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وعليهم البحث في سبيل آخر غيـر       ..  الفلسطينيين من الضفة   تهجيرتسعى ل  "سرائيلإ" :تشارد فولك ري .1

  المفاوضات
مبعوث األمم المتحـدة للجنـة تقـصي        ، أن    ماضي عيسى  ، عن 21/2/2012،  الدستور، عمان  ذكرت،

ائيل تحمـل   الحقائق لحقوق اإلنسان في األراضي الفلسطينية المحتلة ريتشارد فولك قال أن علـى اسـر              
 في داخل االراضي الفلسطينيية المحتلـة والالجئـين الفلـسطينيين           ،مسؤولياتها تجاه الشعب الفلسطيني   

 والـسماح لالجئـين     ، والتوقف عن ممارسة االعتداءات المختلفة ضدهم في الداخل        ،الموجودين خارجها 
 غير قابل للتقـادم أو النكـران         الذي اعتبره  ،بالعودة الى ديارهم التي هجروا منها وعدم انكار هذا الحق         

  .بموجب القانون الدولي ومعاهدة جنيف
 أن تركيبـة االمـم      ، أوضـح   على هامش مؤتمر صحفي عقد بعمان امس       ،"الدستور"وبين في لقاء مع     

المتحدة ونظامها االساسي يمثالن عائقا أمام تحصيل الحقوق الفلسطينية بسبب ان النظام الداخلي لألمـم               
وة لدول معينة ومنها الواليات المتحدة تمكنها من اعاقة أية قرارات يمكن أن تتخذ فـي                المتحدة يعطي ق  

 مشيرا الى أن الجهود الدبلوماسية ومحاوالت حل المشكلة سلميا من خالل معاهدة أوسلو هي               ،هذا الشأن 
  . وعلى الفلسطينيين ومن يقف معهم أن ينشدوا الحل في مكان آخر،األخرى فشلت

 الجبارهـا علـى     ،ل برأيه يتمثل بالقيام بعمل مقاومة سلمية غير عنفية ضـد اسـرائيل            وأضاف ان الح  
 تماما مثلما فعل مواطنو جنوب أفريقيا ومن قـبلهم مواطنـو            ،الرضوخ الرادتهم وارادة المجتمع الدولي    

  مشيرا الى أن هناك تزايدا وتعاظما كبيرين في مساندة حقوق الشعب الفلسطيني علـى المـستوى                ،الهند
  . والواليات المتحدة االمريكية ليست استثناء قي هذا المجال،العالمي

وأبدى فولك شكره لحكومتي االردن ومصر على التسهيالت التي قدماها لمهمته في تقصي الحقائق حول               
 معربا عن غضبه لعدم تجاوب اسرائيل حتى في الرد على طلبـه للقيـام               ،أوضاع الالجئين الفلسطينيين  

  . االراضي الفلسطينية المحتلةبالمهمة داخل
وقال ان الوضع القائم في سيناء واالوضاع الحالية في سوريا منعاه من زيار قطـاع غـزة والالجئـين                   
الفلسطينيين في سوريا، مشيرا الى أنه سمع ألقوال عن وجود مضايقات لبعض الالجئين الفلسطينيين في               

  . المعارضة السوريةسوريا واتهامات من قبل النظام السوري لهم بتأييد
ولفت الى ان المفاجأة كانت في موقف الحكومة اللبنانية التي رفضت استقبال مهمته بادعـاء أن مهمتـه                  

 اعتمادا على التفويض الممنوح لهـا مـن االمـم           ،يجب ان تكون محصورة داخل االراضي الفلسطينية      
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" الدسـتور "ا في رد على سؤال لــ         مشير ،المتحدة حسب قول وزارة الخارجية اللبنانية لريتشارد فولك       
أثناء المؤتمر الصحفي الى ان السبب الحقيقي برأيه يعود الى عدم رغبـة الحكومـة اللبنانيـة بتـسليط                   

 منوها الى أن العذر     ،األضواء على الحالة المزرية للمخيمات الفلسطينية والالجئين الفلسطينيين في لبنان         
مؤكدا ان التفويض الممنوح له يعطيه الحق فـي متابعـة            قبول،الذي تقدمت به الحكومة اللبنانية غير م      

أحوال الالجئين والموضوع الفلسطيني برمته داخل وخارج االراضي الفلسطينية المحتلة للترابط الموجود            
  .بينهما

وقال فولك أنه التقى ثالث مجموعات وعددا من الالجئين الفلسطينيين بشكل فردي في االردن الذين أبدوا                
 مـضيفا أن بعـض      ،ملك عبداهللا الثاني على ما يقوم به من جهود وتسهيالت لحـل مـشاكلهم             للم  شكره

الالجئين الغزيين الذين ال يملكون رقما وطنيا ممن التقاهم شكوا من عدم تمكنهم من العمل بحرية ومـن                  
  .عدم تمكنهم من الحصول على التعليم المناسب ألطفالهم أو العناية الصحية المناسبة

ل ان المجموعة النسائية التي التقاها في االردن أبدت اهتماما أكبر بالظروف المعيشية التي يواجهونها               وقا
  . فيما انصب اهتمام البعض اآلخر على موضوع العودة والحقوق الفلسطينية الثابتة،ومستقبل أبنائهم

مكنة لوقف الحصار المفروض    وطالب فولك خالل المؤتمر الصحفي االمم المتحدة باتخاذ كافة التدابير الم          
 مشيرا الى ضرورة ادخال مواد البناء فورا والسماح للمواطنين هناك باعادة بنـاء مـا                ،على قطاع غزة  

دمرته اسرائيل خالل اعتدائها على القطاع الذي اعتبره يرقى الى جرائم حرب، مبينا انه علـى مجلـس                  
ي وتقديم كل مساعدة ممكنة لهم لوقـف الجـرائم          االمن الوقوف مع الفلسطينيين كما فعل مع الشعب الليب        

  .التي ترتكبها اسرائيل بحقهم
وفي موضوع األسير الفلسطيني خضر عدنان أكد فولك ضرورة االفراج عنه أو محاكمته التي اعتبرها               
متأخرة، مشيرا الى أنه استلم معلومات مباشرة من الحكومة االسرائيلية تقول أن خضر ليس مشتبها بـه                 

 65م بعمل ارهابي ضد اسرائيل وأنه ال خوف على حياته في اشارة الى اضرابه عن الطعام لمـدة                   بالقيا
  .يوما

 ومنها  ،وقال أن خضر تعرض لكل أنواع األذى النفسي والجسدي والمعنوي من قبل السلطات االسرائيلية             
لسلطات االسرائيلية هذا   ما تم على مرآى ومسمع زوجته وأوالده مبديا استنكاره للطريقة التي تعامل بها ا             

 اسير فلسطيني يتعرضون لكل انواع المعاملـة الـسيئة مـن            4400 الذي قال أنه واحد من بين        ،األسير
 معتقـل   300 منوها الى أن هناك أكثر مـن         ،تعذيب واهانة واحتجاز تعسفي ومنع من زيارة األهل لهم        

  .ات طويلة رهن االعتقالاداري فلسطيني لم تتم محاكمتهم او ادانتهم ومنهم من قضى سنو
وقال ان السلطات االسرائيلية والمستوطنين يقومون بمضايقة الفلسطينيين في الخليل وفي كافـة انحـاء               

 بهدف تهجير الفلسطينيين من أرضهم والقيام بضم الضفة الغربيـة           ،الضفة الغربية بما فيها شرق القدس     
 80رض مشيرا الى أن سياسة هدم البيوت ومنهـا          الى اسرائيل وجعلها تبدو وكأنها حقيقة واقعة على األ        

 من خالل االسـراع     ،بيتا هدمت في العام الحالي تؤشر الى نية اسرائيل ضم الضفة باعتبارها امرا واقعا             
قي هدم البيوت وضم االراضي الفلسطينية في الضفة بوتيرة أكبر حتى من الوتيرة السريعة التي كانـت                 

  .2011تقوم بها خالل عام 
 فولك ان االعتداءات االسرائيلية الكثيرة التي ترتكبها بحق الفلسطينيين سوف يـتم تـضمينها فـي                 وأكد

تقريره الذي سيقدمه الى مجلس حقوق االنسان في شهر حزيران المقبل، داعيا الـى انهـاء االحـتالل                  
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حـتالل هـو     عاما معتبرا ان انهـاء اال      45االسرائيلي لألراضي الفلسطينية الذي ما يزال مستمرا منذ         
  .الطريقة الصحيحة والفعالة النهاء معاناة الفلسطينيين التي لم تتوقف منذئذ

عن تقرير المصير، ان هـذا       قال   فولك، أن    نبيل غيشان  -عمان  ،  21/2/2012الحياة، لندن،   وأضافت  
واضاف ان هذا الحق ليس قضية أرض فقط، لهـذا فـإن لالجئـين              . الحق اساسي وغير قابل للتفاوض    

سطينيين في االردن ولبنان وسورية الحق ذاته في تقرير المصير مثلهم مثل فلسطينيي غزة والـضفة                الفل
  .الغربية، بما فيها القدس الشرقية

 من خـالل توسـيع      ،واشار الى الجهود اإلسرائيلية المتزايدة إلنكار حق الفلسطينيين في تقرير المصير          
 وتزايد عنف المستوطنين وتزايد وتيـرة       ،ي الفلسطينية المستوطنات وبناء الجديد منها ومصادرة االراض     

 عملية هدم، ما يفاقم اعداد      80هدم البيوت الفلسطينية التي بلغت خالل الشهرين االولين من العام الحالي            
واضاف ان المعلومـات    . النازحين ويجعل تقرير المصير أمراً غير قابل للحياة بالنسبة الى الفلسطينيين          

تشير الى ان اسرائيل تنفذ سياسة متعمدة إلجبار الفلسطينيين على ترك بيوتهم وأرضـهم              المتوافرة لديه   
  .لبناء مزيد من المستوطنات غير الشرعية وضم الضفة إلى إسرائيل كأمر واقع

وقال ان الوضع في بعض اجزاء القدس الشرقية وعلى طول وادي االردن يستحق اهتماماً دولياً مستمراً،                
ه في تقارير سابقة من ان قطاع غزة بحسب القانون الـدولي يعتبـر تحـت االحـتالل                  كما كرر ما قال   

االسرائيلي كجزء ال يتجزأ من فلسطين، وبهذا تبقى إسرائيل مسؤولة مسؤولية كاملـة عـن التزاماتهـا                 
  .بموجب اتفاقية جنيف الرابعة

 الفلسطينية المحتلة منذ عام     وكان فولك يستعرض للصحافيين في عمان النتائج االولية لزيارته لالراضي         
من : "، وقال 2008 على اعتبار ان اسرائيل ابعدته عنها ومنعته من زيارة الضفة الغربية منذ عام               1967

المؤسف ان الحكومة االسرائيلية تستمر في عدم التعاون مع تفويضي الصادر من مجلس حقوق االنسان               
  ".يارةانها لم تكلف نفسها حتى ان ترد على طلبي للز... 

  
  لبحث المصالحة وتفعيل المجلس التشريعي  بنواب وقيادات حماس في رام اهللايجتمععباس  .2

اجتمع أمس االثنين وفد من نواب كتلة التغيير واإلصالح التابعة لحركة حماس ووزراء : الضفة الغربية
  .سابقين مع رئيس السلطة محمود عباس في مقر الرئاسة بمدينة رام اهللا

فان في ملفات المصالحة الداخلية واستحقاقاتها والخطوات الالزمة إلنجاحها، باإلضافة وتباحث الطر
  .لملف الحريات العامة بكل مكوناتها وخاصة االعتقال السياسي والفصل الوظيفي وجوازات السفر

 وقال مسئول في مكتب النواب اإلسالميين إن االجتماع جاء بناًء على دعوة من عباس وبحضور الوزراء
  .السابقين ناصر الدين الشاعر وعلي السرطاوي وسمير أبو عيشة، باإلضافة إلى النائب إبراهيم دحبور

وذكر المشاركون في االجتماع أنهم ناقشوا مع رئيس السلطة أيضاً قضية االعتقال اإلداري والعمل 
  .لإلفراج عن األسير خضر عدنان وسائر المعتقلين اإلداريين في سجون االحتالل

ستعرض المجتمعون أمام عباس ظاهرة إعادة اعتقال األسرى المحررين المفرج عنهم في صفقة وا
  .التبادل األخيرة

. وأوضح النواب أن االجتماع تناول التطورات السياسية وإعادة تفعيل المجلس التشريعي واجتماعاته
يما يتعلق بالحريات وسائر وطالبوا بضرورة اإلسراع بتنفيذ بنود المصالحة على األرض فوراً وبخاصة ف

  .حقوق المواطن وفق ما قررته لجنة الحريات العامة
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يشعر المواطنون بجدية لقاءات «وقال تصريح للنواب إن اإلسراع في تطبيق بنود المصالحة مطلوب كي 
  .»المصالحة في ظل حالة اإلحباط التي تسود الشارع الفلسطيني

  21/2/2012السبيل، عمان، 
  

  "كارثة"زة في ظل ثورات الربيع العربي أزمة غ: هنية .3
رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية، وصف  أن 20/2/2012موقع فلسطين أون الين، نشر 

اإلثنين، األزمة التي يعانيها قطاع غزة من نقصٍ للوقود والكهرباء في ظل ثورات الربيع العربي 
صحفيين خالل مغادرته معبر رفح البري وأوضح هنية، في تصريح صحفي أدلى به لل ". الكارثة"بـ

متوجهاً إلى مصر لبحث أزمتي الكهرباء والوقود مع المسئولين المصريين إلنهائها، أن زيارته لمصر 
  . تهدف إلى جانب ذلك، إلى بحث المصالحة الفلسطينية وآليات تطبيقها، وقضية الممنوعين من السفر

 وأخرى فلسطينية قد يكون بينها رئيس المكتب سأجري عدة لقاءات مع شخصيات مصرية" :وأضاف
  ".السياسي لحركة حماس خالد مشعل حول المصالحة

طاهر النونو، الناطق باسم الحكومة الفلسطينية بغزة  أن 20/2/2012المركز الفلسطيني لإلعالم، وذكر 
وزراء إسماعيل أكد ، أن هناك مؤشرات إيجابية لحل أزمة الكهرباء بالقطاع في ضوء مباحثات رئيس ال

  .هنية مع المسؤولين المصريين في القاهرة
نسخةً عنه، هناك مؤشرات " المركز الفلسطيني لإلعالم"تلقى ) 2-21(وقال النونو، في تصريحٍ الثالثاء 

إيجابية وتقدم لحل ملف الكهرباء في باكورة لقاءات رئيس الوزراء في القاهرة دون أن يقدم المزيد من 
  .التفاصيل

  
   فلسطيني على حل مشكلة الكهرباء في غزة-ق مصري إتفا .4

 –كشف رئيس سلطة الطاقة في السلطة الفلسطينية عمر كتانة عن اتفاق مصري :  محمد يونس–رام اهللا 
فلسطيني لحل مشكلة الكهرباء في قطاع غزة من خالل خطة ثالثية المراحل تنتهي بربط القطاع بشبكة 

 ولبنان وتركيا والعراق وليبيا واألردنمصر وسورية :  دول هي8 التي تشمل اإلقليميةالكهرباء 
وفلسطين، فيما أعلنت سلطة الطاقة في غزة أنها ستعيد تشغيل أحد توربينات محطة التوليد بعدما تم 

  . ألف لتر من وقود الديزل من مصر300 حواليتوريد 
ي حسن يونس تمخضت عن وضع وقال كتانة، في اختتام محادثاته مع وزير الكهرباء والطاقة المصر

 المصالحة الفلسطينية شكلت عامالً مهماً في أنخطة مشتركة لحل مشكلة الكهرباء في قطاع غزة، 
 من الخطة األولى أن المرحلة "الحياة" إلىوأوضح كتانة في حديث خاص .  هذا االتفاقإلىالتوصل 

دها مصر لقطاع غزة من خالل الشبكة ستبدأ في غضون أيام وتقوم على زيادة كمية الكهرباء التي تزو
  . ميغابايت5 أو 3الحالية بنحو 

وقال إن المرحلة الثانية التي ستنجز في غضون شهرين تقوم على إضافة محّول جديد في منطقة تزويد 
وإعادة إصالح محطة توليد الطاقة في غزة التي تعرضت ) الشيخ زويد(الكهرباء المصرية للقطاع 

 هذه التغيير سيضيف أكثر من مئة ميغابايت من أن وأضاف.  بنصف طاقتهاللقصف وتعمل حالياً
أما المرحلة الثالثة .  ميغابايت150 و120 قطاع غزة التي تعاني من نقص يراوح بين إلىالكهرباء 
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 جانب فلسطين، فيما تبلغ إلى التي تضم سبع دول اإلقليمية فهي ربط القطاع كامالً بالشبكة واإلستراتيجية
  . مليون دوالر32.5فة الربط تكل

 تمويل إقامة محّول إضافي إلى تعهد بتمويل المشروع، إضافة اإلسالمي بنك التنمية إنوقال كتانة 
 السلطة الفلسطينية تواصل في غضون ذلك أن وأضاف. للقطاع في المرحلة الثانية بقيمة مليون دوالر

 قطاع غزة وتشكل المصدر الرئيس للكهرباء إلىاء  التي تحّول الكهرباإلسرائيليةدفع الفاتورة للشركة 
  . مليون دوالر شهريا13ً و11وتصل كلفة الفاتورة ما بين .  ميغابايت120في القطاع وقدرها 

 ميغابايت 70 حوالي ميغابايت، فيما تنتج الشركة المحلية في القطاع 17 غزة إلىيذكر أن مصر تحّول 
  .في حال توافر الوقود

.  الوقت حان لوضع حد نهائي لمشكلة الكهرباء في قطاع غزةأنالقيادة المصرية ترى وذكر كتانة إن 
وقال إن مصر تريد .  ممكناً بعد التوقيع على اتفاق المصالحةأصبحوأعرب عن اعتقاده بأن حل المشكلة 

شرعية  غزة، وتزويد القطاع بالوقود الالزم لتوليد الكهرباء بصورة إلىأن تنهي ظاهرة تهريب الوقود 
 القطاع لتفادي حدوث إلى إن مصر تبحث في مد أنبوب وقود إلىوقانونية وضمن المواصفات، مشيراً 

  . غزةإلىمشاكل في وصول الناقالت 
وكشف كتانة أن مصر تعهدت بمعاملة قطاع غزة كما تعامل أي جزء في مصر بهدف المساهمة في 

مصر أظهرت اهتماماً بوضع حلول عملية " أنتخفيف هذه المشكلة التي تؤرق سكان القطاع، وأكد 
 من تزويد القطاع بالكهرباء وتعتبره مساعدة للشعب أموالوال تتقاضى مصر أية . "األمدطويلة 

 من الوقود ضمن السعر المحلي المصري اإلضافيةالفلسطيني، لكنها ستحصل على ثمن الكميات 
  .المدعوم

  21/2/2012الحياة، لندن، 
  

   حملة تضامن مع األسير عدنانألوسعدعو ت" منظمة التحرير" .5
وجهت دائرة العالقات العربية في منظمة التحرير الفلسطينية رسالة لألحزاب واالتحادات الشعبية 
والمنظمات األهلية تدعوها إلطالق أوسع حمالت التضامن الشعبية والسياسية والحقوقية مع األسير 

  .البطل خضر عدنان
ـرب نسخة منه، إلى أن األسير 48ة العالقات العربية، وصل موقع عــ وأشار بيان صادر عن دائر

معركتنا جميعاً ضد االحتالل وسجانيه في إضرابه المستمر عن الطعام "عدنان يخوض بأمعائه الخاوية 
ودعا البيان إلى تنظيم الفعاليات والوقفات التضامنية مع األسير خضر وكافة  ".لليوم الخامس والستين

  . سجون االحتالل اإلسرائيلياألسرى في
كما دعا إلى التوجه لمؤسسات المجتمع الدولي لتأخذ دورها وتتحمل مسؤوليتها تجاه ما يتعرض له 
أسرانا البواسل من تعذيب ومعاملة قاسية وانتهاكات لكرامتهم وحقوقهم اإلنسانية التي كفلتها الشرائع 

  .ية شعبهمالدولية باعتبارهم أسرى حرب يطالبون بحريتهم وحر
  20/2/2012، 48موقع عرب
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  بالتقاعس في حماية األسرى الفلسطينيين" الصليب األحمر "تتهمحكومة رام اهللا  .6
اتهم تقرير فلسطيني رسمي اللجنة الدولية للصليب األحمر بالتقصير في حماية األسرى : رام اهللا

 داخل السجون ومراكز التحقيق الذين يتعرضون النتهاكات واسعة لحقوقهم وكرامتهم"الفلسطينيين، 
  ".اإلسرائيلية

وقالت وزارة شؤون األسرى والمحررين الفلسطينيين في الحكومة الفلسطينية برام اهللا، في تقرير تلقت 
إنه ومنذ بداية االحتالل لم تستطع اللجنة الدولية للصليب ): 20/2(نسخة عنه االثنين " قدس برس"

بتطبيق القانون الدولي اإلنساني على األسرى، بحيث استطاع االحتالل األحمر، من إلزام دولة االحتالل 
حصر دور الصليب األحمر في جانب المساعدات المحدودة والمقلصة جداً وحصر دورها في مجال 

  ".السلطة األدبية فقط
اوض واجهت مأزقًا في عملها وأصبح نجاحها في التف"وأضاف التقرير أن اللجنة الدولية للصليب األحمر 

مع سلطات االحتالل مدخالً للقيام بعملها في مجال اإلغاثة، وبالتالي تحول دورها إلى رهينة لمدى 
  ".موافقة سلطات االحتالل على القيام بعملها

  20/2/2012قدس برس، 
  

  تحول دون توحيد اليسار" الفئوية"لم تبدأ مشاورات تشكيل الحكومة و: الصالحيالنائب  .7
سام الصالحي، أمين عام حزب الشعب الفلسطيني، أنه لم تبدأ بعد مشاورات تشكيل قال النائب ب: الخليل

  .الحكومة التي سيترأسها رئيس السلطة محمود عباس، داعًيا إلى تذليل العقوبات التي تحول دون تشكيلها
نسخة عنه على ضرورة تشكيل حكومة الوفاق " قدس برس"وشدد الصالحي في بيان مكتوب تلقت 

حتى وإن لم يتم ضمان إجراء االنتخابات التي ارتبطت بتشكيل الحكومة، موضًحا أن تشكيلها الوطني، 
  .لن يتم خالل األيام القادمة

أما بخصوص بخصوص الجهود التي يبذلها حزب الشعب من أجل توحيد فصائل اليسار الفلسطيني، قال 
ير، وتحاول التواصل مع الرأي العام من  تعبوية للجماهبإستراتيجيةإن الفصائل اليسارية تعمل "الصالحي 

 الهيبة واالعتبار لمصطلح إعادة في األخيرة األعوامأجل الحصول على دعمها وتأييدها، حيث نجحنا في 
  ".في الشارع الفلسطيني" اليسار"

  20/2/2012قدس برس، 
  

  "مسيرة القدس العالمية"تشكيل لجنة وطنية لـ: غزة .8
د أبو حلبية، رئيس اللجنة الوطنية للمسيرة العالمية نحو القدس في أعلن النائب الدكتور أحم: غزة

محافظات غزة، عن تشكيل هذه اللجنة التي تضم العديد من الشخصيات وممثلين عن مختلف الفصائل 
الفلسطينية، إضافة إلى ممثلين عن النقابات المهنية والمنظمات األهلية والحراك الشبابي والطالبي 

  .لسياسيةبمختلف أطيافه ا
نسخة عنه، إن اللجنة الوطنية سترعى " قدس برس"وقال أبو حلبية، في تصريح صحفي مكتوب، تلقت 

المسيرة العالمية نحو القدس، والمقرر القيام بها في محافظات غزة، في الثالثين من آذار القادم، الموافق 
  ".يوم األرض"للذكرى السنوية السادسة والثالثين لـ 
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ية بأنه سيتم اإلعالن الحقاً عن فعاليات ستقوم هذه اللجنة الوطنية بتنفيذها في محافظات وأشار أبو حلب
استعداداً لمسيرة القدس العالمية، ورفضاً لسياسة التهويد التي "غزة خالل شهر مارس القادم، وذلك 

 من المسيرة هو ، مؤكًدا على أن الهدف"تواصل االحتالل اإلسرائيلية تنفيذها بحق مدينة القدس المحتلة
  .المطالبة بالحرية لفلسطين وعاصمتها القدس

  20/2/2012قدس برس، 
  

  تعزيز عالقات التعاون  رئيس المجلس الوطني االتحادي  مع يبحث باإلماراتفلسطينير فس .9
بحث معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس الوطني االتحادي، بمقر المجلس أمس، مع : )وام(ظبي  أبو

ي سفير فلسطين لدى الدولة، سبل تعزيز عالقات التعاون بما يعود بالخير على الشعب خيري العريد
وأكد معاليه، أن اإلمارات بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل . الفلسطيني الشقيق

ه نهيان رئيس الدولة حفظه اهللا، تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة، وإقامة دولت
ولفت المر إلى أهمية . الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وفق قرارات الشرعية الدولية

توحيد الصف الفلسطيني لمواجهة التحديات التي تواجهها القضية الفلسطينية لتحقيق المصالحة والوحدة 
  .الوطنية

  21/2/2012االتحاد، أبو ظبي، 
  

 ماس سيعقد اليوم اجتماعاً في القاهرة برئاسة مشعلالمكتب السياسي لحركة ح: "الحياة" .10
سيعقد اليوم في » حماس«أن اجتماعاً للمكتب السياسي لحركة " الحياة"علمت :  جيهان الحسيني–القاهرة 

وقال عضو المكتب . القاهرة في حضور رئيسه خالد مشعل ورئيس الحكومة المقالة اسماعيل هنيه
إن المكتب السياسي سيعقد اجتماعاته اليوم في القاهرة " الحياة" لـ محمود الزهار» حماس«السياسي لـ 

إعالن الدوحة الذي وقع في السادس من الشهر الجاري، «: بكامل أعضائه وبرئاسة مشعل، مضيفاً
ولفت إلى أنه استمرار جدل كبير في شأن اعالن الدوحة بين . »سيكون على رأس أجندة االجتماعات

 أنه سيتم بحث ترتيب البيت داخل الحركة على خلفية التباينات الواضحة التي قيادات الحركة، موضحاً
  .ظهرت أخيراً في أوساطها

  21/2/2012الحياة، لندن، 
  

  " الدوحة إعالن "بإنجاز مرتبطة قطرية ضمانات: أحمد يوسف   .11
قطرية بإعادة مرتبط بتعهدات وضمانات » إعالن الدوحة«ان " الحياة"علمت :  جيهان الحسيني–القاهرة 

  .إعمار غزة والتدخل لدى االميركيين لحماية االتفاق
أحمد يوسف أسلوب االنتقادات الذي جرى خالله تناول " حماس"في السياق ذاته، انتقد القيادي في 

، الفتاً الى أن من حق المجلس التشريعي اإلدالء برأيه "هناك أدب لالختالف: "، وقال»اعالن الدوحة«
بين موقع الرئاسة ورئاسة » أبو مازن«لدستورية التي تتعلق بجمع الرئيس محمود عباس في المخالفة ا

فقهاء القانون «وأوضح ان هذه المسألة تحتاج الى معالجة دستورية، معرباً عن تفاؤله بأن . الحكومة
لتوافق باعتبار ان ا... الدستوري سيتمكنون من معالجة هذه اإلشكالية وإيجاد مخرج قانوني مناسب لها
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إنهاء االنقسام فريضة شرعية «: ، وقال»فوق القانون من أجل إنجاز المصالحة التي ينشدها الجميع
  .»وضرورة قانونية ومن مفردات الحركة

غير مقبول وكان فيه «في انتقاد اعالن الدوحة » حماس«ورأى يوسف أن أسلوب تعاطي بعض قيادات 
، داعياً من يعارض االتفاق الى ان »نا احترامنا وصدقيتناأفقد... األسلوب غير الئق«: ، وقال»تجاوز

المعارضون لالتفاق يعكسون حالة مزاجية «: وزاد. يطرح مواقف بديلة وال يكتفي فقط بالنقد لمجرد النقد
  .»ألنهم ال يستندون الى قاعدة متينة

ستقرأ المستقبل واتخذ مشعل رجل قوي ا«: وأشاد بمشعل نافياً ما تردد من أن قراره كان فردياً، وقال
قراراً حكيماً متحركاً وفق صالحياته باعتباره رئيساً للمكتب السياسي للحركة، ومن حقه اتخاذ القرارات 

معني تماماً «وزاد ان مشعل . ، الفتاً الى ان هذا ليس انتقاصاً من أحد»التي تحقق مصلحة للجميع
  .»ت هذا العنوانباالنضمام الى منظمة التحرير كي نتمكن من العمل تح

ورأى يوسف أن رئاسة عباس للحكومة اختيار موفق في ظل التعقيدات الراهنة وصعوبة التوافق على 
شخصية تكون مقبولة من المجتمع الدولي، الفتاً الى أن هذه الحكومة مرحليه وهي جسر للمستقبل لتحقيق 

  .شراكة وطنية من اجل التواصل مع المجتمع الدولي
 هناك ضمانات قطرية مرتبطة بإنجاز االتفاق، مشيراً الى أن قطر ستمضي في إعادة وأوضح يوسف أن

إعمار غزة، وفي دفع رواتب الموظفين، وستساهم في شكل فعلي في معالجة األزمة المالية الراهنة، 
وقال إن . »هناك تعهدات قطرية بذلك، باإلضافة الى التدخل لدى االميركيين لحماية االتفاق«: وقال

فهي تملك أدوات التأثير في ... قطر العب أساسي ومركزي في المنطقة، وهي التي تقود السفينة«
، الفتاً الى أن اإلسرائيليين مستفيدون من »االميركيين، ما يعني أنها ستشكل شبكة أمان للفلسطينيين

إطالقاً مع الدور وشدد على أن دور قطر ال يتعارض . استمرار االنقسام ويريدون ابتالع الضفة الغربية
، موضحاً أن »الدور المصري مركزي في القضية الفلسطينية، وال يملك أحد أن يمسه«: المصري، وقال

  .االعالن عن الحكومة وتشكيلها سيتم من القاهرة
  21/2/2012الحياة، لندن، 

  
  راقيلاجتماعات القاهرة ستحسم أسماء وزراء الحكومة المقبلة وحماس ال تضع الع: أسامة حمدان .12

كشف مسؤول ملف العالقات الخارجية في حركة حماس أسامة حمدان لـ :  يوسف أبو وطفة–غزة 
 من الشهر 24 و23أن اجتماع اإلطار القيادي لمنظمة التحرير الفلسطينية المزمع عقده في ” الشرق“

رأسها الرئيس الجاري سيحسم ملف تشكيل الحكومة واختيار أسماء وزارة حكومة التوافق الوطني التي يت
حسم ملف الحكومة خالل هذا االجتماع سيؤكد أن حركة حماس ال تضع “وأضاف حمدان . محمود عباس

العراقيل أمام المصالحة الفلسطينية وسيدرك الجميع أن حركة حماس تقدم تناالزت مؤلمة في سبيل إتمام 
  .”المصالحة الفلسطينية

 الحكومة المقبلة ال يوجد لها أي برنامج سياسي وأن وعن البرنامج السياسي للحكومة، أكد حمدان أن
مهامها تنحصر فقط في التحضير لالنتخابات الرئاسية والتشريعية والبلدية وإعادة إعمار غزة وإنهاء 

  . مظاهر االنقسام في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة
حكومة بعيداً عن إطار واعتبر حمدان أن أي تصريحات عن برنامج الحكومة هي محاولة للذهاب بال

البرنامج السياسي ليس من وظيفة الحكومة لكنه يرجع إلى “عملها المحدد في اتفاق القاهرة، مضيفاً 
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منظمة التحرير الفلسطينية واإلطار القيادي المؤقت المشكل من جميع الفصائل بما فيها حركة حماس 
  .”وحركة الجهاد اإلسالمي

تشكيل الحكومة ال يعني انتهاء بقية الملفات التي مازالت تعيق التقدم وشدد حمدان أن التركيز على ملف 
في المصالحة، معتبرا أن ملف المسح األمني واالعتقال السياسي من أخطر الملفات على المصالحة 
الفلسطينية، كاشفاً النقاب عن وجود بحث جدي ووساطات عربية تقوم بها عدة دول إلنهاء هذه اإلشكالية 

  .حريات بشكل كامل أمام المواطنين في الضفة الغربية على وجه الخصوصوإطالق ال
20/2/2012الشرق، الدمام،   

  رىكل الطرق مشروعة إلطالق األسير عدنان وبقية األس: فصائل المقاومة .13
أكدت قيادات في حركتي حماس والجهاد االسالمي، أن مواصلة االحتالل اإلسرائيلي :  حامد جاد-غزة 

اعتقال األسير خضر عدنان وعدم االفراج عنه سيدفع بفصائل المقاومة إليجاد الطريقة االبقاء على 
االنسب لإلفراج عن قادتها، مشددة على أن كافة الطرق مشروعة أمام المقاومة لتحريرهم، خصوصا 

  .65األسير عدنان الذي دخل اضرابه عن الطعام أمس يومه الـ 
إن ما يقوم به الشيخ خضر عدنان من إضراب "ي خضر حبيب، وقال القيادي في حركة الجهاد اإلسالم

 يوماً على التوالي يعري سياسة االحتالل الصهيوني ويضعها في قفص 65عن الطعام ألكثر من 
  ".االتهام

من جهته أكد القيادي في حركة حماس إسماعيل رضوان، أن كل الطرق مشروعة أمام المقاومة 
ون االحتالل الذي يتحمل المسؤولية عن سالمة االسير عدنان وكافة الفلسطينية إلطالق األسرى من سج

". االعتقال التعسفي اإلداري واالستهداف واالغتيال لن يكسر شوكة المقاومة"القادة المعتقلين، مؤكدا أن 
  ".إن لم يفرج االحتالل عن المعتقلين فستجد المقاومة طريقاً لإلفراج عنهم: "وقال 

ة القاها خالل فعالية تضامنية مع األسير عدنان أمام مقر الصليب األحمر في واعتبر رضوان في كلم
أن عدنان رسم بصموده واضرابه المفتوح عن الطعام صورة في غاية "غزة  شارك فيها وفد أردني، 

  ".البهاء والنقاء في العالم وعلينا نحن أن نقف متضامنين مع الشيخ عدنان حتى اإلفراج عنه
حتالل من خطورة التنصل من صفقة وفاء األحرار التي أبرمت مع المقاومة وحذر رضوان اال

الفلسطينية واالحتالل برعاية مصرية، مطالباً الجانب المصري بالتدخل العاجل للضغط على االحتالل 
  .باحترام شروط الصفقة

ة تضامنية ونظمت حركة حماس بالتعاون مع جمعية واعد لألسرى والمحررين في مدينة غزة أمس فعالي
مع األسير عدنان أمام مقر الصليب األحمر في غزة شارك فيها وفد أردني من بينه والدة األسير األردني 

 مؤبداً مرعي أبو سعيدة، إضافة إلى النائب السابق علي أبو 11في سجون االحتالل اإلسرائيلي المحكوم 
  .السكر وأسير أردني محرر

غزة والضفة واألردن يدلل على أن قضية األسرى تجسد وحدة واعتبر رضوان، أن هذا التضامن بين 
فيما اشاد حبيب بقدوم الوفد األردني إلى غزة للمشاركة في " األمة وكافة فصائل الشعب الفلسطيني

  .التضامن مع األسرى وعلى رأسهم األسير عدنان
  21/2/2012الغد، عمان، 
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  حرر في الضفةحماس تتهم أمن السلطة باعتقال أحد قادتها وأسير م .14
أجهزة األمن التابعة للسلطة الفلسطينية باعتقال " حماس"اتهمت حركة المقاومة اإلسالمية : الضفة الغربية

  .قيادي في الحركة بمدينة قلقيلية وأسير محرر من نابلس
 في محافظة قلقيلية اعتقل الشيخ" األمن الوقائي"وقالت الحركة، في بيان لها أمس االثنين، بأن جهاز 

عوض عودة مدير مراكز تحفيظ القرآن الكريم في قلقيلية، وأحد مبعدي مرج الزهور بعد استدعائه 
لمقابلتهم، علماً أنه أسير محرر من سجون االحتالل، وسبق أن اعتقل عدة مرات لدى أجهزة أمن 

، وفق ما ورد "السلطة، وهو من الشخصيات االعتبارية والقيادية على المستوى االجتماعي في المحافظة
  .بالبيان

الجهاز األمني ذاته اعتقل في مدينة نابلس األسير المحرر أيمن حبيشة بعد اقتحام منزله، "وأضافت بأن 
  ".علماً أن حبيشة أمضى ثالث سنوات ونصف السنة في سجون االحتالل

21/2/2012السبيل، عمان،   

  ربية مع اشقائه العرب سليمان باحياء المبادرة العميشال عباس زكي يطالب الرئيس .15
ومفوض العالقات العربية والصين " فتح"جال عضو اللجنة المركزية لحركة :  من حسن اللقيس–بيروت 

الشعبية في السلطة الفلسطينية عباس زكي على كبار المسؤولين اللبنانيين، وقال بعد لقاءه رئيس الحكومة 
خاصة بمنظمة التحرير الفلسطينية في الثالث ستجتمع القيادة ال: "نجيب ميقاتي في السراي الحكومي

والعشرين من الشهر الحالي في القاهرة، علما ان موضوع الحكومة وكل المواضيع المتعلقة بترتيب 
البيت الفلسطيني باتت قيد االنجاز، ونحن نشعر بان وحدة الموقف الفلسطيني وسالمته ومثاليته هي التي 

  ".اعستفرضنا رقما صعبا في معادلة الصر
طالبنا الرئيس ميشال سليمان بان يتساءل مع اشقائه العرب حول مبادرة السالم العربية التي : "واضاف

والتي كانت حبرا في بيروت ودما في فلسطين، أما ) مارس(كانت في بيروت قبل عشر سنوات في اذار 
  . لهمآن االوان ان يتحرك الرؤساء والزعماء العرب، خصوصا ان قرارات القمة ملزمة

  21/2/2012القدس، القدس، 

   المصالحة الفلسطينية بمنع عمل لجنة االنتخابات بغزة حماس تعرقل: محيسنجمال  .16
بعرقلة إتمام المصالحة الفلسطينية، " حماس"حركة المقاومة اإلسالمية " فتح"اتهم قيادي في حركة  :الخليل
جمال محيسن، عضو اللجنة المركزية  قالو. عبر منعها لجنة االنتخابات من العمل في قطاع غزة وذلك

للجنة االنتخابات بفتح مقراتها " حماس"إن عدم سماح " قدس برس"لـ  في تصريحات خاصة" فتح"لحركة 
ستتولى إعادة إعمار "الحكومة القادمة  ، مشيًرا إلى أن"يشكل العقبة األساسية لعدم إتمام المصالحة"بغزة 

  ".نتخاباتقطاع غزة واالشراف على اجراء اال
البرنامج السياسي لرئيسها محمود  ستتبنى" من جهة أخرى؛ أكد محسين أن حكومة التوافق الفلسطينية

  ."الذي توافق عليه حماس"عباس وبرنامج منظمة التحرير 
20/2/2012قدس برس،      
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   تستنكر اعتداء اليهود على مقدسات مسيحية في القدسحماس .17
، بكتابة عبارات مسيئة )20/2(متدينين يهود صباح اليوم االثنين أدانت حركة حماس قيام  :دمشق

  .للمسيحية على جدران الكنيسة المعمدانية غرب مدينة القدس المحتلة
تصعيد خطير يطال المقدسات واألوقاف "، ذلك بأنه "قدس برس"واعتبرت الحركة في بيان لها تلقته 

  ".واطؤ من االحتالل والمسيحية على حّد سواء، وبحماية وت اإلسالمية
انتهاكاً صارخاً للشرائع السماوية واألعراف الدولية، ودليالً على "وشدد البيان على أن ما حصل يمثل 

 سواء كان إسالمياً أو مسيحياً  الذي يستهدف الوجود الفلسطيني) إسرائيل(عنصرية هذا الكيان الغاصب 
  ".م منهافي مدينة القدس بهدف تهويدها وإرهاب أهلها وتهجيره

إلى التكاتف صفاً واحداً، والتصّدي لمخططات االحتالل الساعية إلى "الشعب الفلسطيني " حماس"ودعت 
منظمات األمم المتحدة والمؤسسات الحقوقية واإلنسانية إلى تحّمل "، كما دعت "تهويد المدينة المقدسة

  ".محافل الدوليةمسؤولياتها في فضح انتهاكات االحتالل، وإدانته ومحاسبته أمام ال
20/2/2012قدس برس،      

   النطالقتها43الجبهة الديمقراطية تحيي الذكرى : لبنان .18
ذكرى انطالقتها الثالثة واألربعين بمهرجان في مخيم عين " الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين"أحيت 

  .الحلوة، ومسيرة في مخيم البداوي
في المخيم، " قاعة الشهيد ناجي العلي"مهرجاناً في " راطيةالديموق" نظمت :)محمد صالح(في عين الحلوة 

حضره ممثلو الفصائل الفلسطينية، واألحزاب الوطنية واإلسالمية، بمشاركة اللجان الشعبية واالتحادات 
  .والمنظمات الشعبية في عين الحلوة والمية ومية ومدينة صيدا

رة للمناسبة، بمشاركة ممثلي الفصائل الفلسطينية مسي" الديموقراطية" نظمت :)عمر إبراهيم(وفي البداوي 
، تتقدمها الفرق الكشفية التابعة لـ "مركز الشباب الفلسطيني"انطلقت المسيرة من أمام . واألحزاب اللبنانية

، وجالت في أرجاء المخيم، أطلق خاللها المشاركون هتافات "اتحاد الشباب الديموقراطي الفلسطيني"
  .ألسرى، وأخرى تدعو إلى الوحدة الوطنية والحقوق اإلنسانيةتطالب بإطالق سراح ا

21/2/2012السفير، بيروت،   

  "إعالن الدوحة"طلب إيراني من حماس بإطاحة ":  اللبنانيةالمستقبل" .19
كشفت مصادر فلسطينية رفيعة عقبات امام تنفيذ اتفاق الدوحة الذي وقعه كل :  أحمد رمضان-رام اهللا 

خالد مشعل بسبب طلب " حماس"محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة من الرئيس الفلسطيني 
في غزة اطاحة اإلتفاق، وقالت ان االجتماع الذي سيعقده عباس مع مشعل " حماس"ايراني من قيادات من 

ومصير " اعالن الدوحة"الخميس المقبل في العاصمة المصرية القاهرة سيكون حاسماً لجهة مصير 
  .كتي فتح وحماسالمصالحة بين حر

ستتصدر " اعالن الدوحة"واشارت هذه المصادر الى ان تشكيل حكومة الوفاق الوطني التي تضمنها 
  .جدول اعمال لقاء عباس مشعل، إضافة الى ملفات اخرى ذات صلة بالمصالحة

ادرته ويشار الى ان الرئيس عباس غادر امس رام اهللا الى عمان في طريقه الى القاهرة، وقد عقد قبل مغ
وسبل " اعالن الدوحة"اجتماعاً مع وفد قيادي من حماس ضم ثمانية من قيادات الضفة الغربية بحث معهم 

  .تنفيذه
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واعربت المصادر عن شكوكها بإمكانية التوصل التفاق نهائي بشأن تشكيل الحكومة في ضوء الرفض 
يتصدرهم رئيس وزراء " سحما"من قيادات وازنة في حركة " اعالن الدوحة"الواسع الذي قوبل به 

، الذراع "كتائب القسام"حكومتها في غزة اسماعيل هنية والقيادي البارز محمود الزهار إضافة الى قادة 
  .2007منذ تنفيذ االنقالب اواسط عام " حماس"العسكرية للحركة وصاحبة النفوذ الحاسم في سلطة 

وقد توافقوا على وضع " اعالن الدوحة"للمصالحة ووتابعت المصادر ان هؤالء يقفون موقفاً موحداً مناوئاً 
العصي قي دواليبها، مشيرة الى ان معظم قيادات حماس في الضفة الغربية والسجون انضموا ايضاً الى 

  .معارضة االعالن المذكور، ما يعني ان امر تنفيذه بات صعباً ان لم يكن مستحيالً
مع كبار المسؤولين االيرانيين بما في ذلك المرشد وكشفت المصادر ان زيارة هنية لطهران ولقاءاته 

اعالن "االعلى علي خامنئي قبل ايام كانت محطة مهمة لجهة تعزيز الموقف المناهض للمصالحة و
  ".الدوحة

االولى : وقالت المصادر ان القيادة االيرانية قامت بخطوتين مهمتين الفشال االعالن وتدمير المصالحة
 وحكومته من خالل آلة الدعم المالي، والثانية اتباع التكتيك الذي تتبعه طهران إغداق الوعود على هنية

يجعل من هذا التنفيذ " اعالن الدوحة"حيال ما يسمى ازمة الملف النووي، اي بوضع شروط على تنفيذ 
  .مهمة مستحيلة 

  :المناوئة لالعالن عدة شروط ابرزها" حماس"وبحسب المصادر ذاتها، فقد صاغت قيادات 
  . ـ اجراء تعديالت على القانون االساسي بما يتيح للرئيس عباس الجمع بين رئاسة السلطة والحكومة1
  . ـ مثول الحكومة امام المجلس لنيل الثقة منه، باغلبية الثلثين2
  .من الوزراء% 51لنسبة " حماس" ـ تسمية 3
علما ان الحقيبة . خارجية واالعالم ـ تسمية وزراء ما يسمى بالحقائب السيادية واهمها الداخلية وال4

  .وهي الدفاع" اوسلو"السيادية الرابعة غير موجودة في هيكلية السلطة بموجب اتفاق 
  . ـ االفراج عن جميع المعتقلين من حماس في سجون السلطة واعادة فتح مؤسساتها5

  .ووقف التنسيق االمني بين السلطة واسرائيل
قدراتها في الضفة وتحسين صورتها " حماس"التشريعية حتى تستعيد  ـ تأجيل االنتخابات الرئاسية و6

  . في غزة
هذا إضافة الى كون خصوم المصالحة واالعالن يقدرون انه حتى في حال نجاح الحركة في االنتخابات 

  .القادمة فإنها لن تستطيع حكم الضفة بسبب وقوعها تحت سيطرة االحتالل
ل مع هذه الشروط لجهة الموافقة عليها، خصوصا ان مصادر وحول استعدادات الرئيس عباس للتعام

اخرى تحدثت عن ضغوط قطرية تمارس عليه لالستجابة لبعض هذه الشروط لتمرير اعالن الدوحة 
في غزة وافشال " حماس"وانقاذ مشعل من الحرج الذي وقع وسيقع فيه في حال تصعيد رفض قيادات 

 عندما وافق على ترؤس الحكومة للخروج من مأزق تسمية الرئيس عباس"االتفاق، قالت المصادر ان 
رئيس الحكومة بناء على اقتراح مشترك من امير قطر ومشعل، كان واضحاً ان هذه الحكومة ستشكل 
على اساس برنامجه السياسي، والتزامها االتفاقات الموقعة، وما يتبعها من التزامات مختلفة في شتى 

  ".الميادين
من سجال وخالف علني هو االول من نوعه بأنه " حماس"يجري في صفوف قيادة ووصفت المصادر ما 

معركة كسر عظم، حيث يخوض بعض قيادات حماس في غزة صراعاً مريراً الطاحة مشعل من رئاسة "
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المكتب السياسي ونقل مقر القرار السياسي للحركة من الخارج الى الداخل، اذ يعتبر هؤالء ان غزة اولى 
راً للحركة وقياداتها كما هي اولى بالزعامة ما عبر عنه في وقت سابق وعلناً محمود بأن تكون مق

  ".الزهار
وكشفت المصادر ان هذا الصراع استدعى تدخل مكتب االرشاد العالمي لحركة االخوان المسلمين 

ته في وبخاصة قيادات وازنة من الجماعة في مصر التي تتأهب لقيادة مصر بعد الفوز الساحق الذي حقق
االنتخابات النيابية، مشيرة الى ان كال من المرشد العام السابق مهدي عاكف، وكذا الحالي محمد بديع 

والتوقف عن الحملة التي " اعالن الدوحة"في غزة طالبا فيها بدعم " حماس"ارسال رسالة الى قيادات 
  .تخاض علناً ضد مشعل، واعادة انتخابه في مؤتمر الحركة القادم

 - هذا الطلب او التدخل جاء خشية من مضاعقة تأثير ايران على حماس " المصادر الى ان واشارت
غزة، وخروجها عن سرب جماعة االخوان التي حققت انتصارات وباتت تحكم في معظم بلدان ما يسمى 
الربيع العربي، وهي في طريقها ألن تكون جزءا اساسيا من مكونات المشهد السياسي االقليمي حيث 

  ".سم في سمائه خرائط وتحالفات جديدة مغايرة، وسيكون الصراع المذهبي احد سماتهترت
مشعل يبدو اكثر تفهماً العتبارات جماعة االخوان وللدور الذي تستعد "وختمت المصادر باالشارة الى ان 
ارة االميركية ، مشيرة الى التفاهم الذي توصل اليه قادة الجماعة مع االد"للعبه في البلدان التي فازت بها

بخصوص احترام اتفاقيات كامب دافيد ومعاهدة السالم مع اسرائيل، وكذلك محاربة االرهاب والحفاظ "
على امن منابع النفط وطرق نقله، وهذا االتفاق كان بمثابة تذكرة الدخول لجماعة االخوان في ما يسمى 

ومشعل يحاول . المحفل السياسي االقليميالنظام السياسي في بلدان الربيع العربي، والحقاً ادراجها في 
  ".ان يشتري لنفسه وحركته تذكرة للحاق بربعه حتى ال يفوته القطار، وتفلت الفرصة من يديه
  21/2/2012المستقبل، بيروت، 

  
  حكومة نتنياهو تتهم عباس بإفشال المفاوضات: "هآرتس" .20

س، إن جهات فـي حكومـة بنيـامين       اإلسرائيلية أم " هآرتس"قالت صحيفة   : برهوم جرايسي  -الناصرة  
  .نتنياهو تتهم الرئيس الفلسطيني محمود عباس بإفشال جولة المحادثات األخيرة التي جرت في عّمان

وقالت الصحيفة، إن عرض نتنياهو للحدود تضمن ضما للكتل االستيطانية وتأجيل التفاوض على القدس،              
  .ووجودا عسكريا إسرائيليا في غور األردن

صحيفة، أن يتسحاق مولخو مبعوث رئيس الوزراء اإلسرائيلي ، عرض في الجولة الخامسة             وأوضحت ال 
من المحادثات، خطوطا عامة لتصور إسرائيل لحدود الدولة الفلسطينية، وتتخلص هذه الخطوط في أربعة              

  : مبادئ عامة، هي
من اإلسرائيليين الـذين    رسم الحدود بحيث يكون في األراضي اإلسرائيلية أكبر عدد          "أول هذه المبادئ،    

  ".يعيشون في الضفة الغربية وأقل عدد من الفلسطينيين
إسرائيل تضم إلى أراضيها الكتل االستيطانية الكبرى، دون تعريف ما هي الكتل ومـا              "ثاني، فيقول ان    ال

  . هو حجمها
لة، وبعـد ذلـك     يؤكد أنه يجب حل موضوعات الحدود واألمن المتعلقة بالضفة الغربية المحت          فثالثها  اما  

يجري االنتقال للبحث في مسألة القدس، بصفتها أكثر تعقيدا من ناحية إسرائيل،، اضـافة الـى تمـسك                  
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ولم يذكر مولخو كم من الوقـت وأي نـوع مـن             .االحتالل بوجوده في غور األردن لفترة زمنية معينة       
  .التواجد اإلسرائيلي، حسب هآرتس

قوله، إنه في ذلك اللقاء، طلـب المفـاوض         " إسرائيلي كبير موظف  "ونقلت الصحيفة، عمن وصفته بأنه      
فوجهه مولخو إلى خطاب نتنياهو فـي       "الفلسطيني صائب عريقات إيضاحات بشأن منطقة غور األردن،         

ففي الخطابين تحدث نتنياهو عن     . 2011) مايو(افتتاح دورة الكنيست وفي الكونغرس األميركي في أيار         
. ، ولكنه لم يطلب ان تحتفظ إسرائيل بالسيادة في الغور         "طول نهر األردن  تواجد عسكري إسرائيلي على     "

  ".أتفضلون ان نضم الغور: "فأجابه مولخو". وماذا إذا لم نوافق على ذلك؟"فسأل عريقات، 
إضافة إلى ذلك، في لقاء آخر عقد، عرض مولخو على عريقات سؤاال بشأن مستقبل المستوطنات فـي                 

 سيخلوها أم سيسمح للمستوطنين بالبقاء؟ وفُهم من السؤال بأن جزءا من الموقف              هل –الدولة الفلسطينية   
األولي لنتنياهو في موضوع الحدود هو ان قسما على األقل من المستوطنات سيبقى فـي مكانـه داخـل      

انه يفضل أال يتطرق إلى     "الموظف اإلسرائيلي، فإن عريقات قال،      "وحسب  . الدولة الفلسطينية ولن يخلى   
  ".ذه المسألة وعمليا حتى اليوم لم نحصل على جوابه

  21/2/2012الغد، عمان، 
  

   يعرقل التوصل الى إتفاق مع الفلسطينيين"الربيع العربي": ونتنياه .21

أكد رئيس الوزراء االسـرائيلي بنيـامين نتنيـاهو ان          : محمد ابو خضير   - زكي ابو الحالوة     -القدس  
 38واوضح في المؤتمر الــ      . »توصل الى اتفاق مع الفلسطينيين    الربيع العربي يخلق صعوبات امام ال     «

مـن الـصعب    «، ان   )وكاالت(لرؤساء المنظمات اليهودية االميركية الكبرى في القدس، اول من امس           
التوصل الى اتفاق مع السلطة الفلسطينية في هذا الوقت الذي يتعرض فيه أمن اسـرائيل الـى ضـغط                   

  .»شديد
 في العام الماضي من ان الثورات في الشرق االوسط يمكـن ان تـتمخض           حذرت«واضاف ان حكومته    

سيتعين على اسرائيل ان    «وتابع انه   . »عن انتشار التطرف االسالمي وجرى اتهامها انذاك بانها متشائمة        
  .»تستثمر المزيد للدفاع عن نفسها في اعقاب التغيير واسع النطاق الذي تشهده المنطقة

  21/2/2012الراي، الكويت، 
  

  المستوطنون يتحكمون بالسياسات اإلسرائيلية: الزعبي .22

اإلسـرائيلي أن   ) البرلمـان " (الكنيـست "أكدت حنين الزعبي، النائب العربـي فـي         : )فلسطين(الخليل  
نخبـة  "المستوطنين اليهود في الضفة الغربية ال يعيشون على الهامش في السياسة االسرائيلية بـل هـم                 

  ".مقرِّرة في اسرائيل
ـ     وبي أثناء زيارتها إلى مدينـة الخليـل للتـضامن مـع           " قدس برس "نت الزعبي في تصريحات خاصة ل

والفـصل العنـصري    " االبراتهايد"تعكس حالة االحتالل الحقيقي، وتمثل      "الفلسطينين في البلدة أن الخليل      
ضـد  الذي تمارسة حكومة إسرائيل بإطالق يد العنـان للمـستوطنين لمواصـلة اعتـداءاتهم اليوميـة                 

  ".الفلسطينين
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سياسة الحكومة اإلسرائيلية تم إقرارها     "حنين الزعبي أن    " التجمع الوطني الديمقراطي  "وبينت النائب عن    
، مشيرة إلى أنهم يشكلون قطاًعا واسًع ومهًما        "والحكومة" الكنيست"من قبل غالة المستوطنين وقادتهم في       

  ".ومة االسرائيلية إظهار ذلكفي إسرائيل وال يعيشون على الهامش كما تحاول الحك
تأتي بغطاء وضوء أخضر من ممثلـيهم فـي         "واشارت إلى أن تواصل االعتداءات من قبل المستوطنين         

وأضـافت حنـين     ".البرلمان، وأحيانًا يتم الدعوة القتحامات واعتداءات بشكل منظم وليس بشكل عفوي          
الداخلية والخارجية، من خـالل قـرارات       أصبحوا نخبة تقرر سياسات إسرائيل      "الزعبي أن المستوطنين    

  .، على حد تعبيرها"عنصرية مسبقة تجاه العرب والمسلمين
  20/2/2012، قدس برس

  
  مستوطنون يهاجمون النائب حنين زعبي خالل زيارتها الخليل .23

 اإلسرائيلي) البرلمان" (الكنيست"أقدم مستوطنون يهود على مهاجمة النائب العربي في         ): فلسطين(الخليل  
، "تـل ارميـدة   "حنين الزعبي، خالل زيارة تضامنية قامت بها إلى البلدة القديمة بمدينة الخليل ومنطقـة               

  .لالطالع على اعتداءات المستوطنين في المنطقة
وبينت الزعبي لمراسل قدس برس أن المستوطنين حالوا مساء أمس االعتداء عليها وعلـى المـشاركين                

، للمطالبة بإعادة فتح شارع الشهداء في وسـط الخليـل           "شدي حيلك يا بلد   "بالفعالية التي انطلقت بعنوان     
  .1994والمغلق منذ مجزرة الحرم اإلبراهيمي عام 

وأوضحت أن المستوطنين قاموا بالتجمع حول المشاركين بالفعالية بوجود جيش االحتالل، وسط إطـالق              
حول للمـستوطنين بـاالقتراب مـن       الشتائم للعرب والمسلمين بدون تدخل جنود االحتالل، الـذين سـم          

  .الفلسطينين، كما قالت
  20/2/2012قدس برس، 

 
  ستشهد انقطاعا للكهرباء خالل الصيف بسبب توقف الغاز المصري" إسرائيل ": لنداوعوزي .24

أفاد وزير الطاقة والمياه االسرائيلي عوزي لنداو، بأن قطاع الكهرباء في إسرائيل يمر في أسوأ فتراتـه                  
: سرائيل، مؤكدا أن البالد قد تشهد انقطاعا للكهرباء خالل الصيف القـادم، وقـد قـال أيـضا                 منذ قيام إ  

  ".ببساطة، ال يوجد لدينا غاز لكي نقدم التيار الكهربائي كالمعتاد"
، فقد جاءت تصريحات وزير الطاقة االسرائيلي اليـوم األربعـاء، فـي مـؤتمر               "واي نت "ووفقا لموقع   

ز المصري لم يعد موجودا اليوم في إسرائيل، وهذا ما يفرض علـى الدولـة               صحفي، مشيرا إلى أن الغا    
  . مليار شيقل سنويا لتشغيل محطات الكهرباء10صرف 

وضع الكهرباء اليوم في إسرائيل يعتبر األسوأ منـذ         .. ال أبحث عن إدانات ألي شخص     : "وأضاف النداو 
ي خالل الصيف القادم، ببساطة ال يوجـد لـدينا          قيام الدولة، وهذا ما يزيد احتماالت قطع التيار الكهربائ        

  ".غاز كاف لتشغيل محطات الكهرباء بعد توقف تزويد إسرائيل بالغاز المصري
وذكر وزير الطاقة الفشل في إنشاء محطة للكهرباء في مدينة عسقالن، والتـي كانـت سـتزود قطـاع                   

حطة من الحكومة االسـرائيلية عـام        ميغا واط، وقد تقرر إقامة هذه الم       1300الكهرباء االسرائيلي بـ    
  .، ومع ذلك فإن هذه المحطة حتى اليوم لم يبدأ العمل على إنشائها2002

 15/2/2012، 48موقع عرب
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   لم ينص على وقف االستيطان وال إقامة دولة فلسطينية"اوسلو": مريدوردان  .25
خـابرات والطاقـة الذريـة      حذر نائب رئيس الوزراء اإلسرائيلي دان ميردور وزير الم        : القدس المحتلة 
 من خطورة تقسيم القدس وان تصبح عاصمة للدولة الفلسطينية وعبر عن رفضه لحق العودة               ،اإلسرائيلية
واعتبر ميردور االتفـاق بـين فـتح        .  ماليين الجئ فلسطيني دمارا إلسرائيل     4 واعتبر عودة    ،لالجئين

  .ه إحياءها كما قالوحماس في الدوحة ضربه لعملية المفاوضات التي تحاول حكومت
 وتعمل في هـذه المرحلـة       ، ان حركة حماس لم تعترف بإسرائيل وال باالتفاقيات الموقعة         : ميردور وقال

 دون ان تلبي الشروط المطلوبة بما فيهـا شـروط اللجنـة الرباعيـة               ،على الدخول الى منظمة التحرير    
في الحرب على إسرائيل لتـدميرها       تريد االستمرار    1967كمرحلة اولى ثم بعد الحصول على       ،  الدولية

مؤكداً أن الهدف اإلسرائيلي األول اخضاع حماس ثم انهاء الصراع الى األبد دون مطالـب فلـسطينية                 
  .مستقبلية

ال تقبـل   » متطرفـة «وبحسب قوله القضية ليست احتالال وال استيطانا بل القضية ايديولوجية اسـالمية             
 على رفض الوجود التاريخي إلسرائيل وقال ان إسرائيل تعمل          بوجود إسرائيل، وايديولوجية حماس قائمة    

  .بخطى حثيثة الستئناف المفاوضات وحل كافة القضايا وفق المصالح الحيوية واألمنية إلسرائيل
حول العرض المنشور اليوم وكما يوصف بالسخي وتجاهل إسرائيل اتفاق اوسلو وخريطة الطريق             وقال  

جد ذكر لدولة فلسطينية في اتفاق اوسلو وال في خريطة الطريـق وال             ال يو  «،وضرورة وقف االستيطان  
، مشيراً الى قصص المفاوضات التي رعتها وزيرة الخارجيـة          »يوجد تعهد بعدم البناء في المستوطنات     

  .االميركية السابقة مادلين اولبرات عن الدولة الفلسطينية وكيف يجب ان تكون في ظل دولة إسرائيل
 21/2/2012 الدستور، عمان،

 
  زحالقة متعاون مع اإلرهابيين: خضر عدنانلألسير  زيارة زحالقة بعدداني دانون  .26

النائب جمال  "قال عضو الكنيست عن الليكود داني دانون، الذي يشغل منصب نائب رئيس الكنيست، إن               
كة فـي   زحالقـة مـدعو للمـشار     : "، وأضاف "زحالقة منح الوالء إلرهابيين وقتلة وليس لدولة إسرائيل       
هذا لن يردع دولة إسرائيل، فنحن ملزمـون        .. اإلضراب عن الطعام مع اإلرهابي المضرب عن الطعام       

  ".بالدفاع عن مواطنينا أمام إرهابيين مثل هذا السجين وأمام متعاونين مع اإلرهاب مثل زحالقة
وخيانـة أعـضاء   ما من شك بأن هذا استمرار السـتفزاز     : "وهاجم دانون أعضاء الكنيست العرب قائالً     

  ".مكانهم في المكتب السياسي لحماس ومشعل، وليس في الكنيست اإلسرائيلي.. الكنيست العرب
دانون هو فاشي وعنصري، ويحاول طيلة الوقت اكتـساب         : "وعقب زحالقة على هذه التصريحات بالقول     

فنـا ملزمـون    نحن من طر  .  مكانته وشعبيته من خالل التحريض األرعن على ممثلي الجمهور العربي         
الذين يمثلـون مـشروًعا      بالدفاع عن شعبنا وعن جماهيرنا وعن حقوقنا في وجه الفاشيين والعنصريين          

 وجوب إطالق سراح خـضر عـدنان        لىوأؤكد ع ". استعماريًّا ينتج العنصرية والنزعات الفاشية بغزارة     
تتعرض حياته للخطر في    ودعا زحالقة إلى تكثيف حملة التضامن مع األسير خضر عدنان، الذي            . فوًرا

  .أطول إضراب عن الطعام في تاريخ فلسطين
  19/2/2012، 48موقع عرب
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  نشر بطارية مضادة للصواريخ قرب تل أبيبيالجيش االسرائيلي  .27
اعلن متحدث عسكري اسرائيلي ان الجيش االسرائيلي سينشر اليوم االثنين في تل ابيب بطارية صواريخ               

  . في اطار مشروع القبة الحديديةقادرة على اعتراض الصواريخ
نحن في طريقنا العتماد    "وقال المتحدث العسكري في بيان موضحا ان نصب هذه البطارية سيتم االثنين             

وفي اطار هذه العملية فان هذا النظام سينشر في مواقع عـدة فـي              . القبة الحديدية في الجيش االسرائيلي    
واضـاف ان هـذا      ".خالل االيام القليلة المقبلة   ) ابيبحول تل   (اسرائيل وسيكون في منطقة غوش دان       

ويؤكـد االسـرائيليون ان هـذا النظـام          ".جزء من خطة التدريب السنوية على هذا النظـام        "االنتشار  
 70االعتراضي للصواريخ سيتيح تدمير الصواريخ الموجهة السرائيل والتي يكون مداها ما بين اربعة و             

  .كلم
 20/2/2012، 48موقع عرب

  
  إيران أوباما بتشديد العقوبات على لمطالبة ثلث أعضاء الكونغرس يجند  اإلسرائيليللوبيا .28

أفادت مصادر إسرائيلية بأن رئيس مجلس األمن القومي في البيت األبيض، توم            :  نظير مجلي  - تل أبيب 
دونيلون، لم يستطع التأثير على الموقف اإلسرائيلي بخـصوص إيـران وتـضيف هـذه المـصادر أن                  

ميركيين معنيون بتعهد إسرائيلي بأن ال تبادر إسرائيل إلى توجيه ضربة حربية إلى إيران، مـن دون                 األ
  .تنسيق مناسب مع الواليات المتحدة

وتضيف هذه المصادر أن الحكومة اإلسرائيلية ال تكتفي بعرض موقفها، بـضرورة اسـتمرار لتلـويح                
تخلي عن مشروعها للتسلح النووي، بل تفعـل اللـوبي          بالخيار العسكري إلجبار القيادة اإليرانية على ال      

وحسب صحيفة  . في الواليات المتحدة ليمارس ضغوطا داخلية على اإلدارة األميركية        ) إيباك(اإلسرائيلي  
، أمس، فقد نجح هذا اللوبي في تجنيد ثلث أعضاء الكونغرس في التوقيـع علـى                »يديعوت أحرونوت «

  . البونه بتشديد العقوبات على طهران والتلويح بالخيار العسكريعريضة موجهة إلى الرئيس أوباما يط
، فإن األميركيين اكتشفوا خالل زيارة دونيلون بأن وزير الدفاع اإلسـرائيلي،            »هآرتس«وحسب صحيفة   

إيهود باراك، هو اليوم أكبر المتشددين في إسرائيل المنادين بتوجيه ضربة عسكرية إلـى إيـران، وأن                 
ولذلك، فـإنهم   . ما بينه وبين أصحاب الرأي القائلين بأنه يجب إعطاء العقوبات فرصتها          نتنياهو يتأرجح   

وبناء عليه، دعي باراك لزيـارة الواليـات        . يحاولون حسم موقف نتنياهو أوال وتليين موقف باراك ثانيا        
، المتحدة في األسبوع المقبل، وفي الوقت نفسه سيزور رئيس المخابرات األميركيـة، جـيمس كالفـر               

  .إسرائيل
 21/2/2012الشرق األوسط، لندن، 

 
   في مواجهة إيران"إسرائيل"ذراع .. الطلبة العرب": إسرائيل اليوم" .29

 االستخباراتية قررت أخيراً التوسع في تجنيد الكثير مـن الطلبـة            8200علمت إسرائيل اليوم أن وحدة      
  .العرب بين صفوفها

ألمنية بترقب خاصة أن مطلب ضم مواطنين عرب صغار         وهي الخطوة التي استقبلها عدد من القيادات ا       
السن إلى صفوف االستخبارات كان هدفاً ومطلباً للكثير من القيادات في البالد، نظـراً لالسـتفادة مـن                  
العرب في سن صغيرة واستغالل معرفتهم الفكرية والعلمية واللغوية العربية في خدمة إسرائيل، فـضالً               
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ستخبارات سيكون له الكثير من الفوائد أو المكاسب األمنية للمخابرات على           عن أن ضم العرب عموماً لال     
 8200ومن المنتظر أن تقوم الوحـدة       . مختلف أجهزتها سواء المخابرات العسكرية أو العامة أو الداخلية        

بعقد كورسات تدريبية استخباراتية لعدد من الشباب العربي من المرشحين لالنضمام لالستخبارات، وهي             
خطوة التي ستؤهل هؤالء الشباب للخدمة في أجهزة المخابرات المختلفة وأقـسامها المتعـددة، سـواء                ال

  .العربية أو اإليرانية
 هم الطائفة األكثر قبوالً وانضماماً إلى هذه الكورسات التدريبية الجديدة، وهو ما دفع              "الدروز"الالفت أن   

ى التأكيد على أن مستقبل المخابرات سيكون واعـداً مـع           بأحد القيادات األمنية الجديدة في المخابرات إل      
  .هؤالء الشباب الجدد من المنضمين إلى جهاز المخابرات حديثاً

ونظراً للتهديدات القادمة من طهران التي تتعرض لها إسرائيل، من المنتظر قريباً افتتاح قـسم خـاص                 
لبة العرب من المنضمين حديثاً للمخابرات      لتحليل الشؤون اإليرانية، وهو القسم الذي سيضم عدداً من الط         

الذين يدرسون في عدد من أقسام اللغة الفارسية بجامعات الدولة، وعلى رأسها جامعة بن جوريون فـي                 
  .بئر السبع

وسيقوم هؤالء الشبان بمتابعة تطورات الموقف اإليراني إخبارياً وتحليلـه سياسـياً ورصـد التوقعـات                
  .ي من الممكن أن تقوم بها طهران وتقديمه لألجهزة االستخباراتية المتعددةالسياسية واالستراتيجية الت

إلى أن تجنيد الشباب العربي سيعود بالفائدة على إسرائيل، وهي الفائدة التي سـتظهر              ) ق( ويشير الرائد 
مع األيام المقبلة في ظل تصاعد التهديدات التي تتعرض لها إسرائيل سواء من إيران بصورة خاصة أو                 

  .من عدد من الدول المجاورة لها بصورة عامة
 20/2/2012العرب، الدوحة، 

 
  1955غزة عام قطاع نفّذها شارون في التي " السهم األسود"تكشف عن مذبحة " يديعوت" .30

تفاصيل مذبحة إسرائيلية ارتكبتهـا     " يديعوت احرونوت "كشفت صحيفة   :  حسن مواسي  -القدس المحتلة   
 داخـل   1955سرائيلي بحق عدد من جنود المشاة في الجيش المصري، عام           كتيبة مظليين في الجيش اإل    

مخيمهم في قطاع غزة، بقيادة أهارون ديفيد، الذي توفي مؤخرا، ونشرت خرائط تنفيذ العملية، التي لقبت                
تمت بواسطة نائب قائد كتيبـة االنتقـام آرئيـل          "، مبينة أن العملية     "عملية السهم األسود  "في حينها باسم    

 عندما فاجأوا القوات المصرية التي كانت موجـودة فـي           1955في العام   ) مارس( آذار   17ون في   شار
 عاًما من العملية االنتقامية اإلسرائيلية توفي منذ أيـام صـاحب            57وقالت الصحيفة إنه وبعد      ". القطاع
 إلـى سـالح      عاًما، وتكريًما لما قدمـه     84في شمال قطاع غزة، عن عمر ناهز        " السهم األسود "عملية  

المظليين خالل معركة الثأر من مصر، قام الجيش اإلسرائيلي بعمل نصب تذكاري قرب غـزة لتخليـد                 
تحت قيـادة شـارون،     " 101" قامت الوحدة    1953وأوضحت الصحيفة اإلسرائيلية أنه منذ العام        .ذكراه

تـم  "التي أجرت العمليـة     باالستعداد لالنتقام من المصريين عبر الحدود المشتركة، وأن كتيبة المظليين           
وأن العملية قام بها خمسة من قادة سـالح المظليـين، علـى             ".101تأسيسها في وقت الحق من الوحدة       

رأسهم ديفيد، إضافة إلى قوة ثالثة بقيادة ماتي داني، وديفيد بن إليعازر، الذي شغل الحقا منصب رئـيس                  
د ذلك لقيادة شارون من قسم التدريب في هيئة         ، وانضم بع  1973هيئة األركان في الجيش اإلسرائيلي عام       

  .األركان العامة
 21/2/2012المستقبل، بيروت، 
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   سالح الجو اإلسرائيلي يجري مناورة عسكرية مشتركة مع نظيره البولوني": هيومإسرائيل" .31

التابع للجيش اإلسرائيلي، منتـصف الـشهر المقبـل، منـاورة           " سالح الجو "يجري  : )فلسطين(الناصرة  
  .كرية مشتركة مع نظيره البولوني، فوق أجواء جنوبي األراضي الفلسطينية المحتلّةعس

العبرية نقالً عن مسؤولين في الجيش، أن المناورة التدريبيـة التـي            / إسرائيل هيوم /وأوضحت صحيفة   
بالنقـب جنـوبي    " عوفـدا "المقبل في القاعدة الجوية اإلسـرائيلية       ) مارس(ستجري منتصف شهر آذار     

  .اضي المحتلّة، ستحاكي التعّرض لمعارك جوية وكيفية إدارتها وتنفيذ مهمات هجومية متعّددةاألر
اإلسرائيلية ستشارك في المناورة التي سيستخدم فيها سـالح الجـو           " السرب األحمر "وأفادت بأن قوات    

  ".طائرات عدو"على أنها ) 16إف (البولوني طائرات من طراز 
  20/2/2012، قدس برس

  
  تجاه األسير خضر عدنان" حسن نية"مستعدون لتقديم بوادر : بتل أبي .32

أعربت مصادر سياسية إسرائيلية مسؤولة، عن استعداد حكومة تل أبيب تقديم بوادر            : )فلسطين(الناصرة  
تجاه القيادي الفلسطيني األسير، خضر عدنان، الذي يخوض إضراباً مفتوحاً عن الطعام منـذ              " حسن نية "

وقالت اإلذاعة العبرية نقالً عن المصادر ذاتها، إن الحكومـة اإلسـرائيلية مـستعّدة        .خمسة وستين يوماً  
تجاه األسير خضر عدنان، إال أنها مصّرة على مواصلة اعتقاله إدارياً، حيث            " غير مسبوقة "لتقديم بوادر   

مصادر التـي   وبحسب ال  .، وفق قولها  "ال يمكنها اإلفراج عن أي معتقل لمجرد اتخاذه خطوات احتجاجية         "
لم يسبق وأن عرض على معتقلين آخـرين مثـل هـذه            "رفضت اإلفصاح عن ماهّية هذه البوادر، فإنه        

  .، وفق تأكيدها"البوادر
  20/2/2012، قدس برس

  
   األسير الشيخ خضر عدنانقضية "تدويل"بـ   تطالب حقوقية فلسطينيةمؤسسات .33

مجتمع الدولي بممارسة الضغوط على اسرائيل      طالبت مؤسسات حقوقية فلسطينية ال    :  فتحي صّباح  -غزة  
األسير الشيخ خضر عدنان فوراً، في وقت لمحت        » الجهاد االسالمي «من أجل إطالق القيادي في حركة       

  .فصائل المقاومة الى احتمال خطف جنود اسرائيليين لمبادلته
» حقوق االنـسان  مؤسسة الضمير ل  «عصام يونس، ومدير    » مركز الميزان لحقوق االنسان   «ودعا مدير   

قضية عدنان  » تدويل«جبر وشاح الى    » المركز الفلسطيني لحقوق االنسان   «خليل أبو شمالة، ونائب مدير      
  . على التوالي احتجاجاً على اعتقاله اداريا65ًالذي واصل أمس اضرابه المفتوح عن الطعام لليوم 

وعائلته وشعبه يريدانه حياً معززاً وليس      تُقاس بالدقائق والساعات وليس باأليام،      «وقالوا إن حياة عدنان     
االسرائيلي في مدينة صفد    » زيف«نظراً لخطورة وضعه الصحي، اذ يرقد منذ أيام في مستشفى           » شهيداً

يخوض معركة األمعاء الخاوية نيابة عـن األسـرى والـشعب           «وأضافوا أن عدنان    . في الجليل األعلى  
  .»اعتقال سياسي وجريمة حرب« دون أي محاكمة بأنه ووصفوا االعتقال االداري من. »الفلسيني كله

القيام بواجباته القانونية واألخالقية تجاه السكان الفلسطينيين المدنيين، اذ لـم           «ودعوا المجتمع الدولي الى     
وطـالبوا الـشعب    . »يعد مقبوالً الصمت تجاه ما يرتكب من جرائم في حق األسرى والشعب الفلسطيني            

تفقـد مـشروعيتها مـن خـالل        «واعتبروا أن إسرائيل    . »د عدنان والتضامن معه   إسنا«الفلسطيني بـ   
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من خالل توفير الغطاء    ) من الواليات المتحدة  (استمرار عدنان في إضرابه، إال أنها تشعر بأنها محصنة          
 وأكدت عائلة عدنان أن معنوياته قوية وهمته عالية على رغم التدهور الحاد في             .»السياسي والقانوني لها  

  .وضعه الصحي، مشيرين إلى أن عزيمته وإرادته ضخت فيهم مزيداً من الصمود واإلباء
  21/2/2012، الحياة، لندن

  
   الفلسطينيين واالحتالل تنديدا بمحاولة اقتحام االقصىبينمواجهات  .34

المواجهات مـع  ، أن جمال جمالعن مراسلها القدس المحتلة  من  21/2/2012،  الدستور، عمان  ذكرت
 االحتالل تواصلت في القدس المحتلة، تنديًدا بمحاولة اقتحام المسجد األقصى، حيث أصيب ثالثـة               قوات

شبان على األقل بجروح وعدد بحاالت اختناق واعتقل آخر خالل مواجهات شهدتها أحياء متفرقـة مـن                 
، حيـث   »هار هـزيتيم  «ووقعت مواجهات في حي رأس العامود بالقرب من البؤرة االستيطانية           . المدينة

أصيب خاللها ثالثة شبان برضوض، بعد اعتداء الجنود عليهم، وعدد بحاالت اختناق بـسبب اإلطـالق                
بعـد االعتـداء عليـه      )  عاًما 17(الكثيف للغاز المسيل للدموع، في حين اعتقل شاب من عائلة أبو ناب             

الواقع بين المسجد   وبحسب لجنة الدفاع عن سلوان فإن مواجهات مماثلة شهدها حي باب حطة             . بالضرب
  .األقصى المبارك وباب الساهرة، إضافة إلى بعض المواجهات المحدودة على مدخل بلدة العيسوية

وفي سياق آخر، شددت قوات االحتالل صباح امس من إجراءاتها العسكرية على حواجز حوارة جنوبا،               
الل بإيقـاف المركبـات     شماال، حيث يقوم جنود االحت    › شافي شمرون ‹وبيت فوريك شرقا، ودير شرف      

كما اعتقلت قوات االحتالل مواطنا من بلدة قباطية واقتحمت قرى          . وتفتيشها والتدقيق في بطاقات ركابها    
  .وبلدات جنوب جنين

ولليوم الثاني على التوالي اقتحمت مجموعتان من المستوطنين، المسجد األقصى المبارك، صباح امـس              
وأشار شهود العيان، بأن     . بحسب تأكيد شهود عيان داخل المسجد      بحماية من قوات الشرطة االسرائيلية،    

المستوطنين تجولوا في ساحات المسجد األقصى، الفتين النظر إلى أن قوات االحتالل مـا تـزال تمنـع          
الشبان الفلسطينيين من الدخول إليه، وتستبدل بطاقات هويات الشبان المتواجدين داخل الساحات وبالقرب             

  .طاقات يستعيدها الشبان حال خروجهم من المسجدمن األبواب، بب
في سياق متصل، دعت قيادات دينية ووطنية في مدينة القدس المحتلة النساء الفلسطينيات، ال سيما فـي                 

، للتوجه إلى المسجد األقصى للتصدي لمجموعات نسائية        1948المدينة ومن داخل األراضي المحتلة عام       
النساء المـسلمات   «وناشدت القيادات الفلسطينية المقدسية     .  بشكل دوري  اسرائيلية دعون القتحام المسجد   

ممن يستطعن الوصول إلى القدس، بشد الرحال والتواجد المكثف والمبكر في المسجد األقصى، للتصدي              
لمجموعات يهودية نسوية أعلنت عبر مواقعها اإللكترونية عزمها اقتحام األقصى صباح امـس، إلقامـة               

  .»لموديةشعائر وطقوس ت
 قال خطيـب المـسجد      :  نادية سعد الدين   عن مراسلتها عمان   من    21/2/2012،  الغد، عمان وأضافت  

الوضع أمس ساده الحذر والترقـب تحـسباً مـن مفاجـآت            "األقصى المبارك الشيخ عكرمة صبري إن       
ـ  " الغد"وأضاف إلى    ".المتطرفين اليهود لتكرار محاولة اقتحام األقصى مجدداً       ي المحتلـة أن    من األراض

محاولة االقتحام أمس مدانة وغير مبررة، إذ يهدفون من خاللها الى كسر شوكة الفلسطينيين المرابطين               "
دور قوات األمن اإلسرائيلي في تنفيـذ محاولـة         "وبين   ".في المسجد لحمايته والتصدي لعدوان االحتالل     
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فون اليهود من دخوله بعدما تـصدى لهـم   االقتحام وتدنيس باحة المسجد األقصى، بينما لم يتمكن المتطر 
  ".الفلسطينيون

ورحب الشيخ صبري بالدعوة التي أطلقتها لجنة القدس وفلسطين في االتحاد العالمي لعلمـاء المـسلمين                
المقبل نحو القدس المحتلـة     ) مايو(لتنظيم زحف من كافة دول الطوق لفلسطين المحتلة في منتصف أيار            

ية كل خطوة يتم القيام بها تجاه القدس المحتلة والمقدسات اإلسالمية لحماية            أهم"وأكد   .والمسجد األقصى 
تعلـق النـاس بالقـدس    "، معتبراً أن هذه الدعوة تعّبر عـن      "القدس من التهويد والمحافظة على األقصى     
  ".واستنكارهم إلجراءات التهويد اإلسرائيلية

اء المـسلمين صـالح سـلطان تحـدث عـن           وكان أمين لجنة القدس وفلسطين في االتحاد العالمي لعلم        
مشاورات مكثفة تجرى حالياً بين عدد من العلماء في كافة أرجاء العالم لتنظيم حشد عظيم للزحف مـن                  "

  ".المقبل نحو القدس المحتلة) مايو(كافة دول الطوق لفلسطين المحتلة في منتصف أيار 
  

  ي القدس للمسيحية على جدران الكنيسة المعمدانية فمعاديةكتابات  .35
كتب متطرفون كتابات معادية للمسيحية باللغة العبرية       :  من زكي ابو الحالوة ومحمد ابو خضير       -القدس  

واعلن الناطق باسم الـشرطة االسـرائيلية        .على جدران الكنيسة المعمدانية الموجودة في القدس الغربية       
نيسة المعمدانية بينما تـم ثقـب       وجدت كتابات معادية للمسيحية على جدران الك      «: ميكي روزنفيلد، امس  

انه مـن بـين     » فرانس برس «واشار مصور لـ     .» سيارات كانت موجودة في مكان قريب      3اطارات  
  .»الموت للمسيحية«و» سنصلبكم«الشعارات المكتوبة بالعبرية 

 21/2/2012، الراي، الكويت
  

  2011خالل  شهيداً بالضفة 21: "التضامن الدولي لحقوق اإلنسان" .36
نـسخة عنـه،    " فلسطين أون اليـن   "، في تقرير وصلت     "التضامن الدولي لحقوق اإلنسان   "ؤسسة  قالت م 
علـى أيـدي قـوات      ) 2011(فلسطينياً استشهدوا في العام الماضـي       ) 21(إن  : 2012-2-20اإلثنين  

  .االحتالل في الضفة الغربية المحتلة
ـ            سان اسـتمرار جـرائم القتـل       وأدان أحمد طوباسي الباحث في مؤسسة التضامن الدولي لحقـوق اإلن

واالنتهاكات اإلسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني األعزل واستهداف المواطنين األبرياء ال سيما األطفـال             
والنساء منهم والمزارعين العاملين في مزارعهم وأراضيهم وحوادث الدهس والصدم بالمركبـات التـي              

  . ن بحق المواطنين الفلسطينيين تكررت في أكثر من واقعة من قبل المستوطنين المتطرفي
  20/2/2012، موقع فلسطين أون الين

  
   يسمح للمستوطنات شق طرقات دون الحصول على ترخيصقانونيتعديل  .37

اقرت ما تسمى باالدارة المدنية االسرائيلية، في الضفة الغربية المحتلة، تعديال قانونيا يجيز للمـستوطنين               
 التعديل يشير الـى ان     . دون حاجة في الحصول على ترخيص      شق طرقات الى ما تسميه باراضي دولة      

السير على هذه الطرقات سيكون مقتصرا على سيارات أمن المستوطنين التي تعـرف بانهـا سـيارات                 
ويعتقد ان الهدف المخفي مـن وراء هـذا          .ميدانية، ولن يسمح للسيارات الفلسطينية العادية المرور فيها       

  .ت بتوسيع مساحاتها على حساب االرض الفلسطينيةاإلجراء هو السماح للمستوطنا
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يشار ان ما تسمى باالدارة المدنية استبقت هذا التعديل واستخدمت هذا االجراء، حيث تبين في مـداوالت          
قضية دير قديس في محكمة عوفر ان االدارة المدنية قامت باالشارة الى اراضي قريبة مـن مـستوطنة                  

ادعاء انها اراضي دولة وال حاجة الخذ رأي اهالي دير قديس في هـذا              نيلي، الستعمالها لهذا الغرض ب    
  .الشأن

  20/2/2012، 48موقع عرب
  

   في سجون االحتالل27 عامه الـ يدخلأسير من رام اهللا  .38
أفادت وزارة شؤون األسرى في غزة أن األسير محمد مصباح خليل عاشـور، مـن               : )فلسطين(الخليل  

وأوضـح مـدير     . السابع والعشرين في سجون االحتالل بشكل متواصل       سكان رام اهللا، دخل اليوم عامه     
نسخة عنه، بـأن األسـير      " قدس برس "دائرة اإلعالم في الوزارة رياض األشقر، في بيان مكتوب تلقت           

على قائمة األسرى القدامى في سجون االحتالل، حيث أنه معتقل منذ الثـامن             ) 15(عاشور يحتل الرقم    
  .، ومحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة، بتهمه قتل جنود إسرائيليين1986)فبراير(عشر من شباط 

  20/2/2012، قدس برس
  

  في قريته النبي صالح ت ينفي تهم تنظيم تظاهراالفلسطيني" غاندي" .39
الفلسطيني أمام محكمة عسكرية في سجن عوفر التـابع         ” بغاندي“نفى باسم التميمي الملقب     : )ب.ف  .ا  (

رب من رام اهللا في الضفة الغربية تهمة تنظيم تظاهرات في قريتـه النبـي صـالح                 لجيش االحتالل بالق  
واعتقل التميمي الذي أصبح رمزاً للمقاومـة الـسلمية الـشعبية    . احتجاجاً على توسيع مستوطنة مجاورة   

والتشجيع علـى رشـق     ،  ”تظاهرات غير مشروعة  “ بتهمة تنظيم    2011آذار  / مارس 24الفلسطينية في   
  .الجنود بالحجارة

وقال في قاعة محكمـة     . ” إسرائيليين“وحظي باسم التميمي بتأييد العديد من الدول األوروبية ويساريين          
وكان المحققون أكدوا له    . ” هذه التهم ال تستند الى وقائع، وال عالقة لي بالتهم الموجهة إليّ           “سجن عوفر   

هذا يثبـت أن    “وقال باسم   . ور تثبت التهم الموجهة إليه، لكنهم لم يفعلوا       بعد اعتقاله انهم سيواجهونه بص    
كان واضحا أن كـل مـا   . كل شيء قائم على الكذب، وأن كل القضية مختلقة وال يوجد أي اثبات ضدي         

  .”يريدونه هو اعترافات
  21/2/2012، الخليج، الشارقة

  
   لدى زيارة بيريز للناصرةفلسطينييناعتقال شابين  .40

 اعتقلت شرطة إسرائيل أمس، فلسطينيين اثنين، من مدينة الناصـرة، تظـاهروا خـالل              : الغد -رةالناص
وتـرفض  . زيارة الرئيس اإلسرائيلي شمعون بيريز إلى المدينة، لإلطالع على كلية أكاديمية في المدينة            

  .إسرائيل منح كلية الناصرة امتيازات وميزانيات تحظى بها سائر الكليات
  21/2/2012، الغد، عمان
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  !لتحريم تدنيس المقامات الدينية:  فلسطين المحتلّة إلى مشايخ الدروز في لبنانمننداء  .41
حركة الحرّية للحـضارة    «وّجهت مجموعة من الشبان الدروز في فلسطين المحتلّة، يحتمعون تحت لواء            

وهـي   الوثيقـة     هذه ية تطالب لتحريم تدنيس المقامات الدين    ، نداًء إلى المشايخ الدروز في لبنان      »العربّية
األولى من نوعها بإلغاء المراسم العسكرية للجيش االسرائيلي داخل المقامات الدينية الدرزية، وتشدد على              

  .رفض الخدمة االلزامية للشباب الدروز في الجيش االسرائيلي
  21/2/2012، االخبار، بيروت

  
   من الوقود المهرب من مصر أحد مولدات شركة الكهرباء بغزة بعد دخول كمياتتشغيل .42

تمكنت شركة توليد الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة يوم أمس من تـشغيل أحـد   :  غزة ـ أشرف الهور 
مولداتها األربعة بعد إدخال كميات من الوقود المهرب من مصر عبر األنفاق، فيما ال تزال أزمة انقطاع                 

 ظل وعود مصرية لحلها عبر إمداد القطـاع         الكهرباء التي بدأت منذ أسبوع تعصف بسكان القطاع، في        
وأعلنت سلطة الطاقة عن تمكنها من تشغيل مولد واحد من أصل            .بالوقود وزيادة كمية الكهرباء الموردة    

 ألف لتر من السوالر عبـر األنفـاق         300أربعة مولدات بمحطة توليد الكهرباء، بعد إدخال كمية قدرها          
خارج التفاهمات والوعود الرسمية    'ان هذه الكمية المحدودة تعد      وقالت   .التي تربط جنوب القطاع بمصر    

من طرف المسؤولين المصريين حول دخول الكميات الالزمة لعمل محطة التوليد بشكل يومي وبالطرق              
  . 'الرسمية

 ألف لتر من الوقود يوميا لتشغيل اثنين من مولداتها، وتعهدت أول أمس مصر              50وتحتاج محطة التوليد    
  .القطاع بهذه الكمية لكن من خالل طرق رسميةبإمداد 

وفاقمت أزمة انقطع التيار الذي نجم عن توقف المحطة معاناة الغزيين، إذ زاد األوقات التي يقطع فيهـا                  
  . ساعة يوميا12ًالتيار لتصبح أكثر من 

الـسلطات  وإلنهاء األزمة قدمت عدة حلول، وناشدت الحكومة المقالة التي تديرها حركة حماس في غزة               
  .المصرية بإمداد القطاع بالوقود، وربطه بشبكة التوزيع اإلقليمية

  21/2/2012، القدس العربي، لندن
  

  حماسللم يحترم خيار الشعب الفلسطيني في اختياره الغرب : في األردن اإلسالميةالحركة  .43
ن دبلوماسـيين    أ -فضلت عدم الكشف عنها    -ذكرت مصادر في الحركة اإلسالمية      : عّمان-محمد النجار 

وأشـارت   .أوروبيين بذلوا جهودا لمحاولة إعادة االتصاالت بين أميركا والحركة اإلسالمية فـي األردن            
نفاقـا أوروبيـا فـي      " ما اعتبروه    -خالل لقاءاتهم - إلى أن اإلسالميين انتقدوا      -للجزيرة نت -المصادر  

ائم على احترام خيـارات الـشعوب،       الموقف من الديمقراطية، واتضح هذا التناقض في تأكيد الغرب الد         
فـي  ) حمـاس (ورغم ذلك لم يحترموا خيار الشعب الفلسطيني في اختياره لحركة المقاومة اإلسـالمية              

  ".فلسطين
وأكدت المصادر أنها سألت أكثر من دبلوماسي أوروبي عن الموقف من حماس إذا أعـاد الفلـسطينيون                 

، ولفت إلى أن األوروبيين تحدثوا عن أن هناك قـرارات        اختيارها، فهل سيرفع اسمها من قوائم اإلرهاب      
  .للرباعية الدولية واألمم المتحدة تشترط على حماس االعتراف بإسرائيل

21/2/2012، موقع الجزيرة نت، الدوحة  
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  حل لجان تحسين خدمات المخيمات يمتص غضب الحراكات الشعبية فيها: األردن .44

م دائرة الشؤون الفلسطينية بالوكالة محمود العقرباوي أمس أن         كشَفَ مدير عا  :  حنان الكسواني   -عمان  
المقبل، مبيِّنا أنـه    ) مارس(حل لجان تحسين خدمات المخيمات المعّينة رسميا، سيتم في مطلع شهر آذار             

سيتم تشكيل لجان استشارية موسعة وممثلة لكافة أطياف المخيم، على أن تكون ذات طـابع إصـالحي                 
  .حي وثقافياجتماعي وبيئي وص

وينبثق عن اللجان االستشارية لجان خدماتية فاعلة خالل فتـرة توليهـا للعمـل علـى مـدار عـامين             "
ـ     "متواصلين تشكيل اللجان جاء لتقديم أفضل الخـدمات ألهـالي         "، أن   "الغد"، وفقَ العقرباوي الذي أكد ل

  ". المخصصات المالية المتوفرةالمخيم، وتحديد أولويات المشاريع الخدماتية التي يتوجب تنفيذها ضمن
21/2/2012، الغد، عمان  

  
  خضر عدناناألردني يتضامن مع األسير" الوحدة الشعبية"حزب  .45

سياسة اإلهانـة واإلذالل الممـنهج   "طالب المكتب الشبابي لحزب الوحدة الشعبية بوقف ما أسماه : عمان
، محمـال اللجنـة     "وأثناء توجههم للزيارة  الذي يمارسه جيش االحتالل بحق أهالي األسرى على المعابر          

  .الدولية للصليب األحمر المسؤولية عن حياة األسير خضر عدنان المضرب عن الطعام
وطالب شبيبة الوحدة الشعبية، خالل اعتصام نفذوه أمام مقر اللجنة في عمان أمس تضامنا مـع األسـر                  

رات لألسرى وفي مقدمتهم أسرى قطاع غزة،       عدنان، بوقف سلطات االحتالل سياسة المنع التعسفي للزيا       
  .في حين سلم شبيبة الحزب مذكرة تضمنت مجمل المطالب

21/2/2012، الغد، عمان  
 

   إزاء الممارسات اإلسرائيلية باألقصى العربي األسبق ينتقد الصمت اللبنانيرئيس الوزراء  .46
حص بتواصل األحداث العنيفـة فـى       ندد رئيس الوزراء اللبنانى األسبق الدكتور سليم ال       : بيروت أ ش أ   

منتقـداً الـصمت    .. فلسطين، وبمهاجمة قوات الشرطة اإلسرائيلية المصلين فى باحات المسجد األقصى         
  .العربى حيالها، ومبدياً األسف لعدم ظهور أى تحرك عربى حيال القضايا القومية

مطالباً جامعة  .. رر بوتيرة يومية  واعتبر الحص، فى بيان له، اليوم االثنين، أن هذه الممارسات باتت تتك           
الدول العربية بمتابعة شئون الشعوب العربية، وعدم تجاهل األحداث الطارئة التى ال تلبـث أن تطـوى                 

ودعا إلى إعادة النظر فى بنية جامعة الدول العربية وتوجهاتهـا والتزاماتهـا،             . صفحتها بمجرد وقوعها  
دة العرب على كافة األصعدة السياسية واالقتـصادية        بحيث تصبح مؤسسة ناشطة، تعمل على توطيد وح       

  .واالستراتيجية
21/2/2012، اليوم السابع، مصر  

  
   ماليين دوالر10 بـلألونرواالسعودية تتبرع  .47

 ماليـين   10قدمت المملكة العربية السعودية، من خالل الصندوق السعودي للتنمية، تبرعا بقيمة            : عمان
ووقع االتفاقية أمس في الرياض كل مـن         . األراضي الفلسطينية المحتلة   دوالر لبرامج وكالة األونروا في    
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المفوض العام لألونروا فيليبو غراندي ونائب الرئيس والمدير اإلداري للصندوق السعودي للتنمية يوسف             
  .البسام

ـ      "وقالت األونروا في بيان أصدرته أمس أن قيمة التبرع           ة ستستخدم لشراء المواد والمـستلزمات التربوي
  ".األساسية كالكتب الدراسية وكتب المكتبة والقرطاسية ومعدات تكنولوجيا المعلومات

)  مدرسـة  341من أصل   ( مدرسة   27ويوجه التبرع، أيضاً، إلصالح ورفع سوية المرافق التربوية في          
، "في غزة والضفة الغربية المحتلتين، والتي تم تحديدها على أنها األشد حاجة إلدخال تحـسينات عليهـا                

إضافة إلى تمويل إصالح ورفع سوية العيادات الصحية إلى جانب شراء األدوية والمستلزمات والمعدات              
  ".الطبية

  21/2/2012، الغد، عمان
  

   تستنكر تعليقات نتنياهو العنصرية ضد أطفال فلسطينالعربيةجامعة الدول  .48
تلـة بجامعـة الـدول العربيـة        استنكر قطاع فلسطين واألراضي العربيـة المح      : مراد فتحي  - القاهرة

تصريحات منسوبة لرئيس اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو يتمنى فيها الموت لكـل العـرب علـى صـفحته                 
 10الخاصة على الفيسبوك، وذلك تعليقا على حادث اصطدام حافلة مدرسية مؤخرا ممـا أدوى بحيـاة                 

  .  آخرين40أطفال وإصابة 
لمساعد للجامعة رئيس قطاع فلـسطين واألراضـي العربيـة          ووصف السفير محمد صبيح األمين العام ا      

  . المحتلة هذا التعليق بأنه مظهر لتفشي العنصرية بشكل خطير جدا في إسرائيل
وأضاف صبيح أن هذه التصريحات تظهر المدى الذي وصلت إليه العنصرية اإلسرائيلية تجـاه الـشعب         

هذه األحداث كقتل األطفال أو الهجـوم علـى         الفلسطيني وتشجيع القتل وسفك الدماء، حيث كثرت مثل         
  . المساجد

  21/2/2012، الشرق، الدوحة
  

  األقصى المسجد  إلى هبة شعبية عربية دفاعا عنيدعوالقرضاوي الدكتور يوسف  .49
دعا الدكتور يوسف القرضاوي، رئيس االتحاد العالمي لعلماء المسلمين ورئيس مجلـس أمنـاء              : بيروت

 إلى حراك شعبي عربي لحماية المسجد األقصى المبارك والتـصّدي للتهديـدات             "مؤسسة القدس الدولية  "
  .اليهودية باقتحامه وهدمه تمهيًدا لبناء الهيكل المزعوم

، الجماعات اليهودية المتطرفة من     )2-20(وحذّر القرضاوي، في بيان صدر عن المؤسسة اليوم اإلثنين          
واقع من خالل تكرار اقتحامـه، مـشّدًدا علـى أن           االعتداء على المسجد األقصى ومحاولة فرض أمر        

  .ال يقبل المساس به" خط أحمر"األقصى 
ودعا رئيس االتحاد العالمي لعلماء المسلمين، الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، والعرب              

ه مـن  في مصر واألردن وسورية والدول المجاورة، إلى االنتفاض دفاًعا عن المسجد األقصى وتحريـر          
نذير من النذر األولى التي يتوّجب على االحتالل معرفتها، حيث إن األمة ستكون لليهـود               "االحتالل كـ   

  ".المسرفين المّدعين بالمرصاد، فهي تعيش اآلن في ربيع عربي ولم تعد نائمة هائمة
 20/2/2012، المركز الفلسطيني لإلعالم
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  ستضافة مشعلالخرطوم ترفض ا": ، السعوديةالينالوطن اون " .50

رفضت الحكومة السودانية استضافة رئيس الجناح السياسي لحركـة حمـاس           :  زاهر البشير  - الخرطوم
إن الخرطـوم تـذرعت     " الوطن"خالد مشعل بعد تركه لمقر إقامته في دمشق، وقالت مصادر مطَّلعة لـ             

 السيما بعد رفض عمـان      بعدم إمكانية توفير الحماية له، وأنها تتخوف من استمرار إقامته على أرضها،           
جدير بالذكر أن مشعل كان قد زار الخرطوم في ينـاير الماضـي برفقـة رئـيس                 . والقاهرة استضافته 

  .الوزراء المقال إسماعيل هنية
  21/2/2012، الوطن اون الين، السعودية

  
  ولن تنجح.. طائرة لضرب إيران 100 بحاجة إلى" إسرائيل: ""نيويورك تايمز" .51

أن إسرائيل ستواجه تحديا كبيرا في حال اتخذت خيـار          " نيويورك تايمز "تبرت صحيفة   اع: هيفاء زعيتر 
واستناداً إلى مقابالت أجرتها مع مجموعة من المـسؤولين العـسكريين           . الهجوم العسكري على طهران   

في حال قـررت إسـرائيل      "األميركيين والمحللين المقربين من دوائر صنع القرار، أكدت الصحيفة أنه           
إيران، فسيتعّين على طياريها التحليق لمسافة ألف ميل في مجال جوي غير آمن، والتزود بالوقود               ضرب  

خالل التحليق، فضالً عن مواجهة سالح الدفاع الجوي اإليراني ومهاجمة مواقع متعددة تحت األرض في               
لمتقاعـد فـي    ونقلت الصحيفة عن الجنـرال ا     ".  طائرة حربّية  100 كما استخدام أكثر من      ،الوقت عينه 

االستخبارات التابعة للقوات الجوية األميركية ديفيد ديبتوال، الذي شارك في الحرب على أفغانستان وفـي        
  ".الضربة العسكرية لن تكون بهذه السهولة"حرب الخليج الثانية، قوله إن 

جويـة الكفيلـة    الضربات ال "من جهته، أكد المدير السابق لوكالة االستخبارات المركزية مايكل هايدن أن            
المـسافات البعيـدة    "، ورّد ذلك جزئياً إلى      "بالقضاء على البرنامج النووي اإليراني تفوق قدرات إسرائيل       

  ".التي ينبغي أن تجتازها الطائرات اإلسرائيلية
من جهة ثانية، لفت مسؤول عسكري إلى أن واشنطن ال تملك اطالعاً كامالً علـى حـسابات إسـرائيل                   

مركز الدراسات االستراتيجية " عكسه أنتوني كوردسمان، الباحث العسكري المؤثر من         العسكرية، وهو ما  
  ".هناك الكثير من األمور المجهولة والمخاطر المحتملة"، في ما كتبه عن أن "والدولية

في المقابل، أوضحت الصحيفة أنه في حال قررت إسرائيل توجيه ضربة عسكرية سـيتعّين عليهـا أن                 
 نووية، والطرق التي يمكن أن تسلكها هي إما عبر األردن أو العراق أو الـسعودية                تضرب أربع منشآت  

  . أو تركيا
وفي ختام تعليقها، حذرت الصحيفة من أن الصواريخ التي تمتلكها إيران قد تجبر الطـائرات الحربيـة                 

لـرد باسـتخدام    اإلسرائيلية على المناورة وتفريغ ذخائرها حتى قبل بلوغ أهدافها، كما تستطيع إيـران ا             
صورايخها لضرب إسرائيل، الفتة إلى أن مسؤولين أميركيين يعتقـدون انـه مـن الـصعب اختـراق                  

  .التحصينات اإليرانية األمر الذي من شأنه أن يشعل فتيل حرب جديدة في منطقة الشرق األوسط
 21/2/2012السفير، بيروت، 
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  يختلف عما عرض في أنابوليسما قدمه نتنياهو لم  :نقاط الخالف في لقاءات عمان .52
كشفت الصحف اإلسرائيلية عن جوانب جديدة مـن نقـاط الخـالف بـين اإلسـرائيليين                : حلمي موسى 

إلـى  » هـآرتس «وفيما أشـارت    . والفلسطينيين في المفاوضات التي انتهت في األردن قبل ثالثة أسابيع         
ت بقاء الكتل االستيطانية فـي إسـرائيل        اقتراحات رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو التي تضمن       

  .المقربة من حكومة نتنياهو المطالب الفلسطينية» إسرائيل اليوم«نشرت صحيفة 
ـ    باراك رابيد أنه رغم االتهامات المتبادلـة التـي أعقبـت فـشل             » هآرتس«وكتب المراسل السياسي ل

نتنياهو فـي مـسألة الحـدود ال        المباحثات التي جرت بضغط دولي في العاصمة األردنية، فإن ما قدمه            
  .يختلف كثيرا عما قدمته وزيرة الخارجية السابقة تسيبي ليفني في محادثات أنابوليس قبل أربع سنوات

 كـانون   25وبحسب رابيد فإن المحامي اسحق مولخو، مبعوث نتنياهو إلى المفاوضات التي بدأت فـي               
وتضمن موقفـه المبـادئ     .  الدولة الفلسطينية  الثاني الماضي، عرض الموقف األولي لنتنياهو حول حدود       

  :التالية
 رسم الحدود بحيث يبقى في االراضي التي ستضم إلسرائيل أكبر قدر من االسرائيليين الذين يعيشون                -1

  .في الضفة الغربية وأقل قدر من الفلسطينيين
لكتـل ومـا هـو       اسرائيل تضم الى اراضيها الكتل االستيطانية الكبرى، من دون تعريف ما هـي ا              -2

  .حجمها
وفقط بعد ذلك االنتقـال     ) الضفة الغربية ( يجب حل مواضيع الحدود واالمن المتعلقة بيهودا والسامرة          -3

  .للبحث في مسألة القدس، التي هي أكثر تركيبا وتعقيدا
ولم يذكر مولخو كم مـن الوقـت        .  اسرائيل تحافظ على وجودها في غور االردن لفترة زمنية معينة          -4

  .نوع من التواجد االسرائيليوأي 
وبحسب مصدر إسرائيلي رفيع المستوى، فإن المفاوض الفلسطيني صائب عريقات طلب خالل االجتماع             

فأشار مولخو الى خطاب نتنياهو في افتتاح دورة الكنيست وفي الكونغرس           . إيضاحات بشأن غور االردن   
وجود عسكري اسرائيلي علـى طـول       «ن  في الخطابين تحدث نتنياهو ع    . 2011االميركي في أيار عام     

، »وماذا اذا لم نوافق على ذلـك؟      «. ، ولكنه لم يطلب ان تحتفظ اسرائيل بالسيادة في الغور         »نهر االردن 
  .»أتفضلون ان نضم الغور«: فرد مولخو. سأل عريقات

أن  كانون الثاني، عرض مولخو على عريقات سؤاال بـش         9وباإلضافة الى ذلك، وفي لقاء آخر عقد في         
مستقبل المستوطنات في الدولة الفلسطينية هل سيخلونها أم سيسمح للمستوطنين بالبقاء؟ وفُهم من السؤال              
بأن جزءا من الموقف األولي لنتنياهو في موضوع الحدود هو ان قسما على األقـل مـن المـستوطنات                   

عريقات قـال لنـا انـه        «وقال مصدر اسرائيلي إن   . سيبقى في مكانه داخل الدولة الفلسطينية ولن يخلى       
  .»يفضل أال يتطرق الى هذه المسألة وعمليا حتى اليوم لم نحصل على جواب

ومع ان مولخو لم يذكر حجم االرض التي تبدي اسرائيل استعدادها لالنسحاب منها، ولكن مـن ناحيـة                  
ا تسيبي لفني في    المبادئ التي عرضها يفهم أنها تشبه، بل وبعضها متماثل، المواقف األولية التي طرحته            

ومع ان نتنياهو ال يعترف بـذلك، فـإن         . ، بعد مؤتمر أنابوليس   2008المفاوضات التي جرت في العام      
 في المئة على األقـل مـن        90معنى المواقف التي عرضها هو تراجع عن السيادة االسرائيلية في نحو            

قاء مستوطنات فـي الدولـة      امكانية ب « ان   2008وقال مصدر شارك في المحادثات في       . الضفة الغربية 
  .»الفلسطينية طرحناها في انابوليس ايضا
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ـ    شلومو تسزنا فعرض ما يمكن اعتباره عكس مـا نـشر فـي             » إسرائيل اليوم «أما المراسل السياسي ل
 في المئة من أراضي الضفة وتبادل أراض في مـا           98.1إذ أشار إلى أن الفلسطينيين طلبوا       . »هآرتس«

 في المئة مـن  98.1لمطالب الفلسطينية التي قدموها إلسرائيل مؤخرا تتطرق إلى وكتب أن وثيقة ا   . تبقى
أراضي الضفة الغربية األمر الذي يعني، في نظره، رفضا فلـسطينيا لمطلـب إسـرائيل ضـم الكتـل                   

  .وفضال عن ذلك اعتبر أن هذه المطالبة الفلسطينية تعني إصرارا على تقسيم مدينة القدس. االستيطانية
نه في الوثيقة األمنية الفلسطينية طالبوا بإنشاء قوة شرطية عسكرية ورفضوا الرد على أسـئلة               وأضاف أ 

وأشار تسزنا إلى أنـه     . من ديوان رئاسة الحكومة اإلسرائيلية بشأن الحاجة إلى مثل هذه القوة العسكرية           
نب اإلسرائيلي تقديم   وقد رفض الجا  . في لقاء عمان األخير قدم الفلسطينيون وثيقتين حول الحدود واألمن         

وصاغت إسرائيل  .  موضوعا تحتاج إلى استيضاحات قبل تقديم وثائق المبادئ        21وثائق، واكتفى بعرض    
في األراضي التي ستبقى بيد إسرائيل من يهودا والسامرة سيبقى أكبر           «موقفها بشأن الحدود بطريقة أنه      

  .»قدر ممكن من اليهود وأقل ما يمكن من العرب
اح اإلسرائيلي بشأن القدس أنه الموضوع األشد تعقيدا والذي يحتاج إلى تأجيل البحـث فيـه                وقرر االقتر 

  .وحتى اآلن ال يزال نتنياهو يرفض اإلعالن عن موقف بشأن تبادل أراض. حتى نهاية المفاوضات
 توضيحا لمـا    19فإن إسرائيل تعاملت مع ورقتي المواقف الفلسطينية وقدمت         » إسرائيل اليوم «وبحسب  
ويتعلق أحد التوضيحات بالمستوطنات حيث تم سؤال الفلسطينيين عن رأيهـم بـشأن مـصير           . جاء فيها 

  .ولم يرد الفلسطينيون. المستوطنين المقيمين في حدود دولتهم المقترحة
وطلبت إسرائيل توضيحات حول حكومة الوحدة مع حماس، وهل إن حماس ستعترف بشروط الرباعيـة               

  .»ستستند إلى ديموقراطية قوية« على ذلك بقوله إن حكومة الوحدة ورد صائب عريقات. أم ال
. ويمكن القول إنه في ظل مواقف كهذه، يمكن فهم لماذا كان أفق التسوية مسدودا حتى في اجتماع عمان                 

فقد قال مسؤول إسرائيلي إن الهدف من االجتماع كان محاولة خلق ثقة متبادلة لكن حتى هذا الهدف لـم                   
  .ينجز

  21/2/2012، ر، بيروتالسفي
  

  وجيشها يزرع األلغام في الجوالن...  على الحدث السوريمنقسمة "إسرائيل" .53
على رغم ان الملف االيراني يتصدر هذه االيام اجندة صانعي القـرارات            :  آمال شحادة  -القدس المحتلة   

ائيل هـو فـي     للمسؤولين االميركيين الى اسر   » القطار الجوي «في واشنطن وتل ابيب، وعلى رغم ان        
االساس لبحث الملف النووي االيراني وتكثيف الضغوط االميركية على اسرائيل لمنـع ضـرب ايـران                

على رغم هذه التحركات وغيرها، إال ان الملف السوري يحتل مكانـة            ... وتنسيق خطواتها مع واشنطن   
لداخلي وكذلك علـى    عالية في هذه المشاورات حيث بدأت تظهر خالفات جدية على الصعيد االسرائيلي ا            

والخالف ال يقتصر على تقويم الوضع في سورية فحسب، بـل           . صعيد العالقات بين واشنطن وتل أبيب     
أيضاً على كيفية التعامل معه اآلن، وإذا كان على اسرائيل ان تعلن موقفاً واضحاً مما يحدث في سورية                  

  .او تواصل سياسة الصمت
وكلمـا ووجهـت    . رائيلية مع تدهور الوضع االمني في سورية      هذه الخالفات تحتدم داخل المؤسسة االس     

اسرائيل بتساؤالت من دول الغرب حول سر امتناعها عن إدانة نظام األسد بسبب مـا يفعلـه، تـزداد                   
رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو الذي يصر على موقفه        : الخالفات بين معسكرين داخل المؤسسة الحاكمة     
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كنيست ومسؤولين من ان تبلور اسرائيل موقفاً مـن سـورية وتعلنـه             الرافض مطلب وزراء وأعضاء     
، ووزير خارجيته افيغدور ليبرمان، الذي      »تدعو الى وقف القتل وسفك الدماء في سورية       «ويتمثل في ان    

في لبنان وحماس   » حزب اهللا «لم يترك مناسبة يظهر فيها إال ويوجه سهامه نحو سورية ومن هناك الى              
وفي آخر تصريح له حول الموضوع، اختـار منطقـة          . ه المطلق لموقف نتانياهو   في غزة ويعلن رفض   

. الشمال القريبة من الجوالن السوري المحتل ليعلن موقفاً داعياً الى سقوط الرئيس السوري بشار األسـد               
وعلى اسرائيل ان تقول رأيها بكـل وضـوح         . الجبهة الشمالية تشكل خطراً كبيراً    «ووفق ليبرمان، فإن    

واستدراكاً للمخاوف التي تمنع المعسكر الداعم      . »حة والمتمثل في وقف قتل المواطنين في سورية       وصرا
نحن هنا ال نتحدث كـسياسيين وال       «: لموقف نتانياهو من االعالن عن موقف تجاه سورية، قال ليبرمان         

ف القتل في   وتغيير النظام في سورية هو شأن سوري داخلي ولكن المطالبة بوق          . نتحدث كأعضاء كنيست  
  .»سورية ليست شأناً سورياً داخلياً، بل تهم العالم الحر كله

هذه المواقف استفزت جهات اسرائيلية كثيرة، خصوصاً من اليسار االسرائيلي المعارض، الذي ال يؤيـد               
الصحافي جدعون ليفـي المعـروف بمواقفـه الداعمـة والمؤيـدة            . اعالن اسرائيل موقفاً تجاه سورية    

الدولة التي تحتل شعباً آخر وتحتل      «:  رد على سؤال احد الصحافيين حول الموضوع بالقول        للفلسطينيين
ويقتـرح موقفـاً    . »انها مـسخرة  . اراضي شعب آخر ال يجوز لها ان توعظ دولة في جوارها بما تفعله            

ربما من المهم جداً ان تعلن اسرائيل فـي ظـل الوضـع             «: يخفف من الخالفات في الموقف االسرائيلي     
  .»لحالي في سورية انه يمكن ان يعاد الجوالن السوري الى السوريين في ظل سورية ديموقراطيةا

نتانياهو، ويدعمه في الرأي كثيرون، يتخوف من ان إعالن أي موقف إلسرائيل ضد النظـام والمطالبـة     
تبـران  بوقف إراقة الدم في سورية، سيساعدان الرئيس السوري بشار األسد وقد يورطان اسـرائيل ويع              

وأكثر الداعمين لنتانياهو وزير دفاعه ايهود باراك الذي يرى هـو           . تدخالً في الشؤون السورية الداخلية    
اآلخر ان أي موقف من سورية سيستغله األسد لضرب المعارضة باتهامهـا بالتعـاون مـع اسـرائيل                  

تبنـاه الكثيـرون مـن      وهذا الموقف ي  . والتنسيق معها للتآمر عليه والوقوف مع تل ابيب في خندق واحد          
الرئيس السوري يتمنى أن تعلن اسرائيل موقفاً ضده ومثل         «ووفق مصادر مقربة، فإن     . معسكر نتانياهو 

هذا الموقف قد يشجعه على المبادرة الستفزاز عسكري يجر اسرائيل اليه، ويشعل حرباً فـي المنطقـة                 
في اسـرائيل لـن     «: تب نتانياهو ويقول مسؤول في مك   . »ويحرف أنظار العالم عن ممارساته ضد شعبه      

نفوت أية فرصة حتى نظهر لدول العالم، كم هي اسرائيل ديموقراطية وسـورية نمـوذج آخـر يؤكـد                   
  .»االختالف بين اسرائيل ودول الشرق االوسط

  الهرب إلى اسرائيل
عالن عن  االصوات المعارضة لموقف نتانياهو تستغل كل المنابر المتاحة لها لتروج موقفها المطالب باال            

وال يتخلى هؤالء عن سياسة التخويف مـن إبعـاد          . موقف اسرائيلي رسمي مما يحدث في ســـورية      
المعارض والـذي شـغل فـي       » كديما«النائب افي ديختر، القيادي في حزب       . استمرار االسد في الحكم   

سنشهد مجازر  اذا انهار النظام العلوي ف    «: الماضي منصب رئيس المخابرات ووزير األمن الداخلي، قال       
وهم يفهـمون ان العراق ولبنان ليسا مكاناً للجوء ولذا سيهربون          . وهؤالء الناس سيهربون بمئات األلوف    

  .»الينا
وتناقلت وسائل االعالم عن مصادر سياسية      . ومن وزارة الخارجية خرج اكثر من تصريح داعم لليبرمان        

ؤيدة لمذابح النظام السوري بحق شعبه، لـذلك        من غير المعقول أن تظهر اسرائيل م      «: في الوزارة قولها  
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ال بد من موقف علني متقدم على مواقف الغرب ونطالب هذه الدول بوضع خطة جدية إلسـقاط النظـام                   
  .»السوري بقيادة األسد

والى جانب هذا الموقف تجندت المعارضة االسرائيلية ونقلت الصراع حول الموقف االسرائيلي من داخل              
ة والكنيست الى القنوات التلفزيونية ومن هناك أطلقت دعوة علنية لتدخل اسـرائيلي             المؤسسات الحكومي 
، رئيس لجنة الخارجية    »العدو اللدود لنتانياهو  «ويقود هذه الحملة ما يوصف اليوم بـ        . غربي في سورية  

. واالمن، شاؤول موفاز اراد ان يضرب عصفورين بحجر واحد من خالل موقفه المعـارض لنتانيـاهو               
ن جهة، يشن حملة ضد رئيس الحكومة وسياسته في الحكومة، عّل مثل هذه الحملة تساعده في معركته                 فم

، ومن جهة اخرى ان يظهر كقائد سياسي قـادر علـى ادارة             »كاديما«في االنتخابات الداخلية في حزبه      
ي وقت يتوجـب    رئيس الحكومة غير قادر على اتخاذ القرار ف       . نتانياهو اليوم عاجز  «: وهو قال . الدولة

على اسرائيل ان تعلن موقفاً واضحاً تجاه ما يحدث في اقرب المناطق المحاذية لها وتتجند لتقديم الـدعم                  
علينا ان نتوجه الى دول الغرب بمطلب واضح وحاسم يتمثل فـي ان             «: وأضاف. »االنساني للمعارضة 

  .»ظامتعلن عن ضرورة التدخل الخارجي وتقديم المساعدة للمتمردين على الن
اما نائب الوزير ايوب قرا، وهو من الجناح اليميني المتطرف في حزب الليكود الحاكم، فقد أراد اعالنـاً                  
اسرائيلياً تجاه سورية اكثر وضوحاً، فواصل حديثه عن عالقة قوية له مع المعارضة الـسورية رافـضاً            

 بـه علـى مـرأى       االعالن عن اسماء شخصيات هذه المعارضة واكتفى بإسماع صوت شخص اتصل          
وجرت المحادثة امام عدسات الكـاميرا،      . ومسمع من الصحافيين وادعى أنه قائد في المعارضة السورية        

  .من دون أن يخبر قرا الرجل على الطرف اآلخر أن حديثه مسجل في التلفزيون
وقف ما  وأيوب قرا يعتبر نفسه اكثر المبادرين لالعالن عن موقف اسرائيلي تجاه ما يحدث في سورية ل               

وعندما سئل عن رأيه بما قاله جدعون ليفي من انه ال يحـق             . »المجازر التي يرتكبها األسد   «وصفه بـ   
على . االمر هنا مختلف  «: لدولة محتلة ان ترشد وتوعظ دولة اخرى بما تفعله شعر باستفزاز وراح يقول            

ومهما كانـت   . ينيها عما يجري  اسرائيل اوالً ان تعلن موقفاً فورياً، ألنه في غير مصلحتها ان تغمض ع            
هوية الجهة التي ستحكم بعد الرئيس االسد فستكون افضل بالنسبة إلسرائيل، ألن الجميع على قناعة بأن                

  .»وهذا في مصلحة اسرائيل» حزب اهللا«سقوط األسد يعني تفكيك وإضعاف العالقة مع ايران و 
ري من الجوالن المحتل، رفـض اعتبـار قتـل          وفيما راح قرا يتفاخر بأن اسرائيل لم تقتل يوماً أي سو          

: ، وأضاف »الدولة«االنسان اياً كان عمالً إجرامياً واعتبر قتل الفلسطينيين يختلف تماماً عن قتل مواطني              
  .»عندما ضربنا غزة كانت المنطقة خارج سيطرة اسرائيل«

لتعامـل مـع سـورية      ويصر المقربون من نتانياهو على أنه الوحيد في اسرائيل صاحب القرار حول ا            
  .وغيرها من القضايا

  ألغام على طول الحدود
بذريعة الخوف من تدهور امني سريع وخطير في سورية يهدد باختراق المئات من الـسوريين الحـدود                 
والتسلل نحو المناطق السورية المحتلة في الجوالن، على ما طرح افي ديختر، بدأ الجـيش االسـرائيلي                 

على جميع المناطق الحدودية مع سورية الى جانب منطقة خط وقـف اطـالق              تنفيذ خطة لزرع األلغام     
الـسنة  ) مايو( النار، مقابل تلة الصيحات التي زرعت فيها كميات كبيرة من األلغام بعد أحداث شهر ايار              

  .الماضية
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ختار وذكر مسؤولون في الجيش ان الخطة جاءت في اعقاب تقارير تتوقع فيها قيادة االجهزة االمنية ان ي                
سوريون في بلدات قريبة من الحدود التدفق نحو الجوالن والتسلل اليها، عند حدوث تدهور امني كبيـر                 

  .وتصعيد المواجهات داخل سورية وتكرار االحداث التي شهدتها هذه المنطقة المحتلة في أحداث النكبة
ستغالل منـاطق بعيـدة   وفي خطة الجيش زرع آالف االلغام في مساحات شاسعة بمحاذاة الحدود خشية ا     

كما ال يخفي الجيش قلقه من قيام عناصر في سورية بتهريب           . عن الحدث واألنظار وتسلل سوريين اليها     
. اسلحة من هذه المناطق ونقلها الى تنظيمات فلسطينية الستغاللها في حال وقوع مواجهات مع اسـرائيل               

ن الجيش يسعى ايضاً، مـن خـالل هـذه          وكما قال رئيس وحدة الهندســة القتالية ساعر بن ديان، فإ         
الخطة، الى تحسين وضعية حقول االلغام ووسائل تفعيلها على ان تخلـق عراقيـل تعطـي رداً علـى                   

  .، وفق بن ديان»التهديدات التي واجهها الجيش االسرائيلي في أحداث النكبة االخيرة
  21/2/2012، الحياة، لندن

  
  سـرائيليين بين الفلسطينيين واالديموغرافيةمعركة  .54

عادت الدعوات االسرائيلية لتفريغ اسرائيل من الـسكان العـرب          :  دائرة الشؤون الفلسطينية   -الدستور  
للبروز على السطح من جديد وها هي تسبني ليفني زعيمة المعارضة االسرائيلية تعلن بوضوع وقوفهـا                

سالم وهي تؤكد انهـا     في وجه كل محاوالت طرح موضوع الالجئين على بساط البحث في مفاوضات ال            
عندما كانت وزيرة للخارجية اقنعت واشنطن وباريس وبرلين وروما بعدم تأييد قضية الالجئـين النهـا                

  .بمثابة القنبلة الديمغرافية التي ستزيل اسرائيل عن الوجود
م وارتفعت الدعوات ايضا لطرد العرب من داخل اسرائيل وقال اكثر من مسؤول اسرائيلي انه واذا لم يت                

  .2020الفصل بين اليهود والعرب اليوم، فإن إسرائيل قد تختفى من الخريطة عام 
ووفقا لكافة المعطيات فالحل بموجب الدعوات االسرائيلية للحد من خطر النمو السكاني العربي يقوم على               

ة وهو ما يتم اآلن بخطى حثيثة وسيتم فيه حصر الفلسطينيين في مـساح            . اساس الفصل من جانب واحد      
  .من مساحة فلسطين% 9ضيقة ال تزيد عن 

ان قادة اسرائيل من عسكر وسياسيين ومحللين استراتيجيين باتوا جميعا يحذرون ويعملون بالوسائل كافة              
لتفكيك القنبلة الديمغرافية الفلسطينية وذلك قبل استفحال امرها وقلبها بالتالي الموازين كلّها علـى ارض               

وربما . نشؤوا الجدار العازل، تمهيداً للفصل بين دولة إسرائيل والفلسطينيين          فلسطين وربما لهذا السبب ا    
في السنتين االخيرتين بهدف تعويد العالم عليه، والسيما        » الدولة اليهودية «لهذا السبب ايضا ارتفع شعار      

إقامـة   الف نـسمة و    400 والبالغ عددهم مليونا و    1948في الغرب تمهيدا للطرد السهل لفلسطينيي العام        
  .يهوديا» نقية«إسرائيل 

  حرب االحصاءات
وفي خضم هذه المعركة انطلقت معركة اخرى بين جهازي االحصاء الفلسطيني واالسرائيلي في اطـار               
معركة الديمغرافيا بين الجانبين ففي الوقت الذي اعلن فيه الجهاز الفلسطيني إن عدد الفلسطينيين تجـاوز                

  . موزعين على االراضي الفلسطينية وإسرائيل وفي الشتات2011 مليون نسمة مع نهاية عام 11
 ماليين  4.23 مليون فلسطيني،    11.22بلغ عدد الفلسطينيين المقدر في العالم نحو        : وقال جهاز اإلحصاء  

ـ       1.37في االراضي الفلسطينية ونحو       ماليين في الدول    4.99 مليون فلسطيني في إسرائيل وما يقارب ال
  .فاً في الدول االجنبية  ال636العربية ونحو 
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 مليون في قطاع    1.6 مليوني نسمة و     2.6واشار إلى ان عدد الفلسطينيين في الضفة الفلسطينية بلغ نحو           
 بالمئة من مجمل السكان الفلسطينيين المقيمين فـي االراضـي           44.1غزة وبلغت نسبة السكان الالجئين      

االراضـي الفلـسطينية    ( في فلسطين التاريخيـة      وتوقع جهاز اإلحصاء ان عدد الفلسطينيين     . الفلسطينية
  .سيتخطى عدد اليهود عبر الزمن ) وإسرائيل

 في حين بلغ عدد اليهـود       2011 ماليين نهاية عام     5.6وقال عدد الفلسطينيين في فلسطين التاريخية نحو        
لـسكان  واضاف سيتساوى عدد ا    . 2010 ماليين على تقديرات دائرة اإلحصاءات اإلسرائيلية لعام         5.8

 مليون وذلك فيما لو بقيت معـدالت        6.3 حيث سيبلغ ما يقارب      2015الفلسطينيين واليهود مع نهاية عام      
 في المئة من السكان وذلك بحلول نهاية عام         48.7النمو السائدة حالياً وستصبح نسبة السكان اليهود نحو         

  .فلسطيني  ماليين 7.2 ماليين يهودي مقابل 6.8 حيث سيصل عددهم إلى نحو 2020
 مليون نسمة موزعين إلى     4.05 بحوالي   2010 الفلسطينية منتصف العام     األراضي عدد السكان في     روقد

 مليون نسمة في قطاع غزة اكثر من خمس المشاركين          1.54 مليون نسمة في الضفة الفلسطينية و        2.51
 15من اإلناث   % 8.7ته   و ما نسب   2010 األولفي الربع   %) 22.0(في القوة العاملة عاطلين عن العمل       

  .2009في العام %) 2.6(سنة فاكثر اميات وتمثل اكثر من ثالث اضعاف نسبتها بين الذكور 
اظهرت البيانات ان المجتمع الفلسطيني المقيم في قطاع غزة فتيا بشكل اكبر مما هو عليه فـي الـضفة                   

% 41.3 بحوالي 2010منتصف العام سنة ) 14 ـ  0(الفلسطينية، إذ تقدر نسبة االفراد في الفئة العمرية 
. في قطاع غزة  % 44.4في الضفة الغربية و     % 39.4من مجمل السكان في االراضي الفلسطينية، بواقع        
حيث قدرت نسبتهم في منتصف عام      )  سنة فاكثر  65(ويالحظ انخفاض نسبة االفراد الذين تبلغ اعمارهم        

في قطـاع   % 2.4في الضفة الفلسطينية و     % 3.3في االراضي الفلسطينية، بواقع     % 3.0 بحوالي   2010
  .غزة

الكثافة السكانية لالراضي الفلسطينية مرتفعة بشكل عام وفي قطاع غزة بشكل خاص، ويعود ذلك لتركز               
 معظمهم من الالجئـين الفلـسطينيين الـذين         2 كم 365 مليون شخص في مساحة ال تتجاوز        1.5حوالي  

، هذا باإلضافة إلى الزيادة الطبيعية المرتفعة التي يتسم         1948 هجروا من قراهم وبلداتهم التي احتلت عام      
 نحو  2010بها المجتمع الفلسطيني المقيم في االراضي الفلسطينية، إذ بلغت الكثافة السكانية المقدرة لعام              

 4،  206 في الضفة الفلـسطينية مقابـل        2كم/ فردا 444 في االراضي الفلسطينية، بواقع      2كم/ فردا 672
  . في قطاع غزة2كم / فرد

 في الضفة   2010تشير بيانات جهاز االحصاء الفلسطيني إلى ان عدد المواقع االستعمارية في نهاية العام              
 141 بؤر جديدة وتوسيع ما يقارب مـن         7 اقامة   2010 موقعا، حيث شهد العام      470الفلسطينية قد بلغ    

لمـستعمرات والمـستعمرين    موقعا، ويتركز وجود المستعمرات في محافظة القدس من حيـث عـدد ا            
من مجموع االراضي الفلسطينية، امـا  % 23.7والمساحة المبنية التي تشكل في محافظة القدس ما نسبته    

وتظهر البيانات ان   . 2009 ومستعمرا نهاية العام     517.774عدد المستعمرين في الضفة الغربية فقد بلغ        
 مستعمرا منهم   267،  325 عددهم حوالي    من المستعمرين يسكنون في محافظة القدس حيث بلغ       % 51.6
، وتشكل نسبة المستعمرين إلى الفلسطينيين في الضفة الفلـسطينية          )1J( مستعمراً في القدس     201،  237

 71 فلسطيني، في حين بلغت اعالها في محافظة القـدس حـوالي             100 مستعمرا مقابل كل     21حوالي  
  . فلسطيني100مستعمرا مقابل كل 
  الرقام الفلسطينيةرد اسرائيلي على ا
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وردا على بيانات جهاز االحصاء الفلسطيني سارع المكتب المركزى لإلحصاء فى إسرائيل للـرد علـى             
 حيث اظهر التقرير ان عـدد الـسكان   2011تقرير كشفت فيه إحصائية عدد اإلسرائيليين بعد نهاية عام        

   ..2012م  مليون نسمة مع بداية اول يوم لعا7.836اإلجمالى فى إسرائيل بلغ 
 مليون يهودى، فيما شكل عـدد       5.9من سكان إسرائيل اى بنسبة      % 75وقال التقرير ان اليهود يشكلون      

  .من المسيحيين غير العرب% 4.2 مليون، إضافة إلى 1.6بنسبة % 20.5المواطنين العرب 
يل اى حوالى   فى عدد سكان إسرائ   % 1.8 شهد زيادة بنسبة     2011واشار التقرير اإلسرائيلى إلى ان عام       

  . شخص وهى نسبة مماثلة تقريبا للسنوات العشر الماضية141.000
 مهـاجر   17.500 طفل مولود جديد وحوالى      166.800واوضح تقرير مركز اإلحصاء اإلسرائيلي، ان       

  .جديد وصلوا لتل ابيب طوال عام
ـ  «: 2000جاء في وثيقة مؤتمر هرتزيليا االول الذي انعقد في العام            .. ة واالمـن القـومي    ميزان المناع

ان الشعب الفلسطيني يضاعف عدده مرة كل عقدين حيث تبلـغ نـسبة زيادتـه               » إتجاهات سياسة عامة  
وهي من اعلى الزيادات السكانية في العالم، وان نـسبة الـوالدة فـي اوسـاط                % 4,2السكانية السنوية   

ن ضعف نـسبة الـوالدة لـدى         مولود للمراة، وهذا يكاد يكو     4,6المسلمين والمسيحيين في إسرائيل هي      
ما يعني ان المواجهة الديمغرافية او حـرب االرحـام بـين            :  مولود للمراة  2,6اليهود في إسرائيل وهو     

  .الفلسطينيين واليهود ستنتهي حكماً لمصلحة الفلسطينيين النهم االكثر إنجابا
رنون سوفير، اسـتاذ قـسم   ومن اوائل المحاربين على الجانب الديمغرافي ضد الفلسطينيين في إسرائيل ا 

الجغرافيا في جامعة حيفا، وسيرجيو ديلال فرغوال رئيس قسم الجغرافيا واإلحصاء لليهود فـي الجامعـة                
  .العبرية في القدس

وسوفير هو الذي زرع في اذهان دان ميريدور عضو الكنيست اإلسرائيلي ومن بعده شـارون رئـيس                 
زرع ضرورة التصدي العاجل لخطر القنبلـة الديمغرافيـة         الوزراء، وبنيامين بن اليعازار وزير حربه،       

الفلسطينية حيث رأينا ان هذا االخير كان يحتفظ بدراسة سوفير في مكتبه في الوزارة ويقوم بتطبيقها بناًء                 
على اوامر من رئيسه شارون الذي سرعان ما اتّخذ مبادرة بناء الجدار العازل غير مكترث باحد في هذا                  

بقرار المحكمة الدولية في الهاي والذي جاء معلناً بطالن شرعية هـذا الجـدار، ودعـا                العالم والسيما   
  .الحكومة اإلسرائيلية إلى التراجع عنه وهدم ما بني منه على الفور

وإذا كانت إسرائيل قامت إيديولوجيتها على مبدا طرد السكان العرب وإحالل يهود مكانهم، فإن مخازنها               
، »ارض الميعـاد  «أت بالنضوب لجهة إمدادها بالصهاينة الراغبين في العودة إلى          اليهودية في الخارج بد   

 1948الجديد وطرد كل مـن فلـسطينيي        » الترانسفير«االمر الذي جعل سوفير واضرابه يعلنون تعويم        
ومعهم فلسطينيو غزة والضفة الغربية ايضاًإلى االردن والعراق وتوطين الفلسطينيين حيث هم في الدول              

  .بية ودول العالم كافةالعر
  يأاستطالعات ر

من اإلسرائيليين يؤيـدون تـشجيع      % 85كشفت استطالعات راي إسرائيلية جرت قبل اقل من سنة ان           
يؤيدون ترحيلهم بالقتال وبالتالي    % 31منهم يؤيدون ترحيلهم بالقوة و    % 54,5الفلسطينيين على الرحيل و   

على حـد   » ط اغلبية عربية ستقزم طبيعتنا اليهودية في بالدنا       سنجد انفسنا وقد تحولنا إلى اقلية وس      «فإننا  
  .تعبير ارنون سوفير
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ما يجدر ذكره ان التزايد السكاني لليهود في إسرائيل كان شهد وال شك تغييرا ملحوظا جداً خالل العقود                  
ـ    % 9,2 بنسبة   1960 و 1948ففي حين كانت الزيادة بين      . الستة االخيرة  رة جراء موجات الهجرة الكبي

كما يقول جوني منصور المؤرخ والباحث الفلسطيني المولود فـي  (في هذه الفترة، فقد هبطت هذه النسبة  
في الستينيات والـسبعينيات بـوتيرة      ) »إسرائيل االخرى، رؤيا من الداخل    « في كتابه    1970حيفا العام   

، فقـد اعتبرتـه     وعلى الرغم من هـذا التراجـع      . فقط% 3,1إلى  % 2,2كبيرة حتى بلغت الهجرة بين      
اما السبب في تدني التزايد السكاني فيعود إلـى تراجـع موجـات             . المؤسسة الرسمية اإلسرائيلية إنجازاً   

الهجرة وحصول هجرة معاكسة من إسرائيل إلى خارجها وتدني التزايد السكاني في الثمانينيات ليـصل               
يات من دول االتحـاد الـسوفياتي       غير انه في اعقاب تجدد موجات الهجرة في التسعين        %. 1,5إلى نسبة   

مع اإلشارة هنا إلـى ان      % (3,2و% 2,2السابق ارتفعت نسبة المهاجرين بين السكان اليهود لتصبح بين          
  ).نسبة كبيرة جداً من مهاجري هذه الموجة إلى الدولة العبرية ليسوا يهودا
اثّرت بالتالي على نـسبة التزايـد   ومع بداية االلفية الثالثة تراجعت الهجرة إلى إسرائيل بصورة كبيرة، و       

وهي نسبة قريبة من تلك التي سادت وسجلت        % 1,8 ما نسبته    2005 و 2001السكاني حيث سجلت بين     
  .في الثمانينيات

 2006 سلبياً استمرارا للوضع الحاصل في العام        2015 و 2011وسيظل ميزان الهجرة في إسرائيل بين       
لقدامى والمهاجرين من دول االتحاد السوفياتي بعدما اختبروا        وذلك ناجم عن ميزان هجرة سلبي للسكان ا       

  .الحياة في إسرائيل فترة زمنية وتوصلوا إلى قرار؛ ان هذا البلد غير مناسب لمعيشتهم وبقائهم فيه
  زيادة بوتيرة عالية

من جهة اخرى وبحسب مكتب اإلحصاء المركزي في اسرائيل ان عـدد الـسكان اليهـود، مـن دون                   
 مليون اي ستكون نسبتهم في نهايـة العـام          6,8 مليون إلى    6,3 ما بين    2025سيبلغ في العام    اآلخرين،  

  %.78المذكور حوالي 
وسيواصل في المقابل السكان العرب في إسرائيل الزيادة بوتيرة عالية عن السكان اليهـود واآلخـرين،                

زيادة اكثر من مليـون نـسمة        مليون اي ب   2,5 إلى حوالي    2025وسترتفع نسبتهم لتصل مع نهاية العام       
% 24 إلـى    2000في العام   % 20و% 19 عاماً، وسترتفع نسبتهم العامة من بين السكان من          25خالل  

  .2025في نهاية الفترة المتوقعة اي في العام % 26و
وإذا ما اضفنا هذا التعداد إلى تعداد عرب الضفة وغزة فإن الفلـسطينيين سيـشكلون مـا يزيـد عـن                     

 مليون نسمة، خصوصاً إذا مـا عرفنـا ان الـشريحة            1,5إلسرائيليين بنسبة قد تصل إلى      المستوطنين ا 
السكانية اليهودية في طريقها إلى مزيد من الشيخوخة، بعكس الشريحة السكانية العربية في إسرائيل التي               

  .ستحافظ على شبابها، وهذا بالتالي سيقوي اإلنجاب والوالدة بالتاكيد
إن إسرائيل ستواجه خالل الـ «: كتب ارنون سوفير يقول  »  ابيب تهديد إلسرائيل   دولة تل «وتحت عنوان   

  . عاماً المقبلة مخاطر انهيار داخلي مريع يتهددها اكثر من القنبلة النووية اإليرانية 15
وقد تحدّث سوفير عن ذلك باالستناد إلى ان العالم بدا يعرف ومنذ سنوات، ازدياد حجم المـدن الكبـرى                   

فياً وجغرافيا وعلى نحو غير مسبوق، وذلك كله على حساب االطراف، إذ إن انـصباب الهجـرة                 ديمغرا
المراكز مثل تل ابيب التي يتجمهر فيها اكبر عـدد مـن            / وتمركز الموارد العامة باتا يصّبان في المدن      

ه آخذ بـالتقلّص    يهود إسرائيل، بينما االطراف يحتلها فلسطينيو الداخل، وعليه فإن الكيان اإلسرائيلي كل           
  .يوما عن يوم في الوقت نفسه الذي تضعف فيه االطراف يوماً عن يوم
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إذا، المشكلة الديمغرافية هي الخطر االعظم الذي يتهدد اسس الدول العبريـة وبـشيء مـن مفارقـات                  
لجهـة  ) للفلـسطينيين (ال باس من ان نبقي حاجتنـا مـنهم          «السخرية والتهكم يقول ارنون سوفير بانه       

دامهم في جمع القمامة والعمل في البنية التحتية الرثة، وكذلك في توفير الخضار والفواكه لنا وكذلك                استخ
ويقترح سوفير على عجل، إلنقاذ التدهور السكاني اليهودي في إسرائيل          . »الخدمة في المقاهي والمطاعم   

لـب وعلـى جنـاح      واالمر براي سوفير يتط   .  الف يهودي كل سنة    200العمل على استيعاب اكثر من      
قرارات سياسية، صعبة وال رجعة عنها، بدءاً مثال من الطرد الجماعي وكل ما خـال ذلـك ال                  «السرعة  

  .»يفيد اإلسرائيليين ال اليوم وال غداً
  21/2/2012، الدستور، عمان

  
  في لبنان فلسطينيون موجودون وغير موجودين .55

فاقـدو  "ع بالشخصية القانونية، وتُعرف هذه الفئة بفئة        يوجد في لبنان فئة من الالجئين الفلسطينيين ال تتمت        
عموماً على  " فاقدوا األوراق الثبوتية  "أطلق مصطلح   . ، ويعرفها آخرون بمسلوبي الهوية    "األوراق الثبوتية 

بين قـوات منظمـة     " أيلول األسود "مجموعة من الالجئين الفلسطينيين ممن لجأوا إلى لبنان بعد أحداث           
وقد برزت حالة هؤالء بشكل جلي بعد انتهاء الحـرب          . 1970ة والجيش األردني عام     التحرير الفلسطيني 

، هذه الوثيقة التـي أنهـت       1989األهلية اللبنانية إثر وثيقة الوفاق الوطني المعروفة باتفاق الطائف سنة           
  ).1989-1975(الحرب األهلية 

 ترجح أن يترواح عـددهم مـا بـين    ليس ثمة إحصاء دقيق لعدد هؤالء الالجئين، ولكن تقديرات مختلفة        
  . إنسان فلسطيني5000 و3500

ال تمتلك هذه الفئة أوراق رسمية مثل باقي الالجئين الفلسطينيين، أي أوراق صادرة عن مديرية الشؤون                
وثيقـة  (أو ومديرية األمن العام اللبناني      ...) الهويات، إخراجات القيد، وثيقة الوالدة    (السياسية والالجئين   

  ).الخاصة بالالجئين الفلسطينيينالسفر 
  :مواصفات هذه الفئة

ال ) باعتبار أنهـم أجانـب    (ما يحمله جزء يسير من هؤالء هو ورقة صادرة عن األمن العام اللبناني              • 
وقد تمكنهم من دخول الجامعات، دون الحـصول علـى شـهادات    (يستفيد منها أصحابها إال بالتنقل فقط     

ة والتعليم العالي، كما تمكنهم من عقد القران في المحاكم الشرعية لكـن             رسمية مصدقة من وزارة التربي    
الورقة المؤقتة هذه يجـد     . وهو تنقّل محفوف بمخاطر االعتقال    ) دون تسجيلها في دائرة شؤون الالجئين     

  .حملتها صعوبة بالغة في تجديدها
لعام، وهي ال تغادر مكان     عدد غير معروف من هذه الفئة لم تحصل على الورقة الصادرة عن األمن ا             • 

  .سكنها سواء كان في المخيم أو غيره، منذ سنين طويلة
لم تجر أية محاولة جدية واضحة وحاسمة إلصدار أوراق رسمية لهم، وكل المحاوالت السابقة كانـت                • 

  .جزئية سطحية ولم تعالج جوهر المشكلة
مؤسسة الفلـسطينية لحقـوق اإلنـسان       حاولت بعض منظمات المجتمع المدني الفلسطينية ومن بينها ال        • 
معالجة هذه القضية، ولكن هذه المحاوالت كانت عاجزة عن الوصول إلى نتيجـة شـاملة، إلن                ) شاهد(

  .قرار معالجتها هو قرار سياسي وهو غير متوفر لغاية اآلن
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ير موجـودة،   فالشخصية القانونية غ  . تعاني فئة قاقدي األوراق الثبوتية من ظروف إنسانية بالغة السوء         • 
  :األمر الذي ينعكس على عدة أمور منها

وعندها تبدأ رحلـة    .  صعوبة بالغة في التنقل، حيث يتعّرض حملة الوثائق لالعتقال عند نقاط التفتيش            -
  .معاناة لدى ذويهم الذين ال يحملون هم أوراق ثبوتية أيضا

يث يحّولون من سـجن روميـة        يتعرض الموقوفون لظروف نفسية كبيرة على اعتبار أنهم أجانب، بح          -
وغالبا ما تدخّلت المؤسسة الفلـسطينية      ! إلى سجن األمن العام بانتظار الترحيل إلى مكان مجهول        ) مثالً(

في حاالت عديدة من خالل إرسال رسائل مناشدة واسترحام لمديرية األمن العـام  ) شاهد(لحقوق اإلنسان   
  .اللبناني

م القدرة على تدوين الزواج أو تسجيل األوالد، وهو مـا يجعـل              صعوبة بالغة في التزاوج، بسبب عد      -
ويتعارض ذلك بشكل صارخ مـع حقـوق المـرأة          . معدالت العنوسة في أوساط هذه الفئة مرتفعة للغاية       

المنصوص عليها في اتقافيات عديدة خاصة بالمرأة، ال سيما اتفاقية القضاء على جميع أشـكال التمييـز                 
   .1979ضد المرأة لعام 

األونروا بـشكل   ( صعوبة بالغة في االستشفاء خاصة أنهم ال يحملون أي ورقة تخولهم االستفادة منها               -
وهذا يتعـارض مـع   ). خاص تقدم لهم العالج في عياداتها فقط، وهو عالج يقتصر على المعاينة األولية          
  ).12(ة العهد الدولي الخاص بالحقوق اإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية وخاصة مع الماد

 صعوبة بالغة في التعلّم لعدم قبول أية مدرسة خاصة أو رسمية تـسجيل األوالد إال بموجـب أوراق                   -
وهـذا  . ثبوتية، وإذا ما تعلم أطفال هذه الفئة في مدارس األونروا فإنهم يتعلمون بـشكل غيـر رسـمي                 

  .1989يتعارض مع اتفاقية حقوق الطفل الدولية لعام 
، بسبب عدم القدرة على التنقل، أو الخوف من االعتقال، مما يجعل معـدالت               صعوبة بالغة في العمل    -

  .البطالة في أوساط هذه الفئة مرتفعة جدا، األمر الذي يترك انعكاسات اجتماعية هائلة
  من المسؤول عن معاناة هؤالء؟

  :تتوزع المسؤوليات على عدة جهات وهي
ن هؤالء يعيشون على أرضها، وال بد أن ترتّب أو تنظم           الدولة اللبنانية هي المسؤول األول عنهم، كو      . 1

ولم تكن الدولة اللبنانية فـي      . أوضاعهم القانونية، وأن تتحمل المسؤولية تجاه كل المقيمين على أراضيها         
ولم تعلن أنها بصدد تـسوية أوضـاعهم القانونيـة، وال حتـى             . يوم من األيام جادة في هذا الخصوص      

ومـن  . للبنانية األدوات السياسية والقانونية واألمنية واإلدارية لتسوية أوضاعهم       وتملك الدولة ا  . إحصائهم
وتسوية أوضاهم القانونية   . الممكن أن يتم ذلك خالل أشهر معدودة لو توفرت اإلرادة السياسية لدى الدولة            

  .مصلحة لبنانية عامة
زات سـفر أردنيـة انتهـت       الحكومة األردنية مسؤولة أيضا، ألن الكثير من هؤالء يحملـون جـوا           . 2

صالحياتها ولم تجددها لهم السلطات األردنية، كما أن الكثير من هؤالء لهم أقارب في الضفة الغربية أو                 
ومع مرور سنين طويلة على محنة هؤالء، تدير الحكومة األردنية الظهر لكل األصوات المنادية              . األردن

  .ههمبمعالجة ملفهم، وتتنصل من تحّمل أية مسؤولية تجا
حكومات دول عربية مسؤولة أيضاً عن محنة هؤالء، مثل حكومة مصر واليمن والعراق كون بعض               . 3

  .هؤالء يحملون جوازات سفر هذه الدول ولم تسمح السلطات هناك بتجديدها مرة ثانية
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فمعاناة هذه الفئة ناتج أساساً عـن سياسـات خاطئـة           . منظمة التحرير الفلسطينية هي مسؤولة أيضا     . 4
وهؤالء هم فلسطينيون، ومن حيث المبدأ فـإن منظمـة          . انتهجتها منظمة التحرير الفلسطينية في األردن     

التحرير الفلسطينية، وهي الممثل الرسمي للشعب الفلسطيني في نظر الحكومة اللبنانية واألمم المتحـدة،              
ق يطلبها األمـن العـام      تُصدر منظمة التحرير الفلسطيية أورا    . مسؤولة عن كل أبناء الشعب الفلسطيني     

المطلوب أن تكون قيـادة     . اللبناني لمساعدة حاالت فردية من هذه الفئة، وهو حل جزئي ومحدود للغاية           
منظمة التحرير الفلسطينية أكثر جدية لمعالجة هذا الملف، والمطلوب عندما تزور قيادات فلسطينية لبنان              

والمطلوب أن تُـصدر منظمـة التحريـر        .  كأولوية وتلتقي مع مسؤولين لبنانيين أن يتم طرح هذا الملف        
، وتشرح أمـاكن تـوزعهم وظـروفهم        )إن أمكن (الفلسطينية دليل يشرح العدد الحقيقي والدقيق لهؤالء        

وال بد أن يتحدث السيد محمود عباس مباشرة مع الملـك األردنـي             ... اإلقتصادية واإلجتماعية والنفسية  
  .عالجة أوضاع هؤالءوالدول األخرى المسؤولة للمساعدة بم

األمم المتحدة هي مسؤولة أيضاً، من خالل وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين              . 5
  .UNHCRأو من خالل مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين ) األونروا(
 األونروا وبالتـالي ال     أما األونروا فعليها أن تترك الحجج القائلة بأن هؤالء غير مسجلين في سجالت            .  أ

ال بد من تسجيلهم في سجالت األونروا وإدراجهم ضـمن مجمـوع الالجئـين              . يحصلون على الخدمات  
بحيث يستفيدون استفادة كاملة من كل الخدمات التعليمية والصحية والمنح الجامعية والشؤون اإلجتماعية             

فهـم موجـودون فـي    . ازنـة األونـروا  إن مساعدة هؤالء ال تشكّل أزمة مالية لمو      . واإلعمار وغيرها 
إن ). NR(أو أو فئة غير المسجلين    ) R(المخيمات وتتقاطع معاناتهم مع معاناة أخوانهم من فئة المسجلين          

ال بد  . على أهميتها ليست كافية   ) لمساعدة هذه الحاالت جزئيا   (المحاوالت الجزئية التي تقوم بها األونروا       
ج هؤالء ضمن سجالت األونروا على األقل، وأن تعطيهم إفادة بأنهم           من اتخاذ قرار عالي المستوى إلدرا     

تتضمن اإلفادة المعلومات األساسية عنهم ومكان سكنهم بالتنسيق مع سفارة منظمـة التحريـر              . الجئون
  .الفلسطيينة في بيروت

ن كـانوا ال    فهـم إ  . أما مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين فعليها أن تتحمل مسؤولياتها تجاههم          .  ب
وإن كانت األونروا غيـر مـسؤولة عـنهم     ) كرت اإلعاشة (يحملون بطاقة تسجيل صادرة عن األونروا       

بموجب التفويض الممنوح لها، أو أنهم ممنوعون من الدخول إلى األردن لألسباب الواردة أعـاله، فهـم                 
تجاههم، فتُصدر لهـم     أن تتحمل المسؤولية القانونية      UNHCRعلى  . إذن الجئون يتمتعون بصفة الجئ    

بطاقات لجوء وتوفر لهم الحماية القانونية وتلزم الحكومة اللبنانية بالتعاطي معهـم وفـق هـذه الـصفة                  
  .القانونية ووفق القواعد الدولية المعمول بها

  معاناة من عيار ثقيل.. فلسطينيو العراق في لبنان
، 2003المتحدة وبريطانيا العراق في عام      ، ومع احتالل الواليات     1990مع حرب الخليج الثانية في آب       

ازدادت معاناة الالجئين الفلسطينيين هناك بين قتل وتشريد في الصحاري أو تهجير في منـافي األرض،                
لجأ عدد من الالجئين الفلسطينيين في العراق إلـى         . والتقارير الحقوقية واإلعالمية كثيرة في هذا المجال      

لة قاسية ومؤلمة، فهم ابتداء ال يحلمون أي شخصية قانونية، وتشابهت           ومع لجوئهم بدأت معهم رح    . لبنان
والتي من المفتـرض أن تكـون       (، كما أن الحكومة العراقية      "فاقدو األوراق الثبوتية  "حالتهم مع حالة فئة     

مسؤولة عن حمايتهم وتأمين الشخصية القانونية لهم من خالل إصدار األوراق الرسمية لهم وإعطـاءهم               
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كما أن مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين أيضا نفضت يدها          . تخلت عنهم ) سفر وغير ذلك  جوازات  
  .منهم، واألونروا من جهتها بالكاد تعالج قضية فئة فاقدي األوراق الثبوتية

  :مواصفات معاناة هذه الفئة
  .بق ذكرهامع كل ما تتحمله هذه الفئة من معاناة س" فاقدو األوراق الثبوتية"هم من فئة .  أ
ال تزال قـضيتهم غيـر معروفـة للـرأي العـام      . لم ينشر اإلعالم عن واقهم وظروفهم، وقضيتهم  .  ب

  .الفلسطيني أوالً والرأي العام اللبناني ثانياً والدولي ثالثاً
يتبـين أن   ) شـاهد (ليس ثمة إحصاء دقيق عن عدد هؤالء أو أماكن وجودهم، ومع كل حالة تعرفها               .  ت

  .حتاج إلى متابعة ورعايةحاالت أخرى ت
تخلت عنهم الحكومة العراقية عدة مرات، فهي لم تحمهم في العراق من آلة القتل الطائفي البغـيض،                 .  ث

  .وهي لم تعترف بهم عندما شردوا هنا وهناك
 تخلّت عن مسؤوليتها القانونية تجاههم على اعتبار        UNHCRمنظمة األمم المتحدة لشؤون الالجئين      .  ج

  . يزالون تحت مسؤولية الحكومة العراقية والتي بدورها تخلت عنهمأنهم ال
وضعهم القانوني معقّد إلن الحكومة العراقية لم تقل أنها غير مسؤولة عنهم بشكل رسمي، ومنظمـة                .  ح

األمم المتحدة لشؤون الالجئين تطلب منهم دائماً أن يأتوا بورقة رسمية تفيد بأن الحكومة العراقية تخلـت                 
فهـم  ..  وبين هذا وذاك يبقى هؤالء من دون أي سند قانوني ال عراقـي وال دولـي وال لبنـاني                   .عنهم

  .موجودون وغير موجودين
  نماذج إنسانية

لخصوصية هذه العائالت ولضمان نجاح متابعة أوضاعها مع الجهات الرسمية المعنية اللبنانية الجاريـة،              
  :نذكر باإلشارة حالتين

مره الستون سنة يعاني من أمراض كثيرة، متزوج من فلـسطينية مـسّجلة             فلسطيني عراقي تجاوز ع   • 
تم اعتقال  . عملية التنقل له وألوالده محفوفة بالمخاطر     . له عدة أبناء وبنات   . تعيش في مخيم عين الحلوة    

أبنائه عدة مرات، تعاني العائلة من ظروف اقتصادية سيئة للغاية بسبب صعوبة العمل بالنـسبة للعائلـة                 
اآلن . تقدم عدة شباب لخطبة بناته، ولكن بسبب غياب الشخصية القانونية كانت النتيجـة سـلبية              . لهابأكم

يحاول هذا الرجل الستيني محاوالت مستميتة للحصول على أي صفة قانونية سواء من الحكومة اللبنانية،               
وال يـستطيع هـذا     . ينيينأو األونروا او الحكومة العراقية أو المفوضية الدولية لشؤون الالجئين الفلسط          

الرجل عندما يعرض أمامك قضيته إال أن تنهمر دموعة بغزارة، فهو رجل طاعن في السن ومـريض،                 
  .يخشى على أبنائه وبناته من مستقبل مجهول

فلسطيني عراقي في األربيعات من عمره يعيش في مخيم مر الياس، لديه عدد من األطفـال، يحـاول                  • 
المحاوالت لغاية  . نوني سواء لدى الحكومة اللبنانية أو العراقية أو األمم المتحدة         جاهداً تثبيت وضعهم القا   

ثمة محاولة جادة مع األونروا تجري، وثمة بوارق أمل يمكن أن تنتج حـل جزئـي لـه                  . اآلن لم تنجح  
  .ولعائلته خصوصا األطفال

رصة ممكنـة، إلنهـا تعتبـر    كل العائالت التي اطلعنا على وضعها القانوني تطالب بالهجرة عند أي ف • 
  .نفسها موجودة وغير موجودة

  )شاهد(المؤسسة الفلسطينية لحقوق اإلنسان : المصدر
 20/2/2012، موقع الجئ نت
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  الثورات العربية تفتح نافذة فرص جديدة للفلسطينيين .56

  ماجد كيالي
ة، فلقـد غّيـرت   بات العالم العربي، وضمنه الفلسطينيون، على أعتاب مرحلة تاريخية جديـدة ومغـاير        

، البيئة السياسية العربية واإلقليمية والدولية، وأعلنت       )على مشكالتها ونواقصها  (الثورات الشعبية العربية    
قيامة الشعب، وحضوره من الغياب إلى مسرح التاريخ، وكشفت إسرائيل على حقيقتها كدولة استعمارية              

  .هذا النوعواستيطانية وعنصرية ودينية، وباعتبارها آخر ظاهرة من 
ليس كل ذلك مجّرد تفصيالت عادّية وطارئة وسطحّية وإنما هي بمثابة تحّوالت ستصبغ العالم العربـي                
بطابعها للعقود المقبلة، إذ ستعيد تعريف العالم العربي لذاته ولمكانته ولدوره، كما سـتغّير مـن كيفّيـة                  

  .تعاطي القوى الدولية واإلقليمية معه
 سيتأثّرون إيجاباً بهذه التحّوالت التاريخية، إذا أرادوا، لكن ذلـك منـوط بكيفّيـة               الراجح إن الفلسطينيين  

أما اسـتمرار عملهـم بـالطرق       . استقبالهم لها، وبكيفّية تأهيل بناهم وخطاباتهم لمواكبتها والتفاعل معها        
  . اندثارهاالسابقة فهو نوع من عبثّية ضارة، ومضيعة للوقت، ووصفة لتآكل كياناتهم السياسية، وربما

وفي مراجعة للتجربة التاريخية للفلسطينيين يمكننا مالحظة أنهم استطاعوا إطالق حـركتهم التحّرريـة              
المعاصرة، في أواخر الستينات، بفضل صوغهم اإلجماعات الوطنية عند شعبهم، التي تماهى فيها هـدف     

وفي كيانية  » فتح«ة في حركة    العودة بهدف التحرير، وبفضل بنائهم لحركة وطنية منفتحة، تمثّلت خاصّ         
  .جامعة تمثلت في منظمة التحرير، وبفضل استثمارهم الواقعين العربي والدولي

هكذا، وبالقياس لتلك التجربة، يمكن االستنتاج أيضاً، أن الثورات الشعبية، والتداعيات الناجمة عنها عربياً              
يهم إحداث ثورة جديدة فـي ثقـافتهم الـسياسية          وإقليمياً ودولياً، ربما تشكّل فرصة للفلسطينيين تسّهل عل       

فما كان مفهوماً أو مقبـوالً      . وبناهم وأشكال عملهم وكفاحهم، وتشّجعهم على مراجعة خياراتهم السياسية        
  .من قبل، ولو على مضض، لم يعد كذلك، والضغوط التي كانت لم تعد بذات المقدار

سهلة وال هّينة، فلقد جرت في الفترة الماضية اإلطاحـة        لكن هذه التغّيرات بالنسبة إلى الفلسطينيين ليست        
باإلجماعات الوطنية، لمصلحة مشروع سياسي جزئي وناقص ومجحف ومهين، تمثل باتفاق أوسلو ومـا              
انبثق منه، كما جرى تحويل الحركة الوطنية إلى نوع من سلطة تحت االحتالل، مع مـا اعتراهـا مـن                    

لكي، وضمنه تشكّلت طبقة سياسية معنية باستمرار الحال على مـا           شبهات تتعلق بالفساد السياسي والمس    
  .هو عليه، للحفاظ على مكانتها

مع ذلك ال مناص للفلسطينيين، في أوضاعهم الراهنة، من إدراك ضرورة استثمار هذه اللحظة التاريخية،               
به، وحثّ الخطـى    إلعادة صوغ إجماعهم، أو مشروعهم الوطني، بعد كل االجتزاء والتشويه اللذين لحقا             

  .إلعادة بناء كياناتهم السياسية، بعد كل التكلّس واالهتراء والتآكل الحاصل فيها
للحديث عن الشرط األّول، المتعلّق بضرورة تعريـف    ) الثلثاء قبل الماضي  (وكنت كّرست مقالتي السابقة     

 وأرضها وشعبها، ما    الحركة الوطنية لمشروعها، الذي يفترض بداهة تحقيق التطابق بين قضية فلسطين          
  .يتمثل في مشروع الدولة الواحدة الديموقراطية العلمانية، أكثر من أي مشروع أخر

وقد كان منطلقي في ذلك استلهام تجربة انطالقة الستينات، التي ما كانت لتنجح لوال إنها ولّـدت رؤيـة                   
دّّمت إجابـات مناسـبة عـن       سياسية استقطبت إجماعات الفلسطينيين، في كافة أماكن تواجدهم، لكونها ق         

مختلف أسئلتهم، من الالجئين الذين يلهمهم حلم العودة، إلى فلسطينيي األراضي المحتلة الذين يناضـلون               
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 الذين يكافحون ضد العنصرية والتغييب ومـن        1948من أجل دحر االحتالل واالستقالل، إلى فلسطينيي        
  .أجل حقوقهم الوطنية وهويتهم القومية

لوضع الحالي يستوجب ويشّجع على العودة إلى مركز اإلجماعـات الوطنيـة، باسـتعادة              هذا يعني أن ا   
المطابقة بين القضية واألرض والشعب والتاريخ، ألن هذا وحده هو الذي يمكّن مـن جعـل الكيانـات                  

  .السياسية الفلسطينية ممثلةً حقاً لشعبها
 ميكانيكية لإلجماعات الـسابقة بقـدر مـا         وما أتوخّى توضيحه هنا أن ذلك ال يتطلّب استعادة جامدة أو          

يستلزم تطوير ثقافة الفلسطينيين السياسية، بإضفاء مضامين ومعايير إنسانية وعصرية على مفهومهم عن             
اإلقليم، وبحيث يشمل تحرير اإلنسان، وسيادة قيم العدالة        /التحرير، بحيث ال يقتصر على تحرير األرض      

  .حياة وشكل النظام السياسيوالمساواة والديموقراطية ونوعية ال
للتحّرر الوطنّي الذي يتمحور حول مجـّرد الـصراع علـى           ) األرض(وفي الواقع فإن المفهوم اإلقليمّي      

، ما عاد كافيـاً وال مقنعـاً   )لجزء من الشعب(األرض، أو على االستقالل في دولة على جزء من أرض           
فوق ذلك فإن تجربة االستقالالت العربّيـة       . لضفةوربما ما عاد متاحاً على ضوء الواقع اإلسرائيلي في ا         

  .ال تشّجع على ذلك، إضافة إلى أّن هذا ال يلّبي مطالب كل الفلسطينيين المتعلّقة بالحقيقة والعدالة
المشكلة أن الفلسطينيين لم يدركوا بعد أن سبب تدهور حركتهم الوطنية، وانحـسار مكانتهـا التمثيليـة،                 

دقّيتها، وانقساماتها، إنما يعود إلى تحّولها عن مـشروعها األساسـي إلـى             وتراجع دورها، وانطفاء ص   
مشاريع جزئية وناقصة، وإلى تحّولها إلى سلطة تحت االحتالل، وهذا هـو، أيـضاً، مـصدر غيـاب                  

  .اإلجماعات عندهم، والسبب الذي يغذّي إحباطاتهم ويسهم في تبديد تضحياتهم
ستغراب حقاً إصرار الطبقة السياسية السائدة علـى المـضّي فـي            في هذا اإلطار فإنه لمّما يدعو إلى اال       

ذهبـت مـؤخّراً    » حماس«مشروع يزعزع إجماعات الفلسطينيين وكياناتهم السياسية والمجتمعية، فحتّى         
نحو التساوق مع خيار الدولة الجزئي والناقص في الضفة والقطاع، والقائم على المفاوضات، والـذي ال                

لعودة لالجئين، بدالً من االشتغال على توليد مشروع وطني جامع، أو علـى األقـل               يتضّمن بداهة حقّ ا   
كما يمكـن   ! ربط مشروع الدولة المستقلة بمشروع رؤية سياسية مستقبلية تضمن وحدة األرض والشعب           

نحن نريد حّل الدولتين ونرفض حـّل       «: للمرء أن يستغرب تصريح الرئيس محمود عباس الذي قال فيه         
). 15/2،  »الحيـاة «(» لكن التصّرفات اإلسرائيلية تقود إلى دولة واحدة، وهذا ما نرفضه         . واحدةالدولة ال 

فهذا كالم ال جدوى منه، وغير صحيح البتّة ال بالنسبة إلى ما تريده إسرائيل وال بالنسبة إلـى مـصالح                    
  .الفلسطينيين المستقبلية

 بناء اإلجماعات عند الفلـسطينيين، وتعـّزز        على ذلك ثمة أهمية كبيرة لصوغ رؤية سياسية جديدة تعيد         
وحدتهم كشعب، وتسّهل عليهم أيضاً تجاوز خالفاتهم وانقساماتهم، وحشد قدراتهم في مواجهة الـسياسات              

  .اإلسرائيلية
هذا يقودنا إلى الشرط الثاني الالزم الستنهاض طاقات الفلسطينيين، ذلك أن توليد رؤية سياسية جامعـة                

السابقة وعلى التطورات الناشئة، يستلزم أيضاً، ليس مجـرد مـصالحات شـكلّية أو              تبني على التجربة    
اتفاقات شراكة موقّتة، وإنما إعادة بناء الكيانات السياسية، المنظمة والسلطة والفصائل، على أسس وطنية              

  .ومؤسسية وديموقراطية وتمثيلّية وانتخابية، لتمكينها من حمل هذا المشروع
، ونظـام المحاصـصة     »الـشرعيات الثوريـة   «دات المعنّية أن تدرك بأن عهد ما يسّمى         آن األوان للقيا  

الفصائلي األبوي، انتهى زمنه واستهلك، ألن الفصائل المعنية تخلّت عن كونها حركة تحّرر،             ) »الكوتا«(
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وذهبت إلى التسوية الجزئية، وانصرفت عن المقاومة، حتى الشعبية، وتحّولت إلى مجّرد سـلطة تحـت                
هذا يعني أن العقد االجتماعي، غير المكتوب، بين الشعب والفصائل انتهى أو تآكل، فال تمثيل               . االحتالل

  .من دون انتخابات ومؤّسسات وأطر شرعية وتمثيلّية
ثمة نافذة فرص فتحتها الثورات الشعبية العربية وعلى الفلسطينيين تأهيل أنفسهم الستقبالها واسـتثمارها،              

  . وحقوقهمبما يخدم قضيتهم
  21/2/2012، الحياة، لندن

  
  والمصالحةأنا  .57

  هاني المصري
، وفي ظل االنتقادات التي وجهت له بالرغم من موجة الترحيب الواسعة به، قال لي               "إعالن الدوحة "بعد  

لماذا ال ترحب بالمصالحة وأنت الذي بذلت الكثير الكثير مـن           : أكثر من مراسل صحافي وصديق ومهتم     
  .أجلها؟
تبت عشرات المقاالت، وعدد من الدراسات وأوراق تقدير موقف، وساهمت في بلورة العديـد مـن                لقد ك 

المبادرات مع شخصيات وطنية ساهمت في إزالة بعض العراقيل أمام المصالحة من موقـع الـشراكة ال    
الوساطة، مثل ضرورة أن يكون أي اتفاق رزمة واحدة تطبق بشكل متزامن ومتـوازٍ، وأهميـة األخـذ                  

فكرة االتفاق على برنامج سياسي التي لم يؤخذ بها تماًما حتى اآلن، والمساهمة باقتراح فكرة التوصـل                 ب
إلى تفاهمات وتقديم صيغ محددة، وصولًا إلى إضافة ورقة تفاهمات إلى الورقة المصرية، واقتراح وثيقة               

 قـدمت مجموعـة مـن       دعم اتفاق المصالحة، بمشاركة عشرات من الشخصيلت الحزبية والمستقلة التي         
االقتراحات، من ضمنها اقتراح بتوحيد األجهزة األمنية على مراحل؛ نظًرا لصعوبة األمـر، بـدلًا مـن                 

، وكنـت   .تأجيل المسألة إلى إشعار آخر، ما يعني استمرار االنقسام حتى لو تم تشكيل حكومـة واحـدة                
إلـى دمـشق والقـاهرة وغـزة،        عضًوا في لجنة الحكومة في حوارات القاهرة، وقمت بزيارات عديدة           

وغيرها من العواصم العربّية واألجنبّية، ما يجعلك تستحق أن تحتفل عندما تقترب لحظة تشكيل حكومـة                
الوفاق الوطني، وبعد أن عقدت لجنة المنظمة أول اجتماعاتها بعد انتظار حـوالي سـت سـنوات، وأن                  

  .عد التقدمشرعت لجان الحريات والمصالحة المجتمعّية بالعمل وحققت ب
كنت أجيب عن هذه التساؤالت بأن الصحافي والكاتب والمثقف وأي إنـسان وطنـي، يجـب أن يحكّـم             

وليس أن  . ضميره، ويحاكم المسائل انطالقًا من المصلحة الوطنّية العليا، وفق المعايير التي خطّها لنفسه            
انحياًزا أعمى، وينصره ظالًمـا أو    يكون بوقًا للهتاف ينبري لتأييد أي شيء، وينحاز لهذا الطرف أو ذاك             

مظلوًما، فإذا كانت المصالحة مستحيلة لدى الطرف الذي يؤيده يجب أن يروج لذلك، ويقدم المـسّوغات،                
يسيران بخطين متوازيين ال يلتقيان، وأّن هناك تدخالت        " حماس"و" فتح"وينظر بأن الخالف جذري، وأن      

ل المصالحة مستحيلة، وتجاهل أهمية أّن االحـتالل ضـد الكـل            عربّية وإقليمّية ودولّية وإسرائيلّية تجع    
الفلسطيني، وأّن اإلرادةَ الفلسطينّية قادرةٌ على إنهاء االنقسام في حال تغليب المصلحة الوطنية العليا على               

  .المصالح الفئوّية والفصائلّية
ـ             ة واالنتخابـات واألمـن     فإذا تم االتفاق في الورقة المصرّية على رزمة واحدة تضم المنظمة والحكوم

والحقوق والحريات، وعلى أن يتم تطبيقها بالتوازي والتزامن؛ يجب أن نهلل ونرحب بما تـم االتفـاق                 
  .عليه
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وإذا تم تأجيل القضايا المركزّية، مثل البرنامج السياسي والمنظمة والحكومة واألمن، وأعطيت األولوّيـة              
ضايا اإلجرائّية، مثل كيف يمكن أن تشكل لجنة االنتخابات         للحقوق والحريات والمصالحة المجتمعّية، والق    

ومحكمة االنتخابات ولجنة األمن بالتشاور أو بالتوافق؛ يجب أن نرحب بالتأجيل وبالحكمة التـي تقـف                
  .وراءه، وإال نتّهم بأننا ضد المصالحة وخارجين عن المشروع الوطني

الذي قراراته غير قابلة للتعطيل، كما تنص الورقـة         وإذا تم تحويل مسألة تشكيل اإلطار القيادي المؤقت         
المصرّية، إلى لجنة المنظمة، بحيث تكون مهمتها تقديم مقترحات سياسّية وقانونّية حول كيفّيـة إعـادة                
تشكيل المنظمة، بحيث ال تلعب أي دور حقيقي، وال تؤدي إلى إشراك الفصائل والقطاعات التي ال تزال                 

 انتخابات المجلس الوطني، فيجب أن نصفق لهذا المخرج العبقري ونـصدق            خارج المنظمة لحين إجراء   
االدعاءات بأن لجنة المنظمة االستشارّية ال تختلف بتاتًا عن اإلطار القيادي المؤقـت الـذي كـان مـن                   
المفترض أن يقود المنظمة طوال الفترة االنتقالّية، التي تمتد من لحظة توقيـع االتفـاق لحـين إجـراء                   

  متى ستعقد، وماذا كانت ستعقد أصلًا؟:  المجلس الوطني، الذي ال يعلم أحد حقًاانتخابات
شطب بخفة متناهّية ما جاء في كل االتفاقات الموقعة منذ إعالن           " إعالن الدوحة "أكبر دليل على ذلك، أن      

بحت وثيقة  ، مروًرا باتفاق مكة وحكومة الوحدة الوطنّية، ووثيقة األسرى التي أص          2005القاهرة في آذار    
الوفاق الوطني، وانتهاء بالورقة المصرّية؛ حول ضرورة إجراء انتخابات للمجلس الوطني حيثما أمكـن              
ذلك، لتحل محلها عبارة تتحدث عن إعادة تشكيل المجلس الوطني، وسط أفكار دعت إليها، ولهـا رواج،          

ا إال إلى تسهيل التخلص     عن ضرورة فصل المجلس التشريعي عن المجلس الوطني، التي ال تؤدي عمليً           
  .من إجراء انتخابات للمجلس الوطني

إن األمانة تقتضي القول، وإعادة القول واإلصرار على أن أي مصالحة إذا لم تستند إلى ميثـاق وطنـي                   
لن يكون لها معنى حقيقي، وستكون مجرد إدارة لالنقسام واالقتسام إذا لم            " ركائز المصلحة الوطنية العليا   "

مون سياسّي يرتكز إلى القواسم الوطنّية المشتركة التي من المفترض أن تجمع الشعب الواقع              يكن لها مض  
  .تحت االحتالل

كما أن األمانة تقتضي كذلك وضع معايير لنجاح المصالحة تؤدي إلى جعلها أكبر بكثيـر مـن مجـرد                   
تبدأ ولم تتضمن خطـة     ، أو اتفاق بينهما، وهذا يعني أن أي مصالحة ما لم            "حماس"و" فتح"مصالحة بين   

قادرة على إنهاء االنقسام عن طريق توحيد المؤسسات، بدًءا بالحكومة والوزارات، ومـروًرا بالقـضاء               
  .والمجلس التشريعي، وانتهاًء بتوحيد وتفعيل وإصالح وإعادة تشكيل األجهزة األمنّية

س بشكل يخـالف القـانون      عن تشكيل حكومة برئاسة الرئي    " إعالن الدوحة "من الملفت للنظر أن يتحدث      
األساسي، مهمتها إجراء االنتخابات والبدء في إعمار قطاع غزة دون أن ينبس ببنت شفة حـول توحيـد                  

  .المؤسسات، وخصوًصا األجهزة األمنّية
إن تشكيل حكومة فوقّية ال تضع األولوّية لعملها االتفاق على برنامج سياسي وتوحيد المؤسـسات علـى                 

ن األحوال حكومة تغطي على استمرار واقع االنقسام، وستؤدي، إذا تم تشكيلها،            أساسه؛ ستكون في أحس   
  .إلى بقاء الوضع على ما هو عليه

وما بعـده،   " إعالن الدوحة "في غزة أن سيطرتها على القطاع لن تمس بالرغم من           " حماس"وإذا اطمأنت   
نة سنرى كيف سيتم تمييـع      سنرى كيف ستتبخر االعتراضات عليه، أو إذا لم تطمئن ألن حصتها مضمو           

  .تطبيقه؟
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ومثلما يقال أول الغيث قطرة، فقد بدأ الحديث حتى قبل تشكيل الحكومة عـن التوجـه لتأجيـل إجـراء                    
االنتخابات، فواحد يقول يمكن أن تعقد في حزيران أو تموز، وآخر يقول لن تعقد قبـل أيلـول ألن آب                    

الفضيل، وثالث يقول لن تعقد االنتخابات قبل نهاية        سيشهد شهر رمضان، ولن تعقد االنتخابات في الشهر         
العام، وتحديًدا بعد االنتخابات الرئاسّية األميركّية، ألن كل ما يجري هو نوع من االتفـاق الـصريح أو                  
الضمني على انتظار ما ستؤول إليه االنتخابات الرئاسّية األميركّية، وهل سيعاد انتخاب بـاراك أوبامـا                

ة المشروخة إلى الغرف؛ بأن المفاوضات ستستأنف، وأن الرئيس األميركي في فترة            حتى تعود األسطوان  
رئاسته الثانية سيكون حًرا من الضغط الممارس عليه من إسرائيل ومجموعات الضغط المؤيدة لها فـي                

  .الواليات المتحدة األميركّية
المصالحة ال يعدو أن يكون     إّن لدّي من المؤشرات ما يكفي للخشية بأن ما يحدث، حتى اآلن، بخصوص              

سوى نوًعا من إدارة االنقسام ال أكثر؛ انتظاًرا لما ستؤؤل إليه األوضاع العربّية واإلقليمّيـة والدولّيـة،                 
  ومعرفة ماذا سيحدث، تحديًدا في مصر وسوريا، وهل ستكون هناك حرًبا على إيران؟

بديل عن مراجعة التجربة، وبلـورة رؤّيـة        ال  . االنتظار ليس سياسة، بل أسوأ سياسة؛ ألنه سياسة قاتلة        
إستراتيجّية ترتكز إلى كيفّية الصمود في مواجهة االحتالل وإحباط مخططاته المفّضلة، ومنعه من النجاح              
في استكمال فرض واقع احتاللي استيطاني عنصري يجعل الحل اإلسرائيلي هو الحل الوحيـد الممكـن                

  .والمطروح
ل المصالحة، إذا لم تستند إلى االتفاق على إستراتيجّية جديدة، إلى اتفاق            إن من الخطورة بمكان أن تتحو     

يعيد إنتاج البرامج التي أوصلتنا إلى ما نحن فيه من تعميـق االحـتالل وتقطيـع األوصـال وتوسـيع                    
االستيطان والحصار، وإلى عملّية من دون مصالحة تدير االنقسام وتتعايش معه، في حين أن فلـسطين                

مصالحة تكون جزًءا من عملّية قادرة على إعادة االعتبار للبرنـامج الـوطني، وللمقاومـة               بحاجة إلى   
، وللمنظمة التي من المفترض أن تجمع الفلـسطينيين جميًعـا،           "ركائز المصلحة الوطنّية العليا   "المثمرة و 

  .وتوحدهم، بحيث تكون أي خالفات أو تعددّية أو تنافس فيما بينهم في إطار الوحدة
  21/2/2012، )بدائل(ز الفلسطيني لالعالم واألبحاث المرك
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  عدنان أبو عامر. د
بات واضحاً أن التقليصات الحاصلة في الموازنة الحربية ستمنع جيش االحتالل من تمويـل أي إضـافة                 

كرية، حيث لم يجر تدريبات منذ شهر نيسان أبريل الماضي، وأبقى عدداً            جديدة على القوة التسلحية والعس    
من الطائرات المقاتلة في مهاجعها، ولم يسمح لها بالتحليق، وهو ما دفع محافل عسكرية مضطلعة في تل                 
أبيب لإلعراب عن خشيتها من الضرر الذي قد يلحق بقوة الردع جراء إغالق مـشروع إنتـاج دبابـة                   

  .كونهما تشكالن عامالً أساسياً في قوة الحسم الهادفة لتقصير أمد الحرب" نمير"قلة الجند ونا" ميركافا"
ويمكن في هذا اإلطار الخروج من تكرار ما سردته أوساط أمنية وعسكرية إسرائيلية، وصوالً إلى لغـة                 

  : األرقام والمعطيات البيانية، المتأثرة بفعل هذه التقليصات على النحو التالي
  . ضابط خالل األشهر المقبلة، ضمن خطته لتخفيض ميزانيته700ن جيش االحتالل إنهاء خدمة  إعال-
 دراسة سالح الجو اإلسرائيلي إمكانّية تقليص عدد الطلعات الجوّية لطياري االحتياط، ما قـد يـؤدي                 -

لحربي من الممكن   لتدني تأهيلهم، واإلضرار بالصيانة الجارية فيه، كما أن الصيانة الجارية في الطيران ا            
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أن تتأثر بالتقليصات، حيث يهتم في الوقت الراهن بصيانة جارية لألسلحة الموجـودة علـى الطـائرات                 
  .الحربية، وتبديل وشراء شحنات قطع للصناعة من أجل اإلصالحات

 تصديق رئيس األركان على إلغاء قطعة هامة من طائرة سالح الجو، وتأجيل عمليات تصليح المحّرك                -
  .، وقسم كبير من الرحالت لكل طيار2013 لعام

 قررت قيادة المنطقة الوسطى في الجيش وقف تمويل نقاط حراسة المستوطنات، رغم أنها الخط األول                -
لمواجهة أي عملية تسلل تجاهها، وعدم تمويلها يعني حرمانها من الحماية من عمليات معادية، بعد إنشائه                

، ويقوم الجيش بتدريب المستوطنين العاملين فيهـا        2000 منذ عام     نقطة حراسة لحمايتها   150ألكثر من   
ـ            ماليـين شـيكل     6على استخدام األسلحة النارية وإطالق النار، وعمليات التمشيط والمراقبة، ويمولها ب

  .سنوياً
 منـاورات علـى     5 قرر رئيس األركان إلغاء سلسلة مناورات، من بينها مناورة على مستوى الفرقة،              -

  . مناورات لقادة كتائب8 مناورة على مستوى الكتيبة و35لواء، مستوى ال
  ".العصا السحرية"و" القبة الحديدية" تجميد إنتاج العديد من المنظومات المضادة للصواريخ من بينها -
  .  حظر تام على استدعاء مدرِّبين من خارج الجيش، وتحديد الراتب األدنى-
  . سنوات6 سنوات، بدال من 7كل  استبدال مركبات قادة السرايا مرة -
 تراجع عدد الرحالت للضباط للخارج إلى النصف، وتقليص ثلث البعثات للخارج، وتخفيض قيمة النقل               -

  . المستأجر، ووقف كافة أعمال التحسينات، باستثناء اإلصالحات الملحة
  . تقليص أيام الترفيه واالستجمام لعناصر الخدمة النظامية-
 الصناعيين اإلسرائيليين عن معطيات وصفت بالصعبة، بموجبها سـيتم فـصل ألفـي               ما كشفه اتحاد   -

الذي توقف قبل ثالثة أشهر، فـي حـال         " المركفاة"موظف يعملون ضمن مشروع إنتاج وتطوير دبابات        
  .أوقف المشروع

بب ، تمرينهـا الـسنوي بـس      2006 ألغت قيادة الجبهة الداخلية اإلسرائيلية، للمرة األولى منذ حـرب            -
التقليصات في ميزانية الدفاع، حيث كان من المقرر أن تجري تمريناً يستمر أسـبوعاً بهـدف اختبـار                  

  .جاهزية الجبهة لمواجهة حاالت طوارئ مختلفة
، عن مخاوف تسود المحافل العسكرية من تبعات        "أليكس فيشمان " كشف المراسل العسكري الصهيوني،      -

، وتقليص استدعاء   2012عدى تقليص تدريبات الجيش خالل عام       أزمة تقليص الموازنة العسكرية، وستت    
قوات االحتياط، واستخدام الذخيرة الحية في التدريبات، إلى المس بشكل كبير في نشاط سـالح الجـو،                 

  .حيث سيتم تعطيل العديد من الطلعات الجوية التدريبية
يخلق أجواء مـن عـدم اليقـين        ، أن هذا اإلجراء المفاجئ      "عاموس هارئيل " عن المراسل العسكري،     -

المتعلقة بخطط التسلح والتدريبات والنشاط الجاري في الجيش، ألنه يشمل وقفاً للشراء مـن الـصناعات               
  .األمنية، ما سيضر ضرراً شديداً مستوى استعداد وحداته، وجاهزيتها للحرب

، بعـد أن كـان      "الحديديةالقبة  "، وقف التزّود بمنظومة     "أودي شاني " إعالن مدير عام وزارة الحرب،       -
ـ    ، ألنه ال يمكن تحمل كلفتهـا الباهظـة     2013 منظومات أخرى حتى مطلع عام       3مقرراً تزود الجيش ب

  . ألف دوالر40جداً، إذ يتجاوز ثمن صاروخها 
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هذا استعراض إحصائي ألهم التبعات المتوقعة للتقليصات المالية على اسـتعدادات جـيش االحـتالل ،                
قادم األيام ستعطينا الجواب اليقين في طبيعة ودقة        ...يقول إنها قادمة قادمة ال محالة     وجاهزيته لحرب هو    

  .هذه المعطيات، ونتائجها على أداء وسلوك الجيش في الميدان المتوقع
 20/2/2012، موقع فلسطين أون الين
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