من علمانيين على مختلف ألوانهم ومشاربهم، كانت في تجنب إلقاء أي ضوء قد             
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مقارنة بالذهنية والممارسـة    » المأسسة«و» العلمانية«كشف فضيحة بدائيتهم على هذا الصعيد، وهم دعاة         
فـي  . »، األكثر استخداما للكهرباء من أدعياء أبوتها      »الظالميين«، وبلغة البعض    »األصوليين«العلمية ل 

الكهربـاء ال يـصنعها   : ل لينيني شهيرحينه، قالت الجبهة أن المسألة معرفية في الجوهر في إستعادة لقو   
كان معنى هذا البوح الشجاع للشعبية ، أنها نفسها تحتاج الكهرباء لتخرج من الظالم قبل إتهـام             . األميون

  .أحد بالظالمية
عاماً مضت منـذ صـدور تلـك        ) 15(إذاً، أنتجت الجبهة الشعبية وعياً لذاتها لكنه لم يجد ترجمة طيلة            

على خالف ذلك، كان إمتياز التيار اإلسالمي       . 2012 وحتى شباط    1997انون األول   الوثائق الغنية في ك   
الذي حل بديالً للجبهة الشعبية، أنه ترجم نقده لتجربته، وهو ما إنعكس فـي بـرامج عملـه، فإسـتعاد                    

  .حضوره
  ما الذي منع العالج؟

تمثل نتائج العملية النقديـة     ال تعود معضلة الجبهة الشعبية إلى عجز عن وعي الوعي، بل في منعها من               
يطرح هذا اإلستنتاج في ضوء مفارقة أن جسماً إجتماعياً بفعالية الشعبية           . العميقة والشجاعة التي عاشتها   

وبالمعنى المشار له، نحن أمـام  . وتاريخيتها كان قادراً على وعي ذاته، لكنه عجز عن اإلستفادة من ذلك     
  .ء أفضت إلى أزمة، وشقها األخطر منع عالج الشعبيةعملية مركبة، شقها األول إرتكاب أخطا

ال نتحدث عن فترة وجيزة، سواء تلك التي تراكمت بها األزمة وعمرها من عمر الجبهة، أو تلك التـي                   
إنقضت منذ تم تشخيص األزمة عبر وثائق مكتوبة، لكنها لم توضع موضع التطبيق العملي، مـا تـرك                  

سـمعة  «يتة إلخفاء مظاهرها أو إنكارها بذريعـة الحـرص علـى            األزمة تتفاقم، وسط محاوالت مستم    
صـحة  «والحـصيلة، ضـحي ب    ! وإعتبار كل حديث عن أزمة تعيشها على أنه إساءة لسمعتها         » الجبهة
التي لم يبق منها شيء إال التاريخ بعد أن ضمر وزنها على نحـو              » سمعة الجبهة «بذريعة حفظ   » الجبهة

ع في نفس السياق، محاولة التهوين من أزمة الجبهة، وأنها ليست إال مسألة             تق. يهدد بخروجها من التاريخ   
  .عابرة ومن طبيعة هامشية وعادية

تمت المراجعة بموجب قرار من اللجنة المركزية العامة للجبهة الشعبية بإجراء قراءة شاملة، لكـن بعـد              
أفضى اإللتـزام بالقواعـد     . تهاتبديد أعوام طويلة من المراوحة وتعطيل البحث في األزمة وسبل معالج          

التحليلية المنهجية الواجبة إلى أن األزمة بنيوية كونها تطال جميع جوانب العمل، أو ما قيل فـي حينـه                   
وبهذا المعنى تم تحديد األزمة أنها بنيوية       . مجازا أن الجبهة صارت دون أسنان أو لسان أو مال أو رجال           

لشاملة ال تتكون بين ليلة وضحاها، بل هـي حـصيلة تراكميـة             شاملة، أي أنها تاريخية، ألن األزمات ا      
  .ألخطاء فكرية فادحة

وفرت الحوارات التي تمت في سياق مناقشة أزمة المعسكر اإلشتراكي أدوات معرفية، بـل قـوة دفـع                  
معرفي لحوار كان محتدماً في فرع الجبهة الشعبية في لبنان حول العالقة بين معاناة الفرع مـن أزمـة                   

راج في تلك األيام، على نحـو واسـع، مفهـوم           .  الفساد المتفاقمة والفاجرة   -وبين ظاهرة الهبش    حادة  
المافيوقراطية بوصفه تعبيراً عن تفاقم فساد البيروقراطية الحزبية ووصولها، حد التعفن واإلنتقال لتلعـب     

  .دور النقيض لوظيفتها األصلية
، إال عشْر ما كانت عليه أيام ذروتها، مـا يـسمح ألي             ال تشكل الجبهة الشعبية اآلن، في أحسن األحوال       

من المقومات التي كانت    )  ?90(مراقب بإستنتاج أن الجبهة الشعبية لم تعد الجبهة الشعبية، بعدما فقدت            
مع أسف، إنها تصبح يوماً بعد يوم    . لها ممثلة بالتراث التاريخي الهائل الذي راكمته خالل سنوات ذروتها         
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اء تآكل الوجود والعجز عن التجديد بما يعوض كما ونوعاً النـزف المتـأتي ألسـباب                من الماضي جر  
  .متعددة

سياسـة  «أن ما تحتاج إليه الجبهة، هو توفر حسن النية وسمو اإلرادة إلخراجها من أزمتها، وممارسـة                 
 يبدعها عقـل سياسـي قـادر      » رؤية أزمة «كخطوة الحقة ونتيجة    » رؤية حل «، عبثاً نجدها دون     »حل

رب قائل من أين سيتوفر كـل       . وضمير صاف، يجمع على نحو خالق بين النزاهتين األخالقية والفكرية         
التـي  » المراجعة التاريخية «يكفي فتح األدراج المغلقة ونفض الغبار واإلفراج عن         . هذا؟ الجواب بسيط  

بإشراف أبو علـي    ؛ التي ُأعدت    »الوثيقة المنهجية الفكرية  «ُأعدت بإشراف الدكتور جورج حبش، وعن       
  .مصطفى، للمؤتمر السادس

  18/2/2012، السفير، بيروت
  

  يسودان المشهد الصهيوني.. الوطن البديل وضفتان لألردن .70
  نواف الزرو

" يهوديـة إسـرائيل   "تربط المؤسسة األمنية العسكرية السياسية اإلسـرائيلية ربطـا إسـتراتيجيا بـين              
الـوطن  "ثية ربطا إستراتيجيا مع خيار ما يطلقـون عليـه           والديموغرافيا والترانسفير، وتربط هذه الثال    

  .، كما تربط عمليا بين حروبها ومحارقها المفتوحة وبين أجنداتها السياسية"البديل
ووفق المؤشرات اإلسرائيلية فإنه ما من موضوع راهن في سياق السجال اإلستراتيجي اإلسرائيلي يحتشد              

، "الدولة اليهودية النقيـة   "، و "الديموغرافيا"و" األرض"موضوع  أكثر من   " إجماع سياسي إسرائيلي  "حوله  
  ".الوطن البديل"نحو .. نحو الشرق" الترانسفير"وكذلك 

وذهبت الشعارات الصهيونية التوسعية أبعد من ذلك في اآلونة األخيرة، إذ ظهرت أصوات قوية تنـادي                
يـسودان المـشهد    " ضفتان لـألردن  "و" يلالوطن البد "، فغدا شعارا    "ضفتان لألردن "بالعودة إلى برنامج    
  .السياسي الصهيوني

والمسألة هنا ليست إعالمية استهالكية وال تهدف إلى إثارة الفزع األردني مثال، وتأجيج الفتنة اإلقليميـة                
  .بين الفلسطينيين واألردنيين فقط، وإنما هي حقيقية بمنتهى الجدية والخطورة

  يهودية إسرائيل والترانسفير
، وعـن الـديموغرافيا العربيـة       "إسرائيل دولة الشعب اليهـودي    "يات الصهيونية التي تتحدث عن      فاألدب

والتخلص من العرب، وعن ترحيل أكبر عدد منهم كي تصبح إسرائيل دولة نقية للشعب اليهودي علـى                 
  .أوسع مساحة من األرض، كثيرة جدا
الذين يحذرون من القنبلة الديموغرافيـة      " يأنبياء الغضب الديموغراف  "وقد تكاثر من يطلقون عليهم هناك       

المؤقتة، ويحرضون على التخلص من أكبر عدد ممكن من العرب في أسرع وقت ممكن حتى لو كـان                  
  .ذلك عبر الحروب والمحارق

وهناك من بين اإلسرائيليين المنزعجين من ذلك كثير من السياسيين، وهناك ضباط ومـسؤولون كبـار،                
قد تخلق الفوضى العالمية حولنا لحظة تاريخية، يمكـن أن نقـوم            "هم بتفاؤل قائلين    كلهم يتحدثون فيما بين   

عن دانـي   ". خاللها بطرد كثير من السكان العرب، وتنفيذ سياسة الترانسفير التي كثيرا ما نتحدث عنها             
  .روبنشتاين في مقدمة مقالة نشرتها صحيفة هآرتس حول تنامي أفكار وآمال ترحيل الفلسطينيين
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حسب كم كبير من األدبيات الموثقة فإن فئات واسعة في الرأي العام اإلسرائيلي مهيأة ألفكـار طـرد                   و
العرب منذ وقت طويل، والواضح أن هذه األجواء اإلسرائيلية باتت علنية سافرة صريحة، وهي ليـست                

  .ثمرة سنوات الصراع الطويلة فقط، وإنما هي نتيجة سياسات أمنية طويلة
ل ودهشة قادة إسرائيل من التكاثر السكاني العربي والخطر الديموغرافي يواصالن فعلهما            ويبدو أن ذهو  

ومفعولهما تراكميا في عهد حكم الليكود برئاسة نتنياهو، إلى أن أخذ ينعكس ذلك هاجسا مقلقًا في التقارير                 
  .اإلستراتيجية للحكومة اإلسرائيلية

دمة المحرضين العنصريين منذ المرحلة األولى النتفاضة       البروفسور اإلسرائيلي أرنون سوفر كان في مق      
، حين عرض في إطار يوم دراسي عقد في جامعة حيفا حول العالقات الفلـسطينية اإلسـرائيلية،                 2000

  .بالنسبة للتكاثر السكاني العربي توصل في ختامها إلى استنتاجات تحريضية مكثفة" صورة قاتمة"
 يارون لندن تحذيرات سوفر الديموغرافيـة، فكتـب فـي يـديعوت             وعزز الكاتب اإلسرائيلي المعروف   

  ".التكاثر الطبيعي للفلسطينيين قد يضع حدا للحلم الصهيوني"أحرونوت أن 
وقد وصلت حملة التحريض العنصري ضد السكان العرب ذروتهـا بالتوصـية التـي أطلقهـا رئـيس                  

ـ        إقامـة نظـام طـوارئ      "لومو غازيـت ب   االستخبارات العسكرية اإلسرائيلية سابقا جنرال االحتياط ش
  ".ديموغرافي في إسرائيل

التهديدات الديمغرافية تشكل اليوم الخطر األكبر على إسرائيل، وإذا لم ندرك هذا وتتخذ كافـة               "وأكد أن   
السبل المناسبة وعلى الفور فإن دولة إسرائيل ستتوقف عن وجودها كدولة يهودية وصهيونية خالل جيل               

  ".يلينوكأقصى حد خالل ج
 وحسب كافة المعطيات والتطورات الالحقة المتعلقة بالبعد الديموغرافي وتفريخاته الترحيلية، فقد أخذت            
المؤسسات السياسية الحكومية والحزبية والبرلمانية واألمنية واألكاديمية اإلستراتيجية اإلسرائيلية تـولي           

، كمـا أخـذت األصـوات       "في العربـي  الخطر الـديموغرا  "اهتماما مركزيا أكثر من أي وقت مضى ل       
الترانسفيرية الداعية إلى ترحيل الفلسطينيين ترحيال جماعيا تتكاثر لتمتد شاملة معظم أطيـاف المجتمـع               

  .السياسي اإلسرائيلي
والـديموغرافيا والترانـسفير    " يهودية الدولـة  "فال غرابة إذن في ضوء كل ذلك أن تترافق لديهم دائما            

أصبحت "الذي ال يمكن أن يتحقق ويستكمل من وجهة نظرهم إال إذا            " حلم الصهيوني ال"و" الوطن البديل "و
  ".بالدنا خالية من أهلها وأصحابها
  الليكود يستحضر جابوتنسكي

وفي الحلم الصهيوني، فإن أول وأبرز شعار احتل دائما قمة األجندات والبرامج السياسية واأليديولوجيـة               
  ".أرض إسرائيل الكاملة"المختلفة كان شعار لألحزاب والحركات اإلسرائيلية 

موضع جدل، فقد راود هذا الحلم وال يزال، أقطاب الحركة          " أرض إسرائيل الكاملة  "فلم يكن حلم وشعار     
  .الصهيونية والكيان اإلسرائيلي

دولة غير محدودة المعالم وتتغير حدودها وفقًا لموازين القـوة والظـروف القائمـة              " إسرائيل الكاملة "و
في خرائط ومواثيق وبرامج عـدد مـن        " أرض إسرائيل "ومجريات األحداث المختلفة، فاألردن جزء من       

  .الحركات الصهيونية واألحزاب اإلسرائيلية، وكذلك جنوب لبنان وبقاع أخرى في العالم العربي
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وحتـى  هي تلك الممتدة من مصادر الليطـاني        " أرض إسرائيل المعلنة  "لقد اعتبر أقطاب الصهيونية أن      
سيناء، ومن الجوالن حتى البحر، وقد خططوا الستيعاب الماليين من يهود أوروبا الشرقية متقدمين فـي                

  .ذلك بمقوالت ونظريات تمثل جوهر الفكر الصهيوني والرؤية الصهيونية
أرض إسـرائيل  "وفي هذا النطاق أكد يسرائيل كولت وهو أستاذ محاضـر فـي الجامعـة العبريـة أن                 

ب النظرية الجغرافية والسياسية تلك الراسخة في الفكر أو الواقع، هـي أرض إسـرائيل               الصهيونية حس 
الممتدة من مصادر الليطاني وحتى سيناء، ومن الجوالن حتى البحر، وهي الوطن التاريخي لليهود الذي               

  ".ال تؤثر فيه الحدود السياسية القابلة للتغير
داف وأطماع الحركة الصهيونية ال تقف عنـد حـدود          واضح تمام الوضوح من المضامين السابقة أن أه       

فلسطين العربية، بل تتجاوزها، كما تؤكد كتابات كثيرة في األدبيات الصهيونية، إلى المحـيط العربـي،                
  .، فشرقي األردن عندهم هو الضفة األخرى"الوطن البديل"وإلى شرقي األردن تحديدا، إلى 

كمـا أراده بـن     " الوطن الصهيوني الكبيـر   "مسألة استكمال   بل إن تلك األهداف واألطماع ال تقف عند         
  .غوريون، بل تتعداها إلى الهيمنة الشاملة على المنطقة العربية ومنطقة الشرق األوسط بشكل عام

ويتبين لنا في ضوء كل هذه التصريحات التوراتية الموثقة أننا أمام أدبيات يهوديـة توراتيـة وسياسـية                  
من النيل إلى الفرات، لتتحول هذه األحالم التوراتية في         " ض إسرائيل الكاملة  أر"صهيونية تتحدث عن أن     

  .زمن الصهيونية السياسية إلى أهداف وخطط ومخططات ومؤامرات صهيونية صريحة
الحربيـة فـي    " الجـوارير "ثم تحولت هذه الشعارات إلى برامج سياسية ومخططات جاهزة لسحبها من            

، غير أنها أخذت تتفاعل وتتعزز وتنتشر في اآلونة األخيـرة لتـشمل             اللحظة المناسبة من وجهة نظرهم    
  .أوسع مساحة من الخريطة السياسية الحزبية اإلسرائيلية
" إسرائيل الكبـرى  "وحول  " األردن والوطن البديل  "فأخذ الجدل يتأجج في أروقة الليكود الصهيوني حول         

، مطالبة بـالعودة إلـى   03/02/2012عة على نحو أشد تطرفا ووضوحا، وأخذت األصوات تتعالى الجم       
وهو يعتبر عمليا األردن جزءا ممـا يـسمونه         " هذه لنا وتلك أيضا   : ضفتان لألردن "برنامج جابوتينسكي   

  .التي تشمل فلسطين التاريخية واألردن" أرض إسرائيل"ب
بنـى قيـادة   وهذه األصوات ليست يتيمة وال منقطعة الجذور واالمتدادات، بل هناك مطالب قوية بـأن تت      

، موضحا  "واينت"لموقع  " مجرون"الليكود هذا البرنامج كما قال إيتاي هارئيل، مؤسس البؤرة االستيطانية           
هي الطريق المناسبة، ويجب االهتمام بأن تسير قيادة الحزب في          " ضفتان لألردن "أن طريق جابوتنسكي    

  .هذا الطريق
" يوم التمـرد  " هآرتس بجابوتنسكي تحت عنوان      وذكر وزير الحرب اإلسرائيلي األسبق موشيه أرنس في       

، قـال فالديميـر زئيـف       1937في شهادة أمام لجنة بيل في لندن في الحادي عشر مـن شـباط               "قائال  
  ".جابوتنسكي، إن هدف الصهيونية هو إنشاء دولة يهودية على جانبي نهر األردن

يلية بين آونة وأخرى على استحـضار       فحينما يصر الليكوديون المتشددون في الخريطة السياسية اإلسرائ       
، فإن المسألة إذن ليست عفوية، وليست لمرة واحدة، وليـست رد            "ضفتان لألردن "شعارهم الجابوتنسكي   

  .فعل أبدا، بل هي برنامج سياسي معزز باأليديولوجيا الصهيونية السياسية والتوراتية
 على يد   2011كانون األول   / عشرين من ديسمبر  اقتحام الحدود األردنية في الثاني وال     "لذلك لم تكن عملية     

عفوية وبدون مناخات أيديولوجية وسياسية ناضجة، ففي الخلفية كم         " مجموعة من المستوطنين المتطرفين   
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أن الدولـة   "، و "األردن جزء من أرض إسـرائيل     "هائل من األدبيات السياسية والتوراتية التي تزعم أن         
  ".أن الوقت لم يفت على مثل هذه الدولة"، و"تي األردناليهودية كان يجب أن تقام على ضف

دولة إسرائيل على ضـفتي نهـر       "فرئيس الكنيست اإلسرائيلي السابق روبي رفلين كان قد أعلن أن قيام            
األردن هدف قابل للتحقيق اآلن أكثر من أي وقت مضى، ويصلح اليوم أكثر من أي وقت مـضى فـي                    

  ".سكي لم يكن مخطئاجابوتن"، مضيفا أن "تاريخ إسرائيل
واألدبيات الصهيونية اإلسرائيلية التي تتحدث عن ذلك واسعة ال حصر لها، غير أن شارون كان قد شكل                 

األردن هو الدولة الفلسطينية " أن  30/8/1982دائما خالصتها المكثفة، فقد أعلن على سبيل المثال بتاريخ          
  ".من السكان هناك فلسطينيون% 60حيث إن 

أنـا  "موقفه من الدولة الفلـسطينية قـائال        26/2/1988الة له نشرت في يديعوت أحرونوت       وأكد في مق  
  ".شخصيا أومن ببرنامج األوتونوميا كجسر سالم بيننا وبين الدولة الفلسطينية القائمة في األردن

 أيضا" للصحيفة األلمانية فوكس قائال      2001ثم عاد شارون وصرح في أعقاب فوزه في االنتخابات عام           
  ".شرقي األردن جزء من أرض إسرائيل

وهكذا نجد أننا ما زلنا أمام مشروع صهيوني استعماري استيطاني اقتالعي إحاللـي كبيـر ومرعـب،                 
يستهدف فلسطين واألردن معا، ليصل إلى حدود الفرات، بل إن هذا المشروع لن يتوقف أبـدا، وربمـا                  

  .لية على األرضيشهد مستقبال المزيد من التصعيد والترجمات االحتال
ونجد أنفسنا أمام خريطة سياسية إسرائيلية تمتد مساحتها الحزبية لتشمل الليكود وتفريخاته اليمينية، وأمام              
برامج سياسية مسعورة يجمعون عليها وتتطلع إلى ابتالع فلسطين من بحرها إلى نهرها، وكذلك البتالع               

  .الضفة الشرقية برمتها أيضا
  ردنيةالوحدة الفلسطينية األ

الوطن "الواضح إذن، في ضوء هذا الكم من األدبيات والبرامج والمواقف اإلسرائيلية، هو أن استحضار               
، بين آونة وأخرى، وفي قلب الكنيست، وفي قلب أكبر معسكر سياسي حزبـي              "ضفتان لألردن "و" البديل

 استهالكية للرأي العام، وإنمـا      إسرائيلي هو الليكود اليميني المتشدد الجابوتنسكي، ليس مسألة إعالمية أو         
  .هو مسألة حقيقية وحاضرة في البرامج واأليديولوجيات الصهيونية

وتقف وراء هذه الدعوات لوبيات تنتمي وفق أحدث المعطيات إلى مجالس المستعمرات اليهوديـة فـي                
ل الشامل للقـدس  الضفة الغربية، التي تطالب على مدار الساعة مدعمة بفتاوى الحاخامات، بالتهويد الكام          

الـشرقية وفـق البرنـامج      .. والضفة، وباالنتقال في مشروع االستيطان والتهويد إلى الضفة األخـرى         
  .الجابوتنسكي

وهذا يعني أن المطامع الصهيونية في األردن ال تزال قائمة وتتجدد بقوة، وربما ال يكون ذلك اليوم الذي                  
لضفة الشرقية ببعيـد، إذا لـم يـستيقظ الفلـسطينيون           تصبح فيه هناك أغلبية صهيونية تطالب باجتياح ا       

  .واألردنيون والعرب
وهذا يستدعي وحدة وطنية فلسطينية أردنية حقيقية على األرض، وحدة واعية ناضـجة فـي مواجهـة                 

ضـفتان  "األطماع والمشاريع والتهديدات الصهيونية المتصاعدة، وفي مواجهة مشروع الوطن البـديل، و   
كفزاعـة تعمـق الهـوة والتفكـك بـين          " الوطن البديل " تلك البرامج التي توظف      ، وحدة تسقط  "لألردن

  .الفلسطينيين واألردنيين
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االعتـراف  "والواضح من السياسات واألجندات اإلسرائيلية التفاوضية على سبيل المثـال، أن مطلـب              
سياسية اإلسرائيلية  أصبح يحتل األجندات ال   " الفلسطيني والعربي والدولي بإسرائيل، دولة للشعب اليهودي      

  .الحزبية والحكومية واإلعالمية واألكاديمية
كما أخذت المؤسسة األمنية السياسية اإلسرائيلية تربط مستقبل عملية المفاوضات والسالم المزعوم بهـذا              
المطلب، بل إنها تربطه على نحو إستراتيجي باألساطير المؤسسة للحركة الصهيونية ودولة إسرائيل من              

لك بهواجس وجود ومستقبل تلك الدولة من جهة أخرى، استنادا إلى حسابات إستراتيجية كـان               جهة، وكذ 
  .منظروهم األوائل قد تحدثوا عنها

فهذا المطلب الذي أصبح شرطا إسرائيليا يحظى باإلجماع السياسي اإلسرائيلي، يحملنـا إلـى بـداياتهم                
  .يديولوجية والثقافيةوأساطيرهم وإلى خطابهم اإلعالمي الوجودي ومرتكزاته األ

بمنتهـى  " ضفتان لألردن "وشعار  " الوطن البديل "ويحملنا في الخالصة المكثفة إلى أن نتعامل مع حكاية          
  .الجدية والمسؤولية

ونعتقد باقتناع راسخ أن الوحدة الوطنية األردنية تبقى الحصن المنيـع الـذي تـتحطم عليـه البـرامج                   
  .سية والتوراتيةواألجندات واألهداف الصهيونية السيا

  19/2/2012، موقع الجزيرة نت، الدوحة
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