
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

   
  
  

    
  
  

  
  
  
  
  

  حماس لم تتدخل في شؤون مصر ال قبل الثورة وال بعدها: هنية
    اإلطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير يؤجل البحث في تشكيلة الحكومة الفلسطينية الجديدة 

   انتهت" الرئيس والتشريعي وحكومتي غزة ورام اهللا"ليس هناك قواعد مقدسة وشرعية : الرشق
   تقرر تحويل مطار قلنديا لمنطقة صناعية"سرائيلإ"

   أيام ضد قرار اعتقالها اإلداريسبعةحاً عن الطعام منذ األسيرة هناء الشلبي تدخل اضراباً مفتو

من%٦٠خطة استيطانية لضم
" ئيلإسـرا "أراضي الضفة الـى     
  وقطاع غزة الى مصر

  
 ٤ص...

  ٢٤٢١  ٢٤/٢/٢٠١٢ الجمعة



  

  

 
 

  

            ٢ص                                     ٢٤٢١:                العدد٢٤/٢/٢٠١٢ الجمعة :التاريخ

    :السلطة
 ٥    اإلطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير يؤجل البحث في تشكيلة الحكومة الفلسطينية الجديدة .٢
 ٦   بعدهاحماس لم تتدخل في شؤون مصر ال قبل الثورة وال: هنية.٣
 ٧  هنية يبحث مع الكتاتني ملفات القدس والحصار في البرلمان المصري.٤
 ٧  وفد من حكومة هنية إلى قطر قريبا لبحث ملف إعمار قطاع غزة.٥
 ٨  نة االنتخابات من ممارسة عملها بغزةمنع لجفي ظل ال يمكن الحديث عن حكومة : مجدالني.٦
 ٨  "وفاء األحرار"أسرى محررين ضمن صفقة االحتالل اعتقل ستة : وزير األسرى في غزة.٧
 ٨  السلطة الفلسطينية تدين اقتحام المستوطنين لألقصى.٨
 ٩  مطار قلنديا إلى منطقة صناعيةتدين قرار تحويل حكومة فياض .٩
 ٩  النواب اإلسالميون يطالبون بتفعيل المجلس التشريعي: الضفة.١٠
١٠  "ال يبشر بإنهاء االنقسام"اعتقال السلطة لألسرى المحررين : كتلة التغيير واإلصالح بالضفة.١١
١٠   الداعمة للشعب الفلسطينيالعاهل األردني يشيد بمواقف وزير الداخلية في غزة.١٢
١٠   على االمتثال للشرعية الدولية"إسرائيل "النائب عبد اهللا يطالب بموقف دولي إلجبار.١٣
١١  يلى من السفر لأبواالحتالل يمنع النائب .١٤
    

    :المقاومة
١١   انتهت" الرئيس والتشريعي وحكومتي غزة ورام اهللا"ليس هناك قواعد مقدسة وشرعية : الرشق.١٥
١٢  تم بالتوافقحماس تؤكد أن اختيار الوزراء في الحكومة االنتقالية سي.١٦
١٣  خمس  سنوات من االنقسام حولت حياة شعبنا إلى جحيم: صالح زيدان.١٧
١٣  من تنفيذ مخططاتها باألقصى" إسرائيل"عبد القادر يطالب بإستراتيجية عربية وإسالمية لردع .١٨
١٤  طلب من الدول العربي واالسالمية بطر سفراء اسرائيل رد على اقتحامات المسجد االقصىحماس ت.١٩
١٤  تكشف حجم مخاوف أهالي مخيم البداوي" وثيقة شرف".٢٠
    

    :اإلسرائيليالكيان 
١٥  تحظى بدعم أمريكي غربي وخليجيوائم توجيه ضربة عسكرية للبنان أمر قفرضية  :نتنياهو.٢١
١٦  دخول  ترفض منح عضو كنيست يميني تأشيرة"اسرائيل" في  السفارة األميركية":هآرتس".٢٢
١٦   كيلومترا من السياج الحدودي مع مصر٩٥إنجاز : في أعقاب هجمات إيالت.٢٣
    

    :عباألرض، الش
١٦   تقرر تحويل مطار قلنديا لمنطقة صناعية"سرائيلإ".٢٤
١٧   االقصى ويدعون لجمع التبرعات لهدمه واقامة الهيكل اليهودي المسجد المستوطنون يقتحمون.٢٥
١٧   أيام ضد قرار اعتقالها اإلداريسبعة مفتوحاً عن الطعام منذ األسيرة هناء الشلبي تدخل اضراباً.٢٦
١٨  "صفقة شاليط"في  تواصل اعتقال االسرى الفلسطينيين المحررين "سرائيلإ".٢٧
١٨   مواطناً من الضفة وهدم منزل وتجريف عشرات الدونمات بالخليل٣٣اعتقال .٢٨
١٨  بحجة التحريض على االحتالل" التاريخ المصور فلسطين"وزارة التربية في رام اهللا تسحب كتاب .٢٩
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١٩  كل شيء مباح ضد الفلسطينيين.. في البلدة القديمة بالخليل.٣٠
١٩   فلسطينًيا من بلدة عزون منذ بداية العام٢٨االحتالل اعتقل : قلقيلية.٣١
   

   : األردن
١٩ المتكررة لتهويد األقصى" الصهاينة"في األردن يحذرون من محاوالت " اإلخوان".٣٢
٢٠ ن البرغوثيإلى إطالق سراح مروا" إسرائيل"يدعو الناطق الرسمي باسم الحكومة األردنية .٣٣
٢٠  العتراض صواريخ سوريا" باتريوت"األردن ينشر ": لو فيغارو".٣٤
٢١ لجنة التضامن مع األسير خضر عدنان تحتفل بقرب اإلفراج عنه: األردن.٣٥
   

   : لبنان
٢١ "إسرائيل"و البلد الوحيد الذي ألحق هزيمة عـسكرية بـلبنان ه: الرئيس اللبناني.٣٦
٢١  لبنان يناقش النية اإلسرائيلية ببناء جدار فاصل عند الحدود مع كفركال.٣٧
   

   :عربي، إسالمي
٢١  السودان ينفي رفض استقبال مشعل.٣٨
٢٢  بنكيرانو األحد بحضور عباس "مؤتمر القدس الدولي"أمير قطر يفتتح .٣٩
٢٢   أعجز من أن تفكّر بحرب على لبنان"إسرائيل": وزير الدفاع اإليراني.٤٠
٢٢  وفد كويتي يصل غزة عبر معبر رفح.٤١
٢٢  على تليفونات كبار المسؤولين بمصر" إسرائيل"تكشف تجسس " األهرام".٤٢
   

   :دولي
٢٣  بناء مستوطنات جديدة" إسرائيل"تستنكر إعالن األمم المتحدة .٤٣
٢٣  عملها في ظل أزمة الكهرباء الصليب األحمر يزود مشافي غزة بالوقود لضمان استمرار .٤٤
٢٤   نسقتا معا خطوات ضد إيرانواشنطن وتل أبيب: "إسرائيل"سفير الواليات المتحدة بـ.٤٥
٢٤   للسلطة الفلسطينية مليون يورو٢٢ تتعهد بتقديم" وكالة التنمية الفرنسية".٤٦
    

   :مختارات

٢٤  نسبة البطالة بين الشباب العربي % ٢٦.٢": العمل الدولية".٤٧
٢٥  %٢٣٠٠استخدام االنترنت بمنطقة الشرق االوسط زاد بنسبة : دراسة.٤٨
    

   :تقارير
٢٥  ونسيان العالم... ئلقمع السلطة وتواطؤ فصا: االفلسطينيون في سوري.٤٩
٢٦  تقرير اتحاد قدامى االستخبارات األمريكية المحترفين بخصوص النووي اإليراني.٥٠
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    :حوارات ومقاالت
٢٩  أسعد عبد الرحمن. د... بأقالم إسرائيلية... "إسرائيل"فاشية .٥١
٣٠  مصطفى البرغوثي... االحتجاج السلمي يستطيع تحرير فلسطين.٥٢
٣٢  غي بخور... يعيش قلقاً وجودياً" حزب اهللا".٥٣
    

 ٣٤  :كاريكاتير
***  

  
  غزة الى مصروقطاع " سرائيلإ"من أراضي الضفة الى % ٦٠لضم  استيطانية خطة .١

عرض االحتالل اإلسرائيلي، أمس، خطة استيطانية في الضفة الغربية وقطاع :  نظير مجلي- بيبتل أ
غزة، في إطار استغالل الجمود في مفاوضات السالم، هدفهما تثبيت األمر الواقع لسياسة التهويد وعرقلة 

ابق في مكتب ووضع المشروع األول المستشار الس. مشروع إقامة دولة فلسطينية مستقلة في المستقبل
رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو، نفتالي بانيت، الذي يشغل اليوم منصب مدير عام مجلس 

» خطة سالم«وللمفارقة اعتبره ). الذي يضم كل المستوطنات في الضفة الغربية(» يهودا والسامرة«
  .يقترحها المستوطنون ليهود في المناطق الفلسطينية المحتلة

 في المائة من مساحة أراضي ٦٠التي تشكل » سي« الخطة بأن تضم إسرائيل مناطق وتقضي هذه
الضفة الغربية إلى سيادتها بشكل أحادي الجانب، في حين يعيش الفلسطينيون في كيان حكم ذاتي محدود 

ويقول بانيت في معرض . الصالحيات في المنطقة المتبقية من الضفة الغربية تديره السلطة الفلسطينية
العالم لن يعترف بهذه السيادة، مثلما «تفسيره للخطة إنه واع إلمكانية أن يعترض العالم على خطته، وإن 

ال يعترف اليوم بسيادة إسرائيل على حائط البراق وعلى أحياء راموت وغيلو في القدس وال يعترف 
ووفقا للخطة، فإن . ل، كما يقو»بسيادة إسرائيل في هضبة الجوالن، ولكنه سيتعود على ذلك مع الوقت

األراضي التي سيتم ضمها إلى إسرائيل ستشكل تتابعا جغرافيا إسرائيليا، وتشمل غور األردن والبحر 
الميت ومستوطنتي أرييل ومعاليه أدوميم وبقية المستوطنات اإلسرائيلية في الضفة الغربية، وهكذا سيتمتع 

المحيطة بها باألمن في وجه التهديدات » نغوش دا«سكان القدس اليهود وتل أبيب وغيرها من مدن 
  .التي تأتي من الشرق

المواطنة اإلسرائيلية » سي« ألف فلسطيني يسكنون اليوم في المناطق ٥٠وتقضي الخطة أيضا بمنح 
وهي بذلك لن تؤدي، على ) البرلمان اإلسرائيلي(الكاملة بما في ذلك حق التصويت واالنتخاب للكنيست 

طرد أي فلسطيني من بيته ولن تتيح للعالم بأن يتهم إسرائيل بإدارة سياسة أبرتهايد حد قول معدها، إلى 
.  ألف فلسطيني٥٠ ألف مستوطن إسرائيلي مقابل ٣٥٠ففي هذه المنطقة يوجد اليوم، ). فصل عنصري(

كل فلسطيني في الضفة الغربية سيستطيع التنقل بحرية «يضيف بانيت أن . وفي محاولة لتجميل خطته
 في المائة من الضفة الغربية، من دون حواجز وذلك في ٤٠المنطقة المتبقية للفلسطينيين في مساحة في 

  .»طرح شبكة شوارع خاصة بهم، تتطلب استثمارا لمرة واحدة ببضع مئات من ماليين الدوالرات
ى الضفة لكي ال تصدر مشاكله إل«وأما فيما يتعلق بقطاع غزة، فيقترح بانيت إحداث قطيعة تامة معه 

وال . ويقترح ضم كل القطاع بشكل تدريجي إلى مصر. ، التي تتميز بالهدوء، على حد قوله»الغربية
  .ينسى أن يؤكد رفضه ألية عودة لالجئين الفلسطينيين بأي عدد كان إلى الضفة الغربية
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عتبروها واقعية ويؤكد بانيت أنه أطلع الكثير من السياسيين اإلسرائيليين على هذه الخطة، فامتدحوها وا
  .»خصوصا بعد أن بات الجميع يعرف أن هناك اضمحالال في حل الدولتين على أرض الواقع«جدا، 

  ٢٤/٢/٢٠١٢الشرق األوسط، لندن، 
  
     البحث في تشكيلة الحكومة الفلسطينية الجديدة يؤجلاإلطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير  .٢

الرئيس محمود  أن القاهرة جيهان الحسينياسلتها من  نقال عن مر٢٤/٢/٢٠١٢الحياة، لندن،  نشرت
عقد أمس محادثات في القاهرة مع كل من رئيس الحكومة في قطاع غزة إسماعيل ) أبو مازن(عباس 

 يهنية، ورئيس المجلس األعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوي، ورئيس حركة الجهاد اإلسالم
ي تشكيل الحكومة الفلسطينية االنتقالية التي كان مقرراَ بحثها رمضان شلّح، في وقت تم تأجيل البحث ف

  .في اللقاءات المنعقدة بين عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل
وفيما أجرى رئيس االستخبارات المصرية اللواء مراد موافي محادثات مع مشعل، عقد عباس جلسة 

 المتواصلة إلنهاء االنقسام الفلسطيني وتعزيز الوحدة محادثات مع طنطاوي استعرض خاللها الجهود
 إلى الموقف الفلسطيني في إضافةالوطنية وسبل تذليل الصعوبات التي تعترض تطبيق اتفاق المصالحة، 

  .ظل عدم التزام إسرائيل وقف االستيطان ومتطلبات العملية السلمية
ئاسة هنية، وقال رئيس وفد حركة فتح إلى في غزة بر واستقبل الرئيس الفلسطيني أمس وفداً من حماس

كما استقبل الرئيس الفلسطيني . إن هذا اللقاء جاء بطلب من حماس" الحياة"المصالحة عزام األحمد لـ 
شلّح يرافقه نائبه زياد النخالة، وبحث معه في الجهود المبذولة لتطبيق إعالن الدوحة وتشكيل الحكومة 

من العام الماضي، وسبل تذليل بعض ) مايو(لموقع في الرابع من أيار الجديدة وتنفيذ اتفاق القاهرة ا
كما تطرق اللقاء إلى المواضيع التي سيبحثها . الصعوبات التي تعترض تطبيق االتفاق على األرض

 برئاسة الرئيس، ومشاركة األمناء العامين أمساجتماع لجنة تطوير منظمة التحرير التي اجتمعت مساء 
ء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ورئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم للفصائل، وأعضا

  .الزعنون، وذلك كخطوة في إطار إعادة تفعيل المنظمة وفقاً التفاق المصالحة الموقع في القاهرة
  تأجيل تشكيل الحكومة

 الحكومة االنتقالية، الفتاً إلى  إن من المبكر الخوض في تشكيل"الحياة"في هذه األثناء، قال األحمد لـ 
ضرورة توفير أمرين، أولهما أن تبدأ لجنة االنتخابات عملها في قطاع غزة، وثانياً أن يتم تجاوز الخالف 

 الذي ينص على تولي عباس رئاسة الحكومة "إعالن الدوحة"الحالي بين قادة حماس على خلفية 
 تردد أن حماس "اشتراطات" عباس أول من أمس ونفى أن يكون مشعل طرح خالل لقائه. االنتقالية

، موضحاً أن لديه علماً بهذه االشتراطات، لكنه لن يتناولها طالما لم تطرح "إعالن الدوحة"وضعتها لتنفيذ 
  .في شكل رسمي

  ال اشتراطات: الرشق
 ونفى عضو المكتب السياسي لحماس عزت الرشق ما تردد من أن هناك اشتراطات وضعتها الحركة من

أكدنا في اجتماعات المكتب السياسي التي عقدت أول من أمس ": ، وقال"إعالن الدوحة"أجل تنفيذ 
، "ضرورة التنفيذ الدقيق واألمين لكل من اتفاق القاهرة وإعالن الدوحة والتأكيد على حسن ضمان تنفيذه

مسؤولية الوطنية موضحاً أنه خالل هذا االجتماع تمت مناقشة كل الملفات بعمق وعقالنية وبروح ال
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ولفت إلى أن هذا االجتماع شهد حضوراً . والتنظيمية، نافياً حدوث صخب أو حدة خالل االجتماعات
  .رفيع المستوى وأوسع مشاركة من قيادات الحركة في الداخل والخارج

 نقال عن مراسلها من ٢٣/٢/٢٠١٢، )بي بي سي(هيئة اإلذاعة البريطانية من جهة أخرى ذكرت 
 القيادي المؤقت لمنظمة التحرير اإلطار شارك في اجتماعات افلسطيني، أن مسؤوال ي الكاشفشهدغزة، 

 إن الفصائل التي شاركت في االجتماع اتفقت على  قالالفلسطينية التي عقدت ليل الخميس في القاهرة،
اس بسب وجود تأجيل المشاورات المتعلقة بتشكيل الحكومة الفلسطينية المقبلة برئاسة الرئيس محمود عب

  .خالفات حول بعض التفاصيل
وقال وليد العوض عضو المكتب السياسي لحزب الشعب في تصريحات لبي بي سي عقب االجتماع، إن 

، وقد بحثنا خالله مواضيع عديدة على رأسها الموقف السياسي الدولي وقضية "هاما وساخنا"اللقاء كان 
  ".انتخابات المجلس الوطني
 تأجيل المشاورات حول تشكيل الحكومة الفلسطينية إلىي االجتماع مواقف تدعو وأضاف، لقد برزت ف

االنتقالية بناء على االتفاق الذي وقع في الدوحة بين الرئيس عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة 
  .".حماس خالد مشعل

ال يزال "ة  كل ما يتعلق بقضية الحكومأن إلى، مشيرا "المشاورات ستؤجل ألسبوعين"وقال العوض، 
   ." معلقا

وقالت مصادر من داخل االجتماع، فضلت عدم ذكر اسمها،لبي بي سي إن تأجيل المشاورات حول 
جاء بناء على طلب من قيادة حركة حماس، ليتسنى لهم انهاء مناقشاتهم الداخلية حول "تشكيل الحكومة 

  ". الدوحةإعالنبنود 
كس استمرار الخالف داخل االطر القيادية في حركة وحسب المصادر ذاتها، فإن نتائج االجتماع تع

 عن فشل اتفاق الدوحة في هذه اإلعالنالمبكر " انه من إلىحماس حول بنود اتفاق الدوحة، مشيرة 
  ".المرحلة

  
  حماس لم تتدخل في شؤون مصر ال قبل الثورة وال بعدها: هنية .٣

ون حركته ساهمت في قيام الثورة  تكأننفى رئيس وزراء حكومة حماس الخميس :  ا ف ب-القاهرة 
 بالرئيس المصري المخلوع حسني مبارك ردا على اتهامات وزير الداخلية أطاحتالمصرية التي 
  .المصري السابق

حماس لم " أن هنية في تصريحات للصحافيين عقب لقائه برئيس مجلس الشعب المصري إسماعيلوقال 
  وأضافت.األوسط الشرق أنباءبحسب وكالة ' عدهاتتدخل في الشؤون المصرية ال قبل الثورة وال ب

يحتذى الشعب المصري قام بثورة قدم خاللها نموذجا " أن االتهامات واعتبر "نفى بشدة" هنية أنالوكالة 
  ." دولة من دول العالمأي في شؤون أبداوحماس تحترم قواعد اللعبة وال تتدخل 

 حركة حماس في غزة وحزب اهللا اللبناني ألربعاءاوكان وزير الداخلية السابق حبيب العادلي اتهم 
 يوما العام الماضي وسقط فيها ١٨ خالل الثورة المصرية التي استمرت " مصرإلى متسللين بإرسال"

  . قتيال٨٥٠ من أكثر
  ٢٤/٢/٢٠١٢القدس العربي، لندن، 
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  هنية يبحث مع الكتاتني ملفات القدس والحصار في البرلمان المصري .٤
برئيس مجلس ) ٢-٢٣(ى رئيس الحكومة الفلسطينية إسماعيل هنية بعد ظهر الخميس التق: القاهرة

  .الشعب المصري الدكتور محمد سعد الكتاتني، في مبنى البرلمان بالقاهرة
في القاهرة أن هنية والكتاتني بحثا قضية القدس واالعتداءات " المركز الفلسطيني لإلعالم"وأفاد مراسل 

  .لى المسجد األقصى والمدينة المقدسةالصهيونية المتواصلة ع
، كما تطرق إلى "أن القدس وفلسطين هي قضية كل مصري ونحن شعب واحد"بدوره، أكد الكتاتني على 

  ".األمةمتفائلون بالمستقبل والطريق ممهدة لهذه "مستقبل األمة في ظل الربيع العربي، وقال 
 وعبر عن سعادته بهذه اللحظة التاريخية في اعتزازه بمصر وشعبها وبرلمانهاهنية من جانبه أبدى 

األمل كبير في مصر فهي بوابة "برلمان الثورة، وهنأ مصر بنجاح العرس الديموقراطي، وقال إن 
  ".التحرك االستراتيجي لألمة

المعركة الثالثية التي تعرضت لها غزة وفلسطين سياسيا وعسكريا "كما استعرض هنية مع الكتاتني 
وأطلعه على أوضاع غزة في ظل "ا بهدف إسقاط الحكومة المنتخبة وإسكات المقاومةواقتصادي ،
  .الحصار

كما استمع هنية خالل اللقاء لبعض المداخالت من أعضاء لجنتي الخارجية والشؤون الدولية في البرمان 
 أول زيارة المصري، حيث أكدوا أنهم ينوون القيام بزيارة قريبة لنواب مصريين لغزة قريبا، لتكون

  .للجنة الشؤون العربية إلى فلسطين
وفي وقت سابق، التقى هنية، األمين العام لحركة الجهاد اإلسالمي رمضان عبد اهللا ونائبه زياد النخالة 

وقال مكتب رئيس الوزراء إنه جرى خالل االجتماع مناقشة آخر التطورات  .في القاهرة اليوم الخميس
  .نية والمنطقة، باإلضافة إلى ملف المصالحةالجارية على الساحة الفلسطي

وذكر أن المجتمعين شددوا على أهمية االستمرار في العمل المشترك إلنجاز أهداف الشعب الفلسطيني 
وأشاد هنية والضيفان بصمود األسير القيادي بحركة الجهاد خضر  .في الحرية والعودة واالستقالل 

  .ده في اإلضراب الذي استمر أكثر من شهرين متواصلينعدنان الذي هزم االحتالل بإرادته وصمو
  ٢٣/٢/٢٠١٢المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
  وفد من حكومة هنية إلى قطر قريبا لبحث ملف إعمار قطاع غزة .٥

أكد مستشار رئيس الوزراء السياسي في حكومة غزة الدكتور  :منتصر رحمي-محمد جمال - غزة
 الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البالد المفدى أصدر يوسف رزقة، على أن حضرة صاحب السمو

مليون دوالر ) ٢٥٠(تعليمات واضحة من أجل ملف إعادة إعمار غزة من خالل وضع مبلغ يقدر بـ
  .يكون ضمن سقف مفتوح

 أمين عام مجلس الوزراء الدكتور محمد عسقول أن وفداً حكومياً فنياً سيغادر قطاع غزة .دوأوضح 
  .رة قطر في األيام القليلة المقبلة من أجل التباحث في ملف اإلعمار لقطاع غزة المحاصرالمحاصر لزيا

أن ملف إعمار قطاع غزة سيشمل كل شيء على صعيد بناء المنازل المدمرة " الشرق"وبين لـ
  ).٢٠٠٩- ٢٠٠٨(والمؤسسات والبنية التحتية التي تضررت خالل حرب الفرقان
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واإلسكان الدكتور يوسف المنسي سيتوجه على رأس وفد حكومي فني إلى وأشار إلى أن وزير األشغال 

  .دولة قطر لمتابعة اإلجراءات العملية للبدء بتنفيذ مشروع إعمار قطاع غزة
  ٢٤/٢/٢٠١٢الشرق، الدوحة، 

  
  منع لجنة االنتخابات من ممارسة عملها بغزةفي ظل ال يمكن الحديث عن حكومة : مجدالني .٦

حمد مجدالني األمين العام لجبهة النضال الشعبي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أ.  أكد د:رام اهللا
الفلسطينية على أهمية اجتماع القاهرة للجنة منظمة التحرير الفلسطينية، لمناقشة تشكيل الحكومة وتنفيذ 

  .اتفاق المصالحة الوطنية، والبحث بالمستجدات السياسية على الصعيد الفلسطيني
 أرض الوطن على رأس وفد الجبهة لحضور اجتماعات أمسمجدالني الذي غادر صباح .  دوأضاف

القاهرة ، ال يمكن الحديث عن تشكيل حكومة مهمتها التحضير لالنتخابات في ظل عدم السماح للجنة 
مارسة عملها ماالنتخابات المركزية بممارسة عملها في قطاع غزة مؤكدا على ضرورة فتح مكاتبها و

را ذلك خطوة ايجابية نحو التقدم في إنهاء كافة الملفات المتعلقة بالتنفيذ الفعلي والجاد لتطبيق اتفاق معتب
  .المصالحة الوطنية

  ٢٤/٢/٢٠١٢الحياة الجديدة، رام اهللا، 
  
  "وفاء األحرار"أسرى محررين ضمن صفقة االحتالل اعتقل ستة : وزير األسرى في غزة .٧

سبح وزير شؤون األسرى والمحررين في حكومة غزة أن االحتالل  أكد عطااهللا أبو ال:وليد عوض
وأوضح أبو  .اعتقالهمتنصل من وعوده السابقة للوسيط المصري بعدم مالحقة األسرى المحررين وإعادة 

وفاء " االحتالل أقدم على اعتقال ستة أسرى محررين ضمن صفقة أنالسبح في بيان صحافي الخميس 
و ما يشير إلى النية المبيتة لدى قيادة المحتل من إعادة اعتقال كافة األسرى  حتى تاريخه، وه"األحرار

  .الذين أفرج عنهم
وحذر أبو السبح احد قادة حماس من تمادي االحتالل في سياسة إعادة اعتقال األسرى المحررين في 

ل في العمق،  هذا سيؤدي لزيادة إصرار الفلسطيني على ضرب االحتالأن، مضيفا "وفاء األحرار"صفقة 
وطالب أبو  .ولن تقف المقاومة الفلسطينية صامتة طويالً تجاه هذه االنتهاكات الخطيرة بحق األسرى

 الوقوف عند مسؤولياتها والتدخل فورا من اجل األسرىالسبح القيادة المصرية التي رعت صفقة تبادل 
لى االحتالل لتنفيذ باقي بنود وضع حد النتهاكات سلطات االحتالل المتصاعدة بحق األسرى، والضغط ع

  .الصفقة وما تم االتفاق عليه في السابق
  ٢٤/٢/٢٠١٢القدس العربي، لندن، 

  
  السلطة الفلسطينية تدين اقتحام المستوطنين لألقصى .٨

اقتحام جماعات يهودية للمسجد دانت الرئاسة الفلسطينية :  وكاالت-  جمال جمال- القدس المحتلة 
إن هذا تصعيد خطير واستفزازي، ويكمل سلسلة "سم الرئاسة نبيل أبو ردينة  وقال الناطق بااألقصى

الهجمات التي يقوم بها المتطرفون على المقدسات من مساجد وكنائس، وستكون لها عواقب وخيمة ال 
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وحمل أبو ردينة اإلسرائيليين مسؤولية هذا التصعيد، وطالب المجتمع الدولي بالتدخل  ."تحمد عقباها
  .لسلطات اإلسرائيلية لوقف هذه األعمال االستفزازية التي تمس حرية العبادةإلجبار ا

  ٢٣/٢/٢٠١٢الدستور، عمان، 
  
  مطار قلنديا إلى منطقة صناعيةحكومة فياض تدين قرار تحويل  .٩

 عن لجنة التنظيم لتحويل مطار أمسأدانت السلطة الفلسطينية قرارا إسرائيليا صدر :  بترا-رام اهللا 
  .إسرائيلية المقام عليها ارضا األرض منطقة صناعية واعتبار إلىقلنديا 

في رام ) بترا(غسان الخطيب في بيان صحفي وصل مراسل . وقال الناطق باسم الحكومة الفلسطينية د
، مشيرا " هذا القرار مخالف للقانون الدولي وانتهاك فاضح لحقوق الشعب الفلسطينيأن"اهللا نسخة منه 

د في مناطق محتلة وفقاً للقانون الدولي، وليس من حق إسرائيل أو بلدية االحتالل  المطار موجوأن إلى
  .في القدس إجراء أي تعديل على الوضع القائم

هذه الخطوة تشكل استمرارا لنهج إسرائيل في التوسع االستيطاني وتهويد القدس، وهو "وأكد الخطيب أن 
ي تفرض وجود دولة فلسطينية عاصمتها القدس يتعارض مع متطلبات واستحقاقات عملية السالم الت

  ."الشريف
 القيادة الفلسطينية تضع في خططها التنموية المستقبلية إعادة تفعيل مطار قلنديا لكن االحتالل أن وأضاف

 وحق "االستيطانية"كان يشكل دوما عائقاً لتطويره، مؤكدا رفض القيادة الفلسطينية لهذه اإلجراءات 
اإلجراءات اإلسرائيلية دبلوماسياً وسياسياً في المحافل الدولية، إضافة إلى أشكال السلطة في مقاومة 
  .الكفاح الشعبي السلمي

  ٢٣/٢/٢٠١٢الدستور، عمان، 
  
  النواب اإلسالميون يطالبون بتفعيل المجلس التشريعي: الضفة .١٠

المجلس التشريعي جدد النواب اإلسالميون في الضفة الغربية مطالبتهم بتفعيل عمل : الضفة الغربية
والسماح ألعضائه بممارسة عملهم من داخل مبنى المجلس في مدينة رام اهللا، حتى يتسنى لهم متابعة 

  .قضايا الشعب الفلسطيني وعلى رأسها انتهاكات الصهاينة وقضايا المصالحة الداخلية
الفكر العربي في جاء ذلك خالل مشاركة وفد من النواب في الندوة التي عقدها مركز كارتر وملتقى 

  .٢٢/٠٢/٢٠١٢جمعية الهالل األحمر بمدينة البيرة يوم األربعاء 
ورفض النواب خالل مداخالتهم في الندوة سياسة التعيينات الحالية في الهيئات المحلية لما لها من 

ترام مشددين على أن البديل هو االنتخابات النزيهة بشرط تهيئة األجواء من توفير الحريات واح. سلبيات
  .٢٠٠٦النتائج وعدم االنقالب عليها كما حدث بعد انتخابات عام 

. منى منصور، أ. مريم صالح، والنواب عن نابلس أ. وشارك في الندوة كل من النائب عن رام اهللا د
وائل . محمود نوفل، والنائب المقدسي أ. حسني البوريني، والنائب عن قلقيلية أ. رياض عملة، أ

  .الحسيني
  ٢٣/٢/٢٠١٢الفلسطيني لإلعالم، المركز 

  
  



  

  

 
 

  

            ١٠ص                                     ٢٤٢١:                العدد٢٤/٢/٢٠١٢ الجمعة :التاريخ

  "ال يبشر بإنهاء االنقسام"اعتقال السلطة لألسرى المحررين : كتلة التغيير واإلصالح بالضفة .١١
في الضفة الغربية باعتقال " حماس"المحسوبة على حركة " التغيير واإلصالح"ندد نواب كتلة : رام اهللا

من قبل جهاز األمن الوقائي، والتحقيق معه في مقر األسير المحرر شادي زايد عودة من مدينة قلقيلية 
المساس باألسرى المحررين عن طريق االعتقال أو االستدعاء تنكر "الجهاز بالمحافظة، معتبرين أن 

  .، حسب قولهم"لتضحيات األسرى وتشويه للصورة النضالية الفلسطينية
كان من الواجب واألولى " منه نسخة" قدس برس"تلقت ) ٢٣/٢(وأضاف النواب في بيان لهم الخميس 

على السلطة الفلسطينية أن تفرج عن المعتقلين السياسيين من سجونها بالضفة ومن بينهم أسرى محررين 
  ".وليس االستمرار في االعتقاالت التي تضر بالمصالحة وتفاهماتها

 كافة االتفاقات األجهزة األمنية الفلسطينية في الضفة الغربية تضرب بعرض الحائط: "وتابع النواب
والتفاهمات، وتمارس االعتقال السياسي دون حسيب وال رقيب، وهي ال تأبه للنداءات المستمرة بإنهاء 

  ".ملف االعتقال ووقف االستدعاءات على الخلفية الحزبية
  ٢٣/٢/٢٠١٢قدس برس، 

  
   الداعمة للشعب الفلسطينيالعاهل األردني يشيد بمواقف وزير الداخلية في غزة .١٢

 ثمن وزير الداخلية واألمن الوطني في الحكومة الفلسطينية المقالة فتحي حماد مواقف :)بترا(-غزة 
وجهود جاللة الملك عبداهللا الثاني في دعم الشعب الفلسطيني ومساندته والتخفيف من معاناته خاصة في 

  .قطاع غزة
ي غزة حيث كان في استقباله  فاألردني مقر المستشفى الميداني إلىجاء ذلك خالل زيارة الوزير حماد 

  . عايد الدبوبي ومدير المستشفى الدكتور زهير ادهم وعدد من طواقم المستشفى١٧قائد المستشفى غزة 
 حماد بجهود المستشفى الميداني األردني في خدمة مرضى قطاع غزة، مبينا أن هذه الجهود كان وأشاد

  .لها أبلغ األثر بدعم الشعب الفلسطيني وتعزيز صموده
 في السادس والعشرين من كانون الثاني من أقيم األردني المستشفى الميداني إنمن ناحيته قال الدبوبي 

 في قطاع غزة والتخفيف من األهل بتوجيهات من جاللة الملك عبد اهللا الثاني لخدمة ٢٠٠٩العام 
  .معاناتهم

  ٢٤/٢/٢٠١٢الغد، عمان، 
  
   على االمتثال للشرعية الدولية"إسرائيل "اهللا يطالب بموقف دولي إلجبار النائب عبد .١٣

عبد اهللا عبد اهللا حكومة االحتالل السبب في انعدام األفق السياسي للعملية السلمية . حمل النائب د: رام اهللا
بسبب تعنتها واستمرارها في االستيطان ومصادرة األراضي، مما يجعل من إقامة الدولة الفلسطينية أمراً 

  .مستحيالً
 اآلن في أمس الحاجة إلى موقف دولي صارم ونطالب ايطاليا وأوروبا والمجتمع الدولي نحن: وأضاف

بتحمل مسؤولياته تجاه مبدأ حل الدولتين الذي أقرته األمم المتحدة وأجمعت عليه دول العالم، وإجبار 
 الفصل حكومة االحتالل على االمتثال لقرارات الشرعية الدولية وقرارات محكمة الهاي الخاصة بجدار

 معتقلين ٣٠٩العنصرين ووقف سياسة االعتقال والممارسات لعنصرية بحق األسرى، مشيراً إلى وجود 
  .إداريين
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رام اهللا، / جاء ذلك خالل لقاء لوفد برلماني إيطالي برئاسة ستيفانو ستيفاني في مقر المجلس التشريعي
  .أمس

  ٢٤/٢/٢٠١٢األيام، رام اهللا، 
  
   ليلى من السفروأباالحتالل يمنع النائب  .١٤

 قالت مصادر مقربة من النائب قيس عبد الكريم ابو ليلى عضو المكتب السياسي للجبهة :رام اهللا
 قوات االحتالل منعت الليلة قبل الماضية النائب ابو ليلى من السفر أنالديمقراطية لتحرير فلسطين 

منها للعاصمة المصرية القاهرة  واألردن إلىللخارج وأعادته من معبر جسر الكرامة حيث كان متجها 
  . الخميسأمسللمشاركة في اجتماعات لجنة منظمة التحرير الفلسطينية المقرر عقدها 

  ٢٤/٢/٢٠١٢الحياة الجديدة، رام اهللا، 
  
  انتهت " الرئيس والتشريعي وحكومتي غزة ورام اهللا"ك قواعد مقدسة وشرعية ليس هنا: الرشق  .١٥

قال عزت الرشق، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، إن المكتب السياسي : صالح جمعة: القاهرة
الدوري للحركة الذي عقد ألول مرة بالقاهرة بمشاركة أكبر عدد من قيادات الحركة في غزة والضفة 

: »الشرق األوسط«وأضاف الرشق، في حديث لـ. رج، اتفق على تنفيذ إعالن الدوحةالغربية والخا
كنت أتمنى أن يكون االجتماع على الهواء أو بحضور اإلعالميين، لكي يرى من تحدث عن انقسامات «

وانشقاقات بحماس أن الحركة قوية ومتماسكة والتصريحات إلى أطلقها إخوة من غزة هي وجهات نظر 
نطقية عبروا عنها بصراحة في االجتماع، بينما دافع رئيس الحركة خالد مشعل عن وجهة محترمة وم

  .»نظره، واتخذ القرار بأغلبية مريحة جدا
واعتبر الرشق الخالفات في الرأي داخل الحركة شيئا طبيعيا وموجودة منذ إنشاء الحركة، ولكن الجديد 

 اإلعالم، وهذا تطور طبيعي تفرضه الظروف هو خروج هذه الخالفات إلى الرأي العام عبر وسائل
أكثر انفتاحا على اإلعالم حتى نصل إلى «والمتغيرات، واعتقد أن االجتماع القادم لحماس سيكون 

  .»الشفافية الكاملة، ألن ما نناقشه أصبح شأنا عاما يجب على أبناء شعبنا معرفته بكل شفافية
اء المكتب السياسي انتقادا لمشعل وإعالن الدوحة، التقى وقال إن الدكتور محمود الزهار، وهو أكثر أعض

مشعل وعبر له عن وجهة نظره قبيل االجتماع وتحدث في االجتماع أيضا وعبر كما عبر الجميع عن 
وجهات نظرهم، وكانت هناك أصوات تعارض اإلعالن، وشرح لهم مشعل الموقف، وفي النهاية تمت 

  .الموافقة
ا الملف، ألنهم هم مكلفون من الجامعة العربية، والدليل وجودنا في القاهرة مستمرون وهم سيستكملون هذ

  .»واستضافتهم هذا االجتماع للقيادات الفلسطينية
وتحدث الرشق عن الكيفية التي تم بها االتفاق على تكليف أبو مازن بمهمة تشكيل الحكومة، فقال إن 

الحقيقة أن فياض محل ثقة من الغرب : قالالرئيس عباس رشح في اللقاء سالم فياض مرة أخرى، و«
وأنا ال أريد محاصرة الضفة الغربية مثل محاصرة القطاع، وهنا رد مشعل بالقول إن الحركة أخذت 
قرارا برفض فياض وال يمكن أن نقبله، فاقترح أمير قطر على مشعل أن يتولى الرئيس عباس الحكومة، 

نحن في االجتماعات السابقة قلنا «وأضاف . »فوافق مشعل، خاصة ونحن متوجهون إلى مصالحة
سنوافق على أي شخص ترشحونه، وأعطيناه موافقة على محمد مصطفى رئيس صندوق : للرئيس
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حتى مصطفى لم أستطع تسويقه مع األميركان واألوروبيين : االستثمار، لكن أبو مازن قال
ن المخرج هو أن يتولى الرئيس عباس واإلسرائيليين، وصمم على فياض، لكننا أصررنا على موقفنا، وكا

  .»الحكومة، وهذا كان مطروحا وخيارا من الخيارات في اللقاءات الثنائية مع فتح
وردا على من اعتبر أن اختيار أبو مازن مخالف للنظام األساسي للسلطة ويشترط موافقة المجلس 

لمجلس التشريعي أصبح غير أن ا«، مشيرا إلى »أوال ال توجد قواعد مقدسة«التشريعي، قال الرشق 
شرعي والرئيس عباس غير شرعي وحكومتنا في غزة غير شرعية وحكومة فياض غير شرعية بسبب 
انتهاء فتراتهم االنتخابية، وبالتالي الجميع غير شرعي، هل في ظل هذا كله نقول يجب أن يوافق المجلس 

نضع القانون والدستور وعندما نتفق، التشريعي أو يجب أن نعدل النظام األساسي، فالمفروض أننا من 
  .»االتفاق يجب كل هذا، ومع ذلك ال مانع لدينا من عمل أي شيء إذا ارتأى اإلخوة ذلك
ولكننا ناقشناه في «وحول التجديد لمشعل، أوضح الرشق أن اجتماع القاهرة لم يناقش هذا الموضوع 

تكن مدة رئاسة المكتب السياسي محددة، في السابق لم . اجتماعات سابقة فكان رئيس المكتب السياسي
فقررنا أن تكون سنتين، والقرار لم ينفذ بأثر رجعي، لهذا القرار فإن الفترة التي سبقته لم تحسب على 

وطبقا للقانون يتبقى لمشعل دورة واحدة وهو أعلن عن رغبته في عدم الترشح وتمنى إخوة كثر .. مشعل
سك برأيه حتى اآلن، وأنا من الذين يتمنون أن يغير رأيه ويترشح أن يرشح نفسه لدورة قادمة ولكنه متم

  .»الدورة القادمة التي تعتبر من حقه أن يترشح لها قانونا طبقا للنظام الداخلي
ولفت الرشق إلى أن قطر وعدت بحشد الجهود واألموال من أجل أن تنفذ الدول المانحة التي اجتمعت 

 مليارات دوالر إلعادة إعمار غزة ووعدت بأنها ٥رصد مبلغ عقب العدوان على قطاع غزة، وقررت 
وبالنسبة للعالقات مع إيران والمساعدات المالية اإليرانية، قال الرشق إن إيران هي أكبر . ستبدأ بنفسها

 ألف موظف وقيام الحكومة ٤٥مانح للحكومة في غزة ولوالها ما استطاعت الحكومة دفع رواتب نحو 
نتمنى من الدول العربية أن تساعدنا في «، مضيفا »للشعب من صحة وتعليم وغيرهابمهامها من خدمات 

وإننا لن نرفض أي مساعدة من إخواننا العرب والمسلمين، ولن تكون .. هذه المرحلة كما تفعل إيران
 .»عالقاتنا مع أي دولة على حساب العالقات مع إيران

 
  ٢٤/٢/٢٠١٢الشرق األوسط، لندن، 

  
  اختيار الوزراء في الحكومة االنتقالية سيتم بالتوافقحماس تؤكد أن .١٦

عزت الرشق ما تردد من أن هناك » حماس«نفى عضو المكتب السياسي لـ :  جيهان الحسيني-القاهرة 
أكدنا في اجتماعات المكتب «: ، وقال»إعالن الدوحة«اشتراطات وضعتها الحركة من أجل تنفيذ 

ة التنفيذ الدقيق واألمين لكل من اتفاق القاهرة وإعالن الدوحة السياسي التي عقدت أول من أمس ضرور
، موضحاً أنه خالل هذا االجتماع تمت مناقشة كل الملفات بعمق »والتأكيد على حسن ضمان تنفيذه

ولفت . وعقالنية وبروح المسؤولية الوطنية والتنظيمية، نافياً حدوث صخب أو حدة خالل االجتماعات
 شهد حضوراً رفيع المستوى وأوسع مشاركة من قيادات الحركة في الداخل إلى أن هذا االجتماع

  .والخارج
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وعلى صعيد اللقاء الذي جمع بين هنية وعباس، قال إن هذا اللقاء تلطيف لألجواء بين الطرفين، مشيراً 
ني بأن بمثابة رسالة للشعب الفلسطي«إلى أنه اللقاء األول الذي يجمع بينهما منذ حدوث االنقسام، وهو 

  .»المصالحة تسير بقوة، وأن حماس معنية فعالً بإنجاحها
انه تم االتفاق في االجتماع بين عباس ومشعل » فرانس برس«لوكالة » حماس«وفي غزة، أكد عضو في 

مع الحركة، بما في ذلك وزارتا الداخلية » لن يتم إال بالتوافق«على أن اختيار أعضاء الحكومة االنتقالية 
كالً من فتح وحماس «وأوضح أن . لألجهزة األمنية في الضفة وغزة» تغيير« ومن دون والخارجية،

سيطرح عدداً من أسماء التكنوقراط وغير المحسوبين على أي طرف، ولكل طرف إبداء المالحظات، ثم 
وقال إن األجهزة األمنية في . »االتفاق على اسم واحد لكل وزارة، خصوصاً الحساسة مثل الداخلية

لن يحدث عليها أي تغيير حالياً، إذ ستبقى األجهزة األمنية في قطاع غزة «فة الغربية وقطاع غزة الض
نائب رئيس الحكومة سيكون من غزة وسيتم اختياره «، مشيراً إلى أن »خاضعة لسيطرة حماس

  .»بالتوافق
لتعامل مع حماس وفتح ملتزمان ا«إن » فرانس برس«احمد يوسف لوكالة » حماس«وقال القيادي في 

وبين يوسف الموجود في القاهرة، أن حكومة . »الوزراء الذين سيتم التفاهم عليهم في حكومة عباس
ستعرض في شكل اعتيادي على المجلس التشريعي، وستحظى بالقبول ألن الجميع متفق «التوافق الوطني 

  .»في شأنها
  

  ٢٤/٢/٢٠١٢الحياة، لندن، 
 
 سام حولت حياة شعبنا إلى جحيمخمس  سنوات من االنق: صالح زيدان .١٧

دعا عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين صالح زيدان إلى :  سمير حمتو-غزة 
. تكاثف الجهود إلنهاء االنقسام مشدداً على أن االنقسام هو طريق الضياع والفشل، أما الوحدة في إطار م

  .لة بعاصمتها القدس المحررةفهي طريق النصر والحرية والعودة والدو. ف. ت
جاء ذلك خالل مسيرة حاشدة نظمتها الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في مدينة غزة في ذكرى 

  .انطالقتها الثالثة واألربعين شارك فيها اآلالف من الفلسطينيين
طية، وقيادات وتقدم المسيرة الحاشدة أعضاء المكتب السياسي واللجنة المركزية وكوادر الجبهة الديمقرا

  .وممثلو فصائل العمل الوطني واإلسالمي، وممثلو مؤسسات المجتمع المدني
كفى انقساماً وكفى إدارة لالنقسام . وقال زيدان كفى عشرة أشهر من عدم تطبيق اتفاق المصالحة

  .واالقتسام بين فتح وحماس
  ٢٤/٢/٢٠١٢الدستور،عمان،

  
  من تنفيذ مخططاتها باألقصى" إسرائيل"مية لردع عبد القادر يطالب بإستراتيجية عربية وإسال .١٨

أكد رئيس ملف القدس في حركة فتح حاتم عبد القادر أن ما يجري في مدينة :  وليد عوض-رام اهللا 
القدس المحتلة من محاوالت يهودية القتحام المسجد األقصى تجريبية القتحام شامل وواسع النطاق يقوم 

  .جديد في األقصى المبارك، أقله تقسيم المسجدبه اإلسرائيليون لفرض أمر واقع 
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وقال عبد القادر في تصريح صحافي الخميس إن المسجد األقصى المبارك انتقل إلى بؤرة الصراع 
اإلسرائيلي الفلسطيني، ومركز الصراع في القدس، مطالباً برؤية وإستراتيجية عربية وإسالمية من اجل 

  .مة بما يتعلق باألقصى المباركردع إسرائيل من تنفيذ مخططاتها القاد
  ٢٤/٢/٢٠١٢القدس العربي، لندن، 

  
  حماس تطلب من الدول العربي واالسالمية بطر سفراء اسرائيل رد على اقتحامات المسجد االقصى .١٩

طالبت حركة حماس جميع الدول العربية واالسالمية بطرد سفراء اسرائيل من : وليد عوض-رام اهللا 
  .لى حملة التهويد واالقتحامات المستمرة للمسجد األقصىدولهم بأسرع وقت، ردا ع

وقال الناطق باسم الحركة فوزي برهوم إن طرد السفراء االسرائيليين من الدول العربية سيكون بمثابة 
  .ورقة ضغط قوية على االحتالل إلنهاء انتهاكاته ضد المقدسات اإلسالمية

من غير المعقول أن تستباح باحات المسجد ':وأضاف برهوم في تصريح لفضائية القدس الخميس 
األقصى وتستمر حملة التهويد بشكل متواصل وما يزال العلم االسرائيلي مرفوعا في عمان والقاهرة 

  .، داعيا النتفاضة عربية واسالمية واسعة ضد االحتالل ونصرة للقدس'والعديد من الدول العربية
 أوروبي تستهدف هدم المسجد األقصى في ظل انشغال  بغطاء-أمريكية ' إسرائيلية'وحذر من خطة ـ 

العالم العربي في الثورات القائمة، مطالبا باستراتيجية فلسطينية عربية تقوم على المقاومة إلنهاء 
  . االحتالل بالقدس

  ٢٤/٢/٢٠١٢القدس العربي، لندن، 
  
  تكشف حجم مخاوف أهالي مخيم البداوي" وثيقة شرف" .٢٠

البداوي خطوة هامة على صعيد تحصين وضعه الداخلي أمنياً من خالل توقيع خطا مخيم : عمر ابراهيم
ملزمة لجميع الفصائل الفلسطينية ومكونات المجتمع تحرم في أحد بنودها األساسية » وثيقة شرف«

استخدام السالح، وتدعو إلى الحد من فوضى انتشاره، والى رفع الغطاء عن كل مخل باألمن واالستقرار 
لى دعم القوة األمنية المشتركة ورفدها بالطواقم البشرية وإطالق يدها لتكون المرجعية الوحيدة العام، وا

حملت في » الوثيقة«. المخولة ضبط األمن ومالحقة المخلين به وتسليمهم إلى الجهات اللبنانية المختصة
ضبط السالح ومنع الشكل مؤشرات إيجابية حول تفهم الفصائل الفلسطينية لمطالب الالجئين، بضرورة 

استخدامه عشوائياً بعد تكرار الحوادث األمنية التي شهدها المخيم، إال أنها في المضمون أعطت انطباعاً 
عن حجم المخاوف التي تنتاب الفلسطينيين عموما وقادة الفصائل تحديداً من مجريات الوضع على 

آلخر من الحدود الشمالية، ومن أن يتحول الساحة اللبنانية والتطورات األمنية المتسارعة عند المقلب ا
  . المخيم إلى مالذ للفارين أو نقطة انطالق لزعزعة األمن في لبنان
في المخيم اجتماعا، » اللجنة الشعبية«وبعد سلسلة من اللقاءات، عقدت الفصائل الفلسطينية في مقر 

 الجميع الى التعاون للمحافظة على تحدث خالله أمين سر فصائل المقاومة الفلسطينية ابو خالد غنيم، فدعا
ما نقوم به هو للحفاظ «وأشار إلى أن . أمن المخيم وعلى المرافق العامة من ماء وكهرباء وبنى تحتية

  . »على مخيمنا ألنه المعقل األخير لنا وخاصة بعد ما جرى في مخيم نهر البارد
، الذي تم التوقيع عليه من قبل كافة »فميثاق الشر«ووزعت الفصائل بياناً يحمل البنود التي يتضمنها 

  .الفصائل الفلسطينية
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  :ويتضمن البنود الرئيسية التالية
  . العمل على تطوير وتفعيل اللجنة الشعبية للقيام بدور أفعل بما يخدم مصلحة شعبنا في مخيم البداوي-١
منية الوحيدة لفصائل  العمل على االرتقاء بدور القوة االمنية المشتركة باعتبارها المرجعية اال-٢

وتوفير اإلمكانيات المطلوبة بما فيها اعادة ) ضباطاً وعناصر(المقاومة في الشمال عبر دعمها بالكفاءات 
ترميم وتجهيز المقر بمشاركة جميع الفصائل وتشكيل لجنة مختصة من الفصائل لإلشراف على تفعيل 

  .دور القوة األمنية عند الضرورة والحاالت الطارئة
رفع الغطاء التنظيمي والسياسي والعائلي والعشائري عن كل مخل ومسيء لألمن االجتماعي لشعبنا  -٣

وذلك عبر محاسبته بالقوة االمنية . والذي يسيء لنضاله ويشوه العادات والتقاليد االجتماعية الرزينة
  .المشتركة

و يحاول ارتكابها بغض النظر  اتخاذ قرار بالتسليم للقضاء اللبناني المختص كل من يرتكب جريمة ا-٤
  .عن الوسيلة واألداة، واالتجار بالمخدرات والعابثين باالمن

 تحريم االستنفارات ومنع المظاهر المسلحة مهما كانت االسباب وعدم تسليح اي شخص سلوكه سيء -٥
ئل ألي وعدم استقبال الفصا. ومنع اطالق النار ومحاسبة مطلقي النار بالسجن والتغريم وسحب السالح

شخص طرد من تنظيم بسبب مسلكيته وتعزيز االنتماء الوطني والتعبئة الوطنية للشباب عموماً والمنتمين 
  .للفصائل خصوصاً

 منع التعدي على شبكات الكهرباء والماء والمصالح العامة والبناء االستثماري الذي ال يتوافق مع -٦
مبنى وكذلك الشوارع العامة والطرقات وإزالة كل شروط السالمة العامة وتأمين اآلبار والكهرباء لل

  .المخالفات
  ٢٤/٢/٢٠١٢السفير، بيروت، 

 
  حظى بدعم أمريكي غربي وخليجيتتوجيه ضربة عسكرية للبنان أمر قائم وفرضية  :نتنياهو .٢١

أن فرضية القيام بتوجيه ضربة عسكرية إلى لبنان أمر         " بنيامين نتنياهو "زعم رئيس الوزراء الصهيوني     
ومن جهتـه،   . ائم، وهو ليس سراً، بل إنّه يحظى بدعم أمريكي غربي ودول خليجية، ولهذا تم تحذيرهم              ق

في قيادتـه   " نصر اهللا "اليكس ماينتس أن بقاء     " هرتسيليا"زعم األكاديمي في المركز متعدد المجاالت في        
ارعوا لتدمير نصف لبنـان،     ال تس : "للحزب يملي الكثير من خطواته، ولسان حاله يقول لرفاقه في القيادة          

وتصفيتي على الطريق، ألن ما يجب أن يعني الحزب هو تصعيد سيطرته السياسية على لبنان، أكثر من                 
إلى أن  " ماينتس"وأشار  ". ، وال يمكن للحزب أن يخرج منها بخير       "إسرائيل"الخروج لمعركة أخرى ضد     

ح معه، واعترف بذلك، وهو عملياً يسعى لمنعه        حسم األمر، وأثبت بأن الردع الصهيوني نج      " نصر اهللا ""
مسبقاً، رغم احتمال أنّه قد يخدعنا، ألنّه لم يقل أنّه سيهاجم أو ال، لكنه أثبت في الماضي أنه فيما يتعلـق                     
                بالتهديدات واألفعال يمكن االعتماد على كلمته، ما يعني أنه في مواجهة محتملة صهيونية إيرانية، فـإن

يعرف ذلك جيدا، وال يمكنه أن يربح من هذه المواجهة، إال إذا هوجم، واضطر للـرد                لديه ما يخسره، و   
  ".بقوة

  القناة السابعة للمستوطنين
 ٢٣/٢/٢٠١٢مركز دراسات وتحليل المعلوماتت الصحفية، 
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   ترفض منح عضو كنيست يميني تأشيرة دخول"اسرائيل" في  السفارة األميركية":هآرتس" .٢٢
االلكتروني امس ان الحكومة االميركية ممثلة بسفارتها فـي تـل ابيـب             » هآرتس«ذكر موقع   : رام اهللا 

تأشيرة دخـول،   » االتحاد الوطني «رفضت منح عضو الكنيست االسرائيلي ميخائيل بن آري من حزب           
  .على خلفية انتمائه لمنظمة ارهابية

التي اسـسها   » كاخ«لحركة  واعرب بن آري عن تقديره بان االدارة االميركية تنسب اليه تهمة االنتماء             
  .الحاخام مئير كهانا والتي صنفها القانون االميركي كمنظمة ارهابية

وعبر المتحدث باسم الكنيست رؤوفين رفلين عن غضبه من القرار االميركي، وقال في رسالة كتبها الى                
  .» النظر فيهأود ان اعبر عن احتجاجي على القرار وأطالب باعادة«السفير االميركي دانييل شابيرو 

 ٢٤/٢/٢٠١٢الحياة الجديدة، رام اهللا، 
  
   كيلومترا من السياج الحدودي مع مصر٩٥إنجاز : في أعقاب هجمات إيالت .٢٣

أغسطس الماضي يقوم الجيش اإلسرائيلي بفتح      / للمرة األولى منذ هجمات إيالت في آب      : القدس المحتلة 
وعلم أنه في حـال      .إيالت، أمام حركة السير   ، والذي يصل إلى     "١٢"المقطع الجنوبي الغربي من شارع      

 .لم يحصل أي تغيير، وبموجب تقدير الوضع النهائي في نهاية األسبوع، سيتم فتح الشارع بشكل تدريجي              
 كيلـومترا مـن     ٩٥إلى ذلك، قال الضابط المسؤول عن تنفيذ مشروع السياج عران أوفير إنه تم إنجاز               

  . كيومتر في نهاية األسبوع القادم١٠٠توقع أن يتم إنجاز  كيلومترا هي طول الحدود، ومن الم٢٤٠
ـ      وتتوقع وزارة األمن أن تتم المصادقة على زيادة في         .  مليار شيكل  ١.٣يذكر أن تكلفة المشروع تقدر ب

 كيلومترا في أصعب منطقـة      ١٣ مليون شيكل بهدف إقامة مقطع من السياج بطول          ٢٨٠الميزانية بقيمة   
  .للحفر لكونها صخرية

 ٢٣/٢/٢٠١٢كالة سما اإلخبارية، و
  
   تقرر تحويل مطار قلنديا لمنطقة صناعية"سرائيلإ" .٢٤

كشفت مصادر اسرائيلية الخميس بان سلطات االحتالل االسرائيلي قررت تحويل :  كفاح زبون- رام اهللا
  .مطار قلنديا وسط الضفة الغربية الى منطقة صناعية تابعة لبلدية القدس االسرائيلية

كة السالم االسرائيلية من خطورة القرار، مشيرة الى ان ذلك القرار يعتبر ضربة قاضية وحذرت حر
  .لحل الدولتين الذي يطالب به المجتمع الدولي النهاء الصراع الفلسطيني االسرائيلي

حجيت عوفران، أن تحويل المطار إلى ' السالم اآلن'وقالت المسؤولة عن مراقبة االستيطان في حركة 
اعية سيقضي كليا على فرصة إقامة دولتين للشعبين، مشددة على ضرورة تسليم المطار الى منطقة صن

، وعدم نقل ملكية تلك االراضي لبلدية االحتالل ١٩٦٧السلطة الفلسطينية كونه اراضي محتلة عام 
ال يهمني على اسم من سيتم تسجيل األرض لكنها يجب أن تحول إلى السلطة 'بالقدس، مضيفة 

االسرائيلية الخميس ان لجنة التنظيم والبناء التابعة لبلدية االحتالل ' معاريف'وكشفت صحيفة  .'نيةالفلسطي
  .في القدس قامت مؤخرا بتسجيل األرض المقام عليها المطار كأرض تابعة للبلدية ولدولة اسرائيل
 المطارات وبينت الصحيفة أن ارض المطار لم تسجل بأي تسجيل إسرائيلي واستولت عليها مصلحة

  .'أراضي إسرائيل'المدنية التي قدمت الطلب للبلدية بتسجيل األرض على اسمها واسم الدولة في دائرة 
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فان وزير المواصالت اإلسرائيلي يسرائيل كاتس، كان قد شكل لجنة خاصة حول ' معاريف'وحسب 
الل في القدس حيث قررت المطار الواقع جنوب رام اهللا وشمال القدس لتحويل المنطقة إلى بلدية االحت

  .إقامة منطقة صناعية على ارض المطار ونقل معدات البلدية إليه
إنه ليس من حق إسرائيل أو بلدية االحتالل في «وقال الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، غسان الخطيب، 

القدس، نير ولكن رئيس بلدية . »القدس إجراء أي تعديل على الوضع القائم حاليا وفق القانون الدولي
بينه وبين مشروع آخر أعلنه أمس مع الوزير كاتس، ادعى فيه إقرار خطة » الموازنة«بركات، حاول 

 مليون شيقل ٥٠٠ شارعا داخل القدس الشرقية على مدى السنوات الخمس المقبلة، بتكلفة ٥٠لتعبيد 
ية حياة الفلسطينيين ، سيتحملها االتحاد األوروبي وذلك من أجل تحسين نوع) مليون يورو١٠٠نحو (

سيتيح تحسين نوعية الحياة والخدمات البلدية في أحياء «وقال بركات إن البرنامج . الذين يعيشون فيها
  . ألف فلسطيني٢٧٠، الذي يعيش فيه نحو »القطاع الشرقي للمدينة

  ٢٤/٢/٢٠١٢، الشرق األوسط، لندن
  
  ت لهدمه واقامة الهيكل اليهودي االقصى ويدعون لجمع التبرعا المسجد المستوطنون يقتحمون .٢٥

اقتحم العشرات من المستوطنين االسرائيليين الخميس المسجد االقصى المبارك : رام اهللا ـ وليد عوض
  .وذلك في تصعيد من قبل سلطات االحتالل االسرائيلي التي سمحت لهم باقتحامه ووفرت لهم الحماية

القصى من باب السلسة وباب المغاربة منعت المصلين وفيما سمحت قوات االحتالل للمستوطنين باقتحام ا
  . عاما من اداء الصالة بالمسجد٤٠المسلمين الذين تقل اعمارهم عن 

وفي ظل اقتحام المستوطنين لالقصى الخميس نشروا نداءات على مواقعهم االلكترونية تطالب بجمع 
  .يكل اليهودي المزعوم مكانهالتبرعات المادية لصالح هدم المسجد المبارك في القدس وبناء اله

وحذّرت مؤسسة األقصى من مغبة وتداعيات وخطورة تصعيد االعتداءات واالقتحامات للمسجد األقصى 
من قبل الجماعات اليهودية والمستوطنين وقوات االحتالل وحملت االحتالل وأذرعه مسؤولية ما قد 

  .يحدث
  ٢٤/٢/٢٠١٢، القدس العربي، لندن

  
   أيام ضد قرار اعتقالها اإلداريسبعةلبي تدخل اضراباً مفتوحاً عن الطعام منذ األسيرة هناء الش .٢٦

 عاما ٢٨كشف وزير شؤون األسرى والمحررين عيسى قراقع أن األسيرة هناء يحيي الشلبي : رام اهللا
 السابع من اإلضراب المفتوح عن الطعام في زنازين سجن الشارون  اليوممن سكان جنين دخلت امس

  . شهور٦ وحكم عليها باالعتقال اإلداري لمدة ١٦/٢/٢٠١٢عد ان تم اعتقالها يوم للنساء ب
وقال قراقع ان األسيرة هناء الشلبي هي أسيرة محررة أفرج عنها في صفقة تبادل شاليط وكانت محكومة 

  .بالسجن اإلداري لمدة عامين بعد تجديده أكثر من مرة
حقها، وقد شرعت باإلضراب المفتوح عن الطعام منذ وجرى اعتقالها مجددا من منزلها وصدر حكم ب

وقالت محامية الوزارة شيرين عراقي التي زارت األسيرة  .اليوم األول من اعتقالها احتجاجا على ذلك
  في سجن الشارون إن أوضاعها الصحية متدهورة، وأن ادارة السجن قد عزلتها وحدها في زنازين 
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  .انفرادية، وهددتها بنقلها الى قسم الجنائيات في سجن الرملة إذا استمرت باإلضراب

  .وقالت المحامية ان األسيرة الشلبي تعرضت للضرب واإلذالل خالل اعتقالها على يد الجنود والمحققين
  ٢٤/٢/٢٠١٢، الحياة الجديدة، رام اهللا

  
  "صفقة شاليط"في ين  تواصل اعتقال االسرى الفلسطينيين المحرر"سرائيلإ" .٢٧

واصل جيش االحتالل االسرائيلي الخميس اعتقال االسرى المحررين ضمن : رام اهللا ـ وليد عوض
صفقة تبادل االسرى التي جرت قبل اشهر بين حماس واسرائيل برعاية مصر حيث اعتقلت قوة عسكرية 

ل ومعاملة العائلة بوحشية قبل وقامت بتفتيش المنز)  سنة٢٨(اسرائيلية االسير المحرر سامر علي قناوي 
اقتياده لجهة غير معلومة وبعد ان تعرض للضرب من قبل الجنود خالل االعتقال ونقله الى احدى 

وقالت مصادر امنية فلسطينية ان قوات االحتالل تواصل اعتقال االسرى المحررين بشكل  .الدوريات
  .تدريجي

  ٢٤/٢/٢٠١٢، القدس العربي، لندن
  
  ناً من الضفة وهدم منزل وتجريف عشرات الدونمات بالخليل مواط٣٣اعتقال  .٢٨

 في عمليات ، واصلت قوات االحتالل عمليات المداهمة لبلدات وقرى في محافظات الضفة:محافظات
 مواطناً من محافظات الخليل، قلقيلية ونابلس وجنين والقدس المحتلة ٣٣االعتقال حيث اعتقل اكثر من 
ل عشرات الدونمات الزراعية واقتلعت مئات االشجار في الخليل وسلمت في وقت جرفت آليات االحتال

 منازل في ٨اخطارات بهدم مسجد ومدرسة وعشرات المساكن في يطا واوقفت العمل في تشييد 
صوريف وهدمت منزالً وبئري مياه في بلدة نوبا وهاجم عشرات المستوطنين منزالً في قرية فرعتة 

  .ه ومحتوياته بالكاملبمحافظة قلقيلية حطمت نوافذ
  ٢٤/٢/٢٠١٢، الحياة الجديدة، رام اهللا

  
  بحجة التحريض على االحتالل" التاريخ المصور فلسطين"وزارة التربية في رام اهللا تسحب كتاب  .٢٩

التربية والتعليم " وزارة"أن ما تسمى " المركز الفلسطيني لإلعالم"ذكرت مصادر مطلعة لمراسل : رام اهللا
للداعية ) التاريخ المصور.. فلسطين(ة المحتلة أصدرت مؤخرا قرارا بسحب كتاب في الضفة الغربي

  .اإلسالمي الكويتي الدكتور طارق سويدان من أرفف مكتبات المدارس التابعة لها
اتخذت هذا القرار بحجة أن الكتاب يحتوي على مضامين تحريضية ضد " الوزارة"وأوضح المصدر أن 

 دعوته للجهاد وتحرير فلسطين، إضافة إلى انتقاد الكاتب لعملية التسوية بين الكيان الصهيوني من خالل
ولم تكتف الوزارة بسحب الكتاب من المكتبات المدرسية؛ بل قامت باستبداله بكتاب  .السلطة واالحتالل

  .وهو كتاب يروج للسالم والتطبيع والتعايش مع الكيان الصهيوني) طيور السالم(اسمه 
  ٢٣/٢/٢٠١٢، سطيني لإلعالمالمركز الفل
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  كل شيء مباح ضد الفلسطينيين.. في البلدة القديمة بالخليل .٣٠
يعاني سكان البلدة القديمة في مدينة الخليل من سياسات اإلغالق اإلسرائيلية المتكررة لشوارعها الرئيسة، 

ادا في قلب البلدة  مستوطن جلبوا من دول العالم ليعيثوا فس٤٠٠وما ينغص على حياتهم أكثر، قرابة 
وتقع البلدة القديمة بمحاذاة الحرم اإلبراهيمي الشريف، وهي عبارة عن أزقة وبيوت  .وبقوة السالح

  . ودكاكين قديمة، وتحتوي على العديد من األسواق
كل شيء هنا مباح للمستوطنين، : "ويستعرض الحقوقي صالح النتشة معاناة أهالي البلدة القديمة بالقول

  ". قوات الجيش التي تضع عشرات نقاط المراقبة العسكرية في مختلف أنحاء البلدة القديمةبحماية 
أن المستوطنين يتعمدون إهانة ومالحقة الفلسطينيين، وخسائر البلدة ال تقدر "، "فلسطين"وأضاف النتشة لـ

  ". جراء وجود هؤالء الغرباء
حتالل أمام حركة المركبات الفلسطينية عقب شارع الشهداء، شريان الحياة في البلدة، أغلقه جيش اال

، حيث منع المركبات من الوصول إلى سوق الخضار المركزي ١٩٩٤مذبحة الحرم اإلبراهيمي عام 
وأدى إغالق الشارع إلى خسائر اقتصادية كبيرة ومشكالت كثيرة للعائالت الفلسطينية تتمثل في  .نهائيا

  . بلدة القديمة ألف إنسان فلسطيني في ال١٥هدم اقتصاد 
 منها بأمر عسكري، فضلًا ٥٠٠ دكان، ١٨٠٠ورصدت الغرفة التجارية في الخليل في نشرة لها إغالق 

وبينت أن عدد البيوت غير المأهولة بسبب اإلغالق يصل . من البيوت في البلدة القديمة% ٤٣عن إغالق 
الف الفلسطينيين من سكان  مستوطن، على حساب آ٤٠٠ تقريبا، وكل ذلك من أجل حماية ١٠٠٠إلى 
  . الخليل

  ٢٣/٢/٢٠١٢، موقع فلسطين أون الين
  
   فلسطينًيا من بلدة عزون منذ بداية العام٢٨االحتالل اعتقل : قلقيلية .٣١

أوضح حسن شبيطة مسؤول ملف االعتداءات اإلسرائيلية في بلدة عزون شرق مدينة قلقيلية : قلقيلية
، ثمانية وعشرين )٢٠١٢(سرائيلي اعتقلت منذ بداية العام الحالي بالضفة الغربية بأن قوات االحتالل اإل

  .مواطنًا فلسطينيا من البلدة، منذ بداية العام الحالي خالل عمليات اقتحام ودهم لمنازل المواطنين
بأن البلدة تتعرض بشكل شبه يومي القتحامات ومداهمات مستمرة " قدس برس"وأشار شبيطة لمراسل 

تالل، بسبب وجود خمس مستوطنات يهودية في محيطها ووقوعها بمحاذاة الشارع من قبل قوات االح
، باإلضافة إلى إحاطتها من الجدار العازل من أربع جهات، الفتًا "٥٥شارع "االلتفافي المعروف بـ 

مائة وسبعة وأربعين معتقالً من ) ٢٠١١(عدد المعتقلين من البلدة بلغ العام الماضي "النظر إلى أن 
  .، حسب قوله"ني البلدةمواط

  ٢٣/٢/٢٠١٢قدس برس، 
  
   المتكررة لتهويد األقصى"الصهاينة" يحذرون من محاوالت في األردن" اإلخوان" .٣٢

إننـا فـي    "نسخة منـه،    " السبيل"قالت جماعة اإلخوان المسلمين في بيان لها اليوم الخميس تلقت           : عمان
مقدسات في القدس، ونحمل العدو الـصهيوني       الحركة اإلسالمية نحذر من المساس بالمسجد األقصى وال       

  ".المسؤولية كاملة عن هذه الجرائم المتكررة
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وحذرت الجماعة في الوقت ذاته المسؤولين في البالد العربية واإلسالمية، وخاصـة األردنيـين، مـن                
ا السكوت عن هذه الجريمة المستمرة التي قد تفجر الغضب الشعبي العارم إذا ما استمر العدو فـي هـذ                  

العدوان على المقدسات والسكان، مطالبينهم بالقيام بواجباتهم في حماية القدس واألقصى بكـل الوسـائل               
  .بحسب البيان. الممكنة

الذين يتصدون لهذا العـدوان والمـؤامرة   "وتوجهت الحركة بالتحية والشكر إلى أبناء الشعب الفلسطيني،       
  .على حد وصفه". بصدورهم العارية وإيمانهم العظيم

ودعت الحركة كافة الشعوب اإلسالمية إلى القيام بواجبهم ودورهم في إسناد ومؤازرة أهلنا في فلسطين،               
  .حتى إفشال المخططات الصهيونية

٢٤/٢/٢٠١٢، السبيل، عمان  
  
  إطالق سراح مروان البرغوثيإلى  "إسرائيل" يدعو  األردنيةالناطق الرسمي باسم الحكومة .٣٣

الدولة لشؤون اإلعالم واالتصال الناطق الرسـمي باسـم الحكومـة راكـان             أكد وزير   : )بترا( -عمان  
المجالي أن دعم األردن لألشقاء الفلسطينيين والسلطة الوطنية الفلسطينية كامل ومستمر للوصـول إلـى               

  .الحقوق الفلسطينية المشروعة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة
ة الوزراء فدوى البرغوثي زوجة األسير مروان البرغـوثي،         وقال خالل استقباله في مكتبه في دار رئاس       

 الثاني وضع القضية الفلسطينية في سلم األولويات ويكرس جهوده لـدعم الفلـسطينيين              عبد اهللا إن الملك   
  .وحقوقهم المشروعة

من جهتهـا   . ودعا المجالي إسرائيل إلى إطالق سراح المناضل مروان البرغوثي واألسرى الفلسطينيين          
 البرغوثي أن العالقات بين الشعبين األردني والفلسطيني هي عالقات أخوة وتضامن وهي راسخة              أكدت

  .في التاريخ والجغرافيا
٢٤/٢/٢٠١٢، الغد، عمان  

  
   العتراض صواريخ سوريا "باتريوت"األردن ينشر ": لو فيغارو" .٣٤

ة برعاية أميركية ودعـم      ألماني -الفرنسية، أمس، عن تفاصيل صفقة أردنية     » لو فيغارو «كشفت صحيفة   
الـصحافي  ، وقـال    للصواريخ على الحدود األردنية مـع سـوريا       » باتريوت«إسرائيلي لنشر مضادات    

المملكة األردنية  «، أن   »خبير عسكري أوروبي في الشرق األوسط     «الفرنسي جورج مالبرونو، نقالً عن      
حماية ألراضيها وإلسرائيل مـن     تستعد لنشر أربع بطاريات باتريوت مضادة للصواريخ، بهدف تأمين ال         

  .»أي هجمات جوية محتملة من األراضي السورية
إال أنه ينقـل    . عمن جانبها، لم تشأ وزارة الدفاع اإلسرائيلية وال السلطات األردنية التعليق على الموضو            

من شأن تلك المضادات أن تعترض صواريخ سكود التـي تعبـر            «عن الخبير العسكري األوروبي قوله      
  .»واء األردنية باتجاه إسرائيلاألج

٢٤/٢/٢٠١٢، ، بيروتاألخبار  
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   عنهاإلفراج خضر عدنان تحتفل بقرب األسيرلجنة التضامن مع : األردن .٣٥
احتفلت لجنة التضامن مع االسير خضر عدنان مساء امس االول في نـادي        :  زينة أبو إبراهيم -الزرقاء  
 عن الطعام وقـرار     إضرابه الفلسطيني خضر عدنان     األسيرق   القلم الثقافي في الزرقاء بمناسبة تعلي      أسرة

  . نيسان المقبل١٧ سراحه في إطالق اإلسرائيليةالمحكمة العليا 
٢٤/٢/٢٠١٢، الدستور، عمان  

  
  "إسرائيل"ـهو البلد الوحيد الذي ألحق هزيمة عـسكرية بلبنان : الرئيس اللبناني .٣٦

 بنيـامين نتنيـاهو     اإلسـرائيلي ى تهديد رئيس الوزراء     سليمان عل الرئيس اللبناني ميشال    علّق  : بيروت
لبنان دولة عمرهـا    «بضرب لبنان وقوله بعدم وجود دولة بهذا االسم في خريطة العالم الجديدة، فقال إن               

  .»آالف السنين وهي متجذرة في التاريخ ولن ينال من وجودها مثل هذا الكالم
لبنـان، وعلـى    «: في قصر بعبدا  » المراسلين العرب جمعية  «وأضاف خالل استقباله المجلس الجديد لـ       

، هو البلد الوحيد الذي ألحق      إسرائيلرغم عدم وجود دعم عسكري ومالي مشابه للدعم الذي تحصل عليه            
  .» اليومإلىهزيمة عـسكرية بإسرائيل التي ال تزال تعاني تداعياتها المعنوية 

٢٤/٢/٢٠١٢، الحياة، لندن  
  
  ائيلية ببناء جدار فاصل عند الحدود مع كفركال النية اإلسرلبنان يناقش  .٣٧

ناقش االجتماع الثالثي في رأس الناقورة، بين ممثلين عن الجيشين اللبناني واإلسرائيلي برعايـة قائـد                 
 آلية بناء الجدار    كذلك ناقش  ،اليونيفيل، أمس، النية اإلسرائيلية ببناء جدار فاصل عند الحدود مع كفركال          

ـ   وقال. جانب اللبناني من وجهة عسكرية    ومدى تأثيره على ال    الجنرال بـاولو   » اليونييفل« القائد الجديد ل
خطته من أجل بناء جدار يحل محل الـسياج التقنـي           «سييرا عقب االجتماع، أن الجيش اإلسرائيلي قدم        

  .»وسيقام الجدار على الخط حيث السياج التقني في الوقت الحاضر. اإلسرائيلي
٢٤/٢/٢٠١٢، ، بيروتاألخبار  

  
  السودان ينفي رفض استقبال مشعل .٣٨

نفى حزب المؤتمر الوطني الحاكم تقارير إعالمية أجنبية قالت إن السودان :  جيهان الحسيني-القاهرة 
، وقال إنها "المشبوهة" ووصفها بـ،مشعلرئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد رفض استضافة 

: أمسحزب قطبي المهدي الح رئيس القطاع السياسي في وصر. "مفبركة من جهات إسرائيلية وأميركية"
، مضيفاً أن مشعل يستقبل في أي وقت زار السودان، "هذا كذب... الخرطوم لم ترفض استقبال مشعل"

  ."السودان مفتوح لمشعل ولإلخوة الفلسطينيين": ومؤكداً االلتزام الكامل بالقضية الفلسطينية، وقال
درة من باريس األسبوع الماضي ذكرت أن مشعل طلب من الحكومة  الصا"تي تي يو"وكانت نشرة 

قتاً في الخرطوم، إال أن السلطات اعتذرت بحجة عدم مقدرتها على توفير ؤالسودانية السماح له باإلقامة م
  .الحماية له

  ٢٤/٢/٢٠١٢الحياة، لندن، 
  
  



  

  

 
 

  

            ٢٢ص                                     ٢٤٢١:                العدد٢٤/٢/٢٠١٢ الجمعة :التاريخ

  بنكيرانو األحد بحضور عباس "مؤتمر القدس الدولي"أمير قطر يفتتح  .٣٩
 الستضافة مؤتمر الدوحة  القطريةاكتملت استعدادات وزارة الخارجية :قنا، وكالة الشرق – وحةالد

وسوف يخاطب الجلسة  . بعد غدقطرالدولي حول القدس الذي يفتتحه الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير 
 رئيس ،نكيران باإلله محمود عباس السيد عبد ةالفلسطينيالسلطة  جانب رئيس إلىاالفتتاحية للمؤتمر 
 .كما يخاطب المؤتمر د . الذي يلقي كلمة نيابة عن عاهل المغرب الملك محمد السادس،الحكومة المغربية

 العام لمنظمة التعاون األمين أوغلو، إحسانكمل الدين أ و، العام للجامعة العربيةاألمين ،نبيل العربي
 نيابة عن األمين ، السالم في الشرق األوسط، منسق األمم المتحدة لعمليةي والسيد روبرت سراإلسالمي،

ون فلسطين ؤ األمين العام المساعد لجامعة الدول العربية لش، محمد صبيحشاروأ .العام لألمم المتحدة
 األمانة العامة للجامعة فيإلى أن قطاع فلسطين ،  قناوكالة حديث لفي ، العربية المحتلةواألراضي

 المؤتمر، لكننا قمنا بجهود كبيرة وكثفنا فيلق بقضية القدس لطرحها  دراسات تتع١٠٧العربية تلقي نحو 
  . المؤتمر حتى يمكن مناقشتها بكل يسر من قبل المشاركينفيهذه الدراسات لتتوزع على اللجان األربع 

  ٢٤/٢/٢٠١٢الشرق، الدوحة، 
  
   أعجز من أن تفكّر بحرب على لبنان"إسرائيل": وزير الدفاع اإليراني .٤٠

 استطاع أن يكسب المبادرة بعدما  اللبنانير الدفاع اإليراني أحمد وحيدي، أمس، أن حزب اهللاعتبر وزي
أعجز من أن تفكر بأي حرب على " أصبحت "إسرائيل" أن  هي التي تحددها، معتبراً"إسرائيل"كانت 
قاتلي حزب م" في طهران، قال وحيدي إن "قادة حزب اهللا الشهداء"وخالل احتفال لمناسبة ذكرى  ."لبنان

إنهم جند اهللا، فهم قدموا الشهداء واألسرى في سبيل الجهاد "وأضاف . "اهللا هم أنقى مجاهدي العالم
بفضل "وأكد وحيدي أنه  ."والنضال ضد اإلسرائيليين، وكل هذا العطاء تكرس كي يعزز حزب اهللا قوته

، مكرراً "م في البر والبحر والجوتضحيات الشهداء في لبنان انكسر الجيش الذي قيل انه ال يقهر وانهز
  ." اليوم هي أوهن من بيت العنكبوتإسرائيل العام لحزب اهللا السيد حسن نصر اهللا بأن األمينكالم "

  ٢٤/٢/٢٠١٢السفير، بيروت، 
  
  وفد كويتي يصل غزة عبر معبر رفح .٤١

لحدودي، في أعلنت مصادر مصرية، أمس، وصول وفد كويتي إلى قطاع غزة عبر معبر رفح ا :القاهرة
وقال مصدر  .زيارة تضامنية ضد الحصار اإلسرائيلي المفروض على القطاع واالطالع على احتياجاته

 المهتمة ببناء المشروعات "الجمعية الكويتية إلعادة إعمار غزة" من  متضامنا١٩ًمسؤول إن الوفد يضم 
  .الخدمية واإلنسانية بالقطاع

  ٢٤/٢/٢٠١٢الخليج، الشارقة، 
  
  على تليفونات كبار المسؤولين بمصر" إسرائيل"تكشف تجسس " ماألهرا" .٤٢

قبل أن يسدل الستار عن القضية المنظورة أمام محكمة جنايات : عصام مليجي، وسميرة علي عياد
القاهرة، والمتهم فيها األردني بشار إبراهيم أبو زيد واإلسرائيلي الهارب أوفير هراري بتهمة التخابر مع 

واللذان أحيال إلى المحاكمة .  دولة أجنبية بقصد اإلضرار بالمصالح القومية للبالدمن يعملون لمصلحة
بعد أن أشارت تحريات األمن القومي أن المتهم األول أجرى اتصاالت مع المتهم الثاني أحد عناصر 
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بالد عبر المخابرات اإلسرائيلية واالتفاق فيما بينهما على تمرير المكالمات الدولية المصرية الواردة لل
وفجرت التحقيقات مع المتهم األول عن اتهام أربعة أشخاص آخرين من القيادات . النت اإلسرائيلي

والعاملين بشركة موبينيل من بينهم شخص يحمل الجنسية األمريكية والذين سوف يمثلون أمام المحكمة 
 كيلو ٢ بمنطقة العوجة على بعد االقتصادية بجلسة االثنين القادم بتهمة الموافقة على إنشاء محطة للشركة

 متراً ألحد ٧٠مترات من الحدود المصرية دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة وبارتفاع 
وكشفت .  مترا١٢ًهذه األبراج، التي تم إنشائها متجاوزاً االرتفاع المسموح به في المناطق الخلوية وهى 

هوائيات ورفع كفاءتها وتوجيهها عمداً لنقل إشارة شبكة معاينة األبراج عن دعمها بالمزيد من األطباق 
الدولية ) VOIP(موبينيل لتخدم منطقة محددة داخل الحدود اإلسرائيلية مما يسمح لتمرير المكالمات الـ 

وكشف التقرير الذي أعد حول هذا الملف عن وجود منطقة عسكرية حصينة إسرائيلية . الخاصة بمصر
وأن هذا االرتفاع بالبرج ال يتناسب مع طبيعة .  درجة مع البرج٧٥يل بزاوية تجاه هوائيات شركة موبين

  . شخص٦٠٠المنطقة والتي تبين أنها صحراء وحجم سكانها ال يتجاوز 
عن طريق أبراج " إسرائيل"وحصلت األهرام على معلومات من بينها أن المكالمات التي تم تمريرها من 

، بغرض التنصت على تلك المكالمات التي تبين أنها تخص كبار العوجة تقترب من مليون دقيقة شهرياً
  .المسؤولين بالدولة المصرية

  ٢٤/٢/٢٠١٢األهرام، القاهرة، 
  
  بناء مستوطنات جديدة" إسرائيل"تستنكر إعالن األمم المتحدة  .٤٣

فـي  استنكرت األمم المتحدة إعالن إسرائيل عزمها بناء عدد جديد من المـستوطنات             :  بترا –نيويورك  
وقال منسق األمم المتحدة لعملية السالم في الشرق األوسط روبـرت            .عمق األراضي الفلسطينية المحتلة   

ومن شأنه تعقيد تحقيق هـدف      » الشجب«سيري إن إعالن إسرائيل عزمها بناء هذه المستوطنات يستحق          
ل زيارته األخيـرة    واشار سيري الى تصريح لألمين العام لألمم المتحدة بان كي مون خال           . حل الدولتين 

لألراضي الفلسطينية والذي اعتبر فيه بناء المستوطنات أمرا غير قانوني ويخالف التزامـات إسـرائيل               
  .بموجب خريطة الطريق، مشيرا الى انها لن تكون قابلة لالعتراف من قبل المجتمع الدولي
  ٢٤/٢/٢٠١٢، الدستور، عمان

  
  مان استمرار عملها في ظل أزمة الكهرباء الصليب األحمر يزود مشافي غزة بالوقود لض .٤٤

أعلنت اللجنة الدولية للصليب األحمر أمس عن قيامها بتزويد وزارة الصحة بغزة            : ـ أشرف الهور   غزة
 ألف لتر من الوقود لضمان تشغيل مولداتها الكهربائيـة، بـسبب االنقطـاع المتكـرر للتيـار       ١٥٠بـ  

  .الكهربائي عن القطاع
 مستشفى عاما فـي الحفـاظ علـى         ١٣ في بيان له ان هذا الوقود المقدم سيساعد          وذكر الصليب األحمر  

  .الخدمات الصحية األساسية خالل العشرة أيام المقبلة
يحد 'ونقل التصريح عن عرفان سليماني رئيس بعثة الصليب األحمر بغزة قوله ان نقص الوقود في غزة                 

، وأنه من دون هذه اإلمدادات الطارئة قد يتوقـف         من أداء الخدمات الحيوية العامة خصوصا المستشفيات      
  .'عالج آالف المرضى وتتعرض حياتهم للخطر
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ودعت اللجنة الدولية للصليب األحمر كافة الجهات التخاذ الخطوات الالزمة لحل مشكلة النقص قبـل أن                
  .تؤدي إلى عواقب أكثر خطورة

  ٢٤/٢/٢٠١٢، القدس العربي، لندن
  
   نسقتا معا خطوات ضد إيرانواشنطن وتل أبيب: "إسرائيل"بـسفير الواليات المتحدة  .٤٥

قال السفير االمريكي في اسرائيل دان شابيرو يوم الخمـيس ان الواليـات المتحـدة               : )رويترز(القدس  
واسرائيل نسقتا معا الخطوات التي تتخذ للتصدي لبرنامج ايران النووي الـذي يعتقـد انـه ذو اهـداف                   

وقـال   .متاحـة " كل الخيارات االخـرى   "ان معا من اجل ضمان ان تكون        عسكرية وان الجانبين يخطط   
السفير امام قادة المجتمع اليهودي االمريكي ان الدولتين تأمالن ان تقنع العقوبات االقتصادية المفروضـة             

  .لكنها لم تحقق هدفها بعد" اثر كبير"حاليا ايران بالتخلي عن طموحاتها النووية وانها لها 
  ٢٤/٢/٢٠١٢،  لألنباءوكالة رويترز

  
   للسلطة الفلسطينية مليون يورو٢٢ تتعهد بتقديم" وكالة التنمية الفرنسية" .٤٦

 مليـون   ٢٢تعهدت وكالة التنمية الفرنسية بدعم الشعب الفلسطيني والسلطة الفلسطينية بحوالي           : رام اهللا 
د من القطاعـات الحيويـة      يورو، حيث يأتي هذا الدعم لتمويل العديد من المشاريع التطويرية، في العدي           

  .أهمها قطاعا النفايات الصلبة والمياه العادمة
علـي الجربـاوي، وزيـر التخطـيط         .جاء ذلك خالل المشاورات السنوية بين الجانبين، التي ترأسها د         

والتنمية اإلدارية، والمدير اإلقليمي لوكالة التنمية الفرنسية ماري بيري نيكوليت، في مقر الوزارة بـرام               
  .اهللا

 نيكوليت أن فرنسا ملتزمة بدعم الجهد الفلسطيني ببناء مؤسسات الدولة وتنمية الواقع الفلسطيني،              وعدت
معربة عن تقديرها للجهود الفلسطينية في تنفيذ البرامج والمشاريع الحيوية، ومقـدرةً عالقـة الـشراكة                

  .الدائمة بين الجانبين
الدراسـات  " ألف يورو لمـشروع      ٥٠٠اتفاقية بقيمة   وقع الجرباوي ونيكوليت على هامش المشاورات       و

  ".وبناء القدرات
  ٢٤/٢/٢٠١٢، األيام، رام اهللا

 
  نسبة البطالة بين الشباب العربي % ٢٦.٢": العمل الدولية" .٤٧

اتجاهات العمالة " أظهر تقرير أصدرته منظمة العمل الدولية تحت عنوان :  ينال أبو زينة-عمان 
  .خالل العام الماضي % ٢٦.٢لبطالة بين الشباب في الوطن العربي بلغت أن نسبة ا" ٢٠١٢العالمية 

 % ٦.٦وبين التقرير الذي صدر أول من أمس أن معدل بطالة البالغين في العالم العربي ارتفع إلى 
  %.٢.٨ وهو اعلى من المعدل العالمي الذي يراوح مستوى ٢٠١١خالل العام 

يعني أن أكثر من % ٤إلى أن ارتفاع البطالة لدى البالغين إلى وعلى صعيد الشرق األوسط اشار التقرير 
  .شخص بين كل أربعة شبان ناشطين اقتصاديا في الشرق األوسط عاطلون عن العمل

  ٢٤/٢/٢٠١٢، الغد، عمان
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  %٢٣٠٠استخدام االنترنت بمنطقة الشرق االوسط زاد بنسبة : دراسة .٤٨
مال افريقيا احدى أكبر شركات أبحاث السوق على اس الشرق االوسط وش.ان. قالت شركة تي:ةالقاهر

مستوى العالم ان العديد من االسواق االقليمية تشهد زيادة مذهلة في استخدام االنترنت حيث ارتفع عدد 
  . مليون خالل العشر سنوات الماضية٨٧١ مليون الى ٧.٨المستخدمين من 

ن تلقت رويترز نسخة منه عبر البريد وقال ستيف هاملتون كالرك الرئيس التنفيذي للشركة في بيا
ازداد استخدام االنترنت في منطقة الشرق االوسط وشمال افريقيا خالل "االلكتروني يوم االربعاء 

 في المئة وأرى أن هذا أحد المؤشرات الكثيرة لضرورة قيام ٢٣٠٠السنوات العشر الماضية بنسبة 
  ."مالالعالمات التجارية بتغيير طريقتها في تنفيذ االع

  ٢٢/٢/٢٠١٢، وكالة رويترز لألنباء
  
  ونسيان العالم... قمع السلطة وتواطؤ فصائل: االفلسطينيون في سوري .٤٩

قصة المعتقلين الفلسطينيين في السجون السورية، ال تبدأ أحداثها مع مطلع الثورة السورية،             : كمال حسين 
  .بل تمتد فصولها لتكون جزءاً ال يتجزأ من الثورة

، إذ لم يصدر عن المؤسسات المعنية بحقوق الالجئين الفلسطينيين ما يدل على أنها تقوم               اإلحصاء صعب 
بواجبها، لذلك تطوع شبان وفتيات فلسطينيون لمتابعة شؤون المعتقلين والشهداء الفلسطينيين في الثـورة              

هاكات النظـام   السورية، على رغم إمكاناتهم المتواضعة، وصعوبة المهمة، فعملوا جاهدين على توثيق انت           
  .السوري بحق الالجئين الفلسطينيين في سورية خالل الثورة

أحصى هؤالء حتى اليوم اكثر من مئة معتقل فلسطيني في السجون السورية منذ بدء الثـورة، وحـوالى                  
ويؤكد مـسؤول اإلحـصاء     ) ال يشمل هذا الرقم شهداء مسيرتي العودة وأحداث الخالصة        (خمسين شهيداً   

ة أن هذه األرقام ليست نهائية، ألنها تمثل العدد الذي استطاعوا الوصـول إليـه مـع                 فـــي المجموع 
  .ناشطين في المخيمات الممتدة من درعا جنوباً إلى حلب شماالً

يقول ناشط آخر إن عملية اإلحصاء صعبة جداً، حيث يتم تناقل األنباء عبر أهالي المخيمات الذين نزحوا                 
يخرج من المخيم ويلتقونه صدفة، ثم تبدأ عملية التأكد من الخبر عبـر             عن مخيماتهم، أو من طريق من       

  .مجموعة من االتصاالت المتاحة في شكل محدود، وهي عملية تأخذ الكثير من الوقت والجهد
إحدى الناشطات في مجموعة التوثيق ذكرت أن أول فلسطيني سقط في مخيم درعا وهـو وسـام أميـر                   

، عند محاولة اهالي المخيم إسعاف المصابين       ٢٠١١) مارس( آذار   ٢٣ي  الغول الذي قتله رجال االمن ف     
في محيطه خالل اجتياح الجيش السوري للمدينة، وتؤكد أن اثنين على األقل من المعتقلين الفلـسطينيين                
خالل الثورة، قد عادوا إلى أهلهم أخيراً جثثاً بعدما قتلوا تحت التعذيب في سجون النظام، وهما خمـيس                  

 في مخيم الرمل في الالذقية، وقتل تحـت         ٢٠١١) اغسطس( آب   ٢٥ عاماً، اعتقل بتاريخ     ٢٩ي  الحرير
) ديـسمبر ( كـانون األول     ٢١، وتم ابالغ أهله بتـاريخ       ٢٠١١) نوفمبر( تشرين الثاني    ٢٠التعذيب في   

وض ، وشفيق سعيد الع   )اعتقل واستشهد ودفن من دون أن يراه أهله       ( كما تم إبالغهم بمكان دفنه،       ٢٠١١
المدعو أبو يحيى أحد الالجئين الفلسطينيين في مخيم العائدين في حمص، والذي وصل نبأ مقتله إلى أهله                 

  . إثر التعذيب٢٠١٢) فبراير(في الثالث عشر من شباط 
  التعذيب مضاعف



  

  

 
 

  

            ٢٦ص                                     ٢٤٢١:                العدد٢٤/٢/٢٠١٢ الجمعة :التاريخ

يجري الناشطون في مجال توثيق االنتهاكات مقابالت مع المفرج عنهم، لكنهم يتوخون الكثير من الحذر               
نشر هذه المقابالت حرصاً على سالمتهم، ويتبين من هذه المقابالت أن المعتقلين يتعرضـون لـشتى                في  

عارين تماماً من مالبسهم وصوالً إلى الصعق بالكهرباء في كل أنحاء           » الشبح«أشكال التعذيب ابتداء من     
عتقل المزيـد   الجسد، ويتعرضون للضغوط في سبيل تجنيدهم كمخبرين، ورفض هذا الموضوع يكلف الم           

ومعظم المعتقلين يطلب منهم التعرف على أشخاص التقطت لهم صـور، أو تتلـى علـيهم            . من التعذيب 
أسماء يطلب منهم تزويد اجهزة األمن بمعلومات عنها، أو مساعدة األمن في القبض عليهم مقابل إطالق                

  .سراحهم والرفض يعني ان يزيد التعذيب الذي يتعرضون له داخل المعتقل
المؤسف في األمر أنه كوننا فلسطينيين والجئين فيجب أن يكون هناك اهتمام أكبر             «: ول أحد الناشطين  يق

من الهيئات الدولية وبخاصة تلك التي تعنى بشؤون الالجئين وعلى رأسها األنروا، إال أننا لم نلق حتـى                  
 في سورية، إذ ال يوجد      اللحظة الدعم المفروض بخاصة في مجال حماية الالجئين ومخيمات الفلسطينيين         

الناشطين الفلسطينيين الـذين    «، ويفيد أيضاً بأن     »فيها قسم مختص بالحماية كالذي أنشئ في لبنان أخيراً        
اضطروا تحت ضغط األجهزة األمنية والتهديد أن يغادروا البالد، لم يجدوا عوناً من أي من المنظمـات                 

، أمر يزيد األمور تعقيداً وصعوبة، وقد اضطررنا مـرات          اإلنسانية المعنية، بل إن كونك الجئاً فلسطينياً      
ليتخفوا اليوم في أماكن ال نعتقد أنها آمنة في         » تهريباً«عدة إلى إعادة بعض هؤالء الناشطين إلى سورية         

  .»شكل كاف، وحياتهم معرضة في شكل حقيقي للخطر
  منظمة التحرير ال تهتم

لتحرير الفلسطينية، فعلى رغم ما تعرض ويتعـرض لـه          وعلى قدم المساواة مع األونروا تقف منظمة ا       
الالجئون الفلسطينيون ومخيماتهم في سورية من انتهاكات، لم يبد الرئيس الفلسطيني محمود عباس فـي               

 في المئة من عينـة      ٩٠تخوفاً حول الالجئين الفلسطينيين في سورية، ما جعل         » العربية«مقابلته مع قناة    
 سورية، تبدي انزعاجها، وتعتقـد بـأن منظمـة التحريـر والفـصائل               الجئ فلسطيني في   ٢٠٠شملت  

الفلسطينية غير مهتمة بما يجرى لالجئين الفلسطينيين في سورية، ويكرر الكثير مـن الناشـطين فـي                 
المقابالت التي أجريت معهم، امتعاضهم من الدور األمني الذي تلعبه الفصائل الفلسطينية وبخاصة الجبهة              

  .دة العامة في مخيمات سورية القيا-الشعبية 
اليوم ووفق أحد الناشطين، هناك ما يقارب مئة فلسطيني في المخيمات في سورية، مطلوبـون ألجهـزة                 
األمن، ويحذر ناشطون من حملة اعتقاالت واسعة داخل المخيمات ستتم فـي الفتـرة القريبـة المقبلـة،                  

ل اخرى مدعومة من أجهزة األمن، أو أن أجهزة         ويؤكدون أن هذه الحملة ستقوم بها القيادة العامة وفصائ        
  .األمن ستدخل المخيمات تساندها هذه الفصائل

  ٢٤/٢/٢٠١٢، الحياة، لندن
  
  تقرير اتحاد قدامى االستخبارات األمريكية المحترفين بخصوص النووي اإليراني  .٥٠

ـ :  عاصم مظلوم  -الجمل مى االسـتخبارات   اتحاد قـدا  : رئيس الواليات المتحدة األمريكية من    : مذكرة ل
  تجنب حرب طويلة أخرى: المحترفين للمطالبة بالتعقل الموضوع

بما أننا محترفين نمتلك خبرة جماعية لمئات السنوات في عالم االستخبارات، السياسة الخارجية، ومكافحة              
  . اإلرهاب، فنحن نشعر بالقلق حيال استعمال حقائق مزيفة بهدف إقناعكم بشن حرب جديدة
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 قيام العسكريين بتصنيف البلدان المسلمة واحدة بعد األخرى كتهديد رئيـسي ألمـن الواليـات    لقد شهدنا 
قاموا في الماضي بتأييد الهجمات على السودان، والصومال واليمن والعراق وباكـستان وليبيـا              . المتحدة

  . وغزة) مية بلدان إسال٩أي (وأفغانستان، إضافة إلى دعمهم للهجمات االسرائيلية على لبنان وسورية 
هذه المرة يتخذون من تقرير الوكالة األخير لإلدعاء بشكل قاطع أن إيران تقوم بتصنيع أسـلحة نوويـة                  

إن مستشاريك العسكريين واالستخباراتيين قادرون بكل      . يفترض أنها تشكل تهديدا على الواليات المتحدة      
  .تأكيد على توضيح حقيقة ما يقوله ذلك التقرير

قوم وكالة الطاقة الذرية بجوالت تفتيش منتظمة للمنشآت النووية اإليرانية، ولديها كاميرات            كما تعلمون، ت  
بالرغم من وجود سبب للتشكيك بالنوايا اإليرانيـة، إال أن     . مراقبة تراقب تلك المنشآت على مدار الساعة      
  .تلك النوايا ليست بالوضوح الذي يدعيه البعض

: نوبل للسالم والمدير العام السابق لوكالة الطاقة الذرية صرح مؤخرا         محمد البرادعي الحائز على جائزة      
كل ما أراه هو ضجة إعالمية حول الخطر الذي تمثلـه           . ال أعتقد أن إيران تشكل خطرا حقيقي وحالي       "

في تقرير التقييم   " بثقة كبيرة " قالت   ١٦وهو ليس الوحيد، فكل وكاالت االستخبارات األمريكية الـ         " إيران
  .٢٠٠٣ أن إيران كانت قد أوقفت برنامجها لصنع األسلحة النووية في عام ٢٠٠٧تخباري الوطني االس

، وبحسب فيليب زيليكـوف، المـدير       "تهديد أسلحة الدمار الشامل العراقية    "نحن نشهد إعادة تطبيق مشهد      
 موجها ضد الواليات    العراقي لم يمثل تهديدا   " التهديد الحقيقي "إن  " الذي قال    ٩/١١التنفيذي للجنة أحداث    

  ."التهديد غير المعلن كان تهديد إلسرائيل. المتحدة األمريكية
كما بإمكان خبرائك العسكريين واالستخباراتيين أيضا أن يقدموا لكم معلومـات عـن الجهـود الـسرية                 

ه المبذولة لتعطيل برنامج إيران النووي وعدم جدوى محاولة تدمير ذلك البرنامج عبر ضربات جوية ألن              
  .موزع جغرافيا في مناطق متفرقة تحت األرض

وزير الدفاع ليون بانيتا وعدد من الخبراء أكدوا بأن كل ما ستحققه تلك الضربات الجويـة هـو تـأخير      
  .البرنامج لمدة عام أو عامين كحد أقصى

ة ستكون  كما صرح رئيس الموساد السابق مائير داغان بأن الضربة الجوية على المنشآت النووية اإليراني             
وهي رؤية يشاركه فيها من حيث المبدأ اثنين على األقل من رؤوساء الموسـاد الـسابقين،           " عمال أخرقا "

تعتبر عمال غير قـانوني     " البرنامج السلمي "أي ضربة ضد    "يضيف داغان أن    . داني ياتوم وإفرام هالفي   
  ".حسب القانون الدولي

 سيؤدي إلى انتقام إيراني من اسرائيل عبر حـزب اهللا     القيام بقصف إيران  : أشار داغان إلى حقيقة أخرى    
الذي يمتلك عشرات آالف الصواريخ من نوع غراد ومئات من نوع سكود وصواريخ طويلة المدى مـن                 

  .أنواع أخرى، باإلضافة إلى مشاركة حركة حماس
لـى الحـرب     مليار دوالر سـنويا ع     ١٠٠نحن ننفق حاليا ما ينفقه العالم مجتمعا على األمن القومي و            

يقوم اللوبي الصهيوني منذ سنوات بقرع طبول الحرب لتشجيعنا على الهجـوم            . الطويلة على أفغانستان  
على إيران بقيادة أشخاص اختلط عليهم الوالء من أمثال جو ليبرمان الذي قال فيما مضى ان عدم دعـم                   

  .األمريكيين السرائيل هو عمل ال وطني
لحة أمريكا وال في مصلحة اسرائيل بغض النظر عمـا يقولـه            إن حرب طويلة أخرى ال تصب في مص       

بمـسح اسـرائيل عـن      "المدافعون عن اسرائيل، فهم من ادعوا أن الرئيس اإليراني أحمدي نجاد طالب             
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إن خبراء اللغة الفارسية أشاروا إلى أن التصريح األصلي باللغة الفارسية يعني أن اسـرائيل               ". الخريطة
  ".م االحتالل االسرائيلي للقدس يجب أن يتالشى عبر الزمنإن نظا: "ستنهار وتنتهي

 ألف مستوطن إلى الـضفة الغربيـة و         ٣٠٠نحن نعيش في زمن تؤدي فيه تصرفات اسرائيل، كإرسال          
 ألف مستوطن إلى القدس الشرقية، إلى تهديد أمن الواليات المتحدة عبر تعريضنا لخطـر وقـوع                 ٢٠٠

  .أعمال انتقامية إرهابية
كيف يمكن لتمويل بتـاء     . ١٩٧٥ مليار دوالر بشكل مساعدات مباشرة منذ عام         ١٠٠ا إلسرائيل   لقد قدمن 

 ٣ إس بقيمـة     ٣٥المستوطنات أن يساهم في إحالل األمن؟ لقد وافقتم على تقديم طائرات من طراز إف               
 يوما  ٩٠  يوما، لكن ما حصلتم عليه هو      ٩٠مليارات دوالر إلسرائيل مقابل تجميد بناء المستوطنات لمدة         

  بماذا ندين إلسرائيل أكثر من ذلك؟. من المماطلة في عملية السالم وبعد ذلك المزيد من المستوطنين
لدينا الوقت لنعطي للديبلوماسية والعقوبات الوقت الكافي لتفعل        . بكل تأكيد ليس التسرع في شن الحروب      

  .فعلها، وإلقناع روسيا والصين بإيجاد هدف مشترك معنا
... من بين كل أعداء الحرية الحقيقية، تعتبر الحـرب أكثرهـا رعبـا    "ماديسون فيما مضى    كتب جيمس   

ليس باستطاعة أي أمة أن تحـافظ       ... الحرب هي ابنة الجيوش، ومن الجيوش تظهر الديون والضرائب        
  ."على حريتها في خضم حروب متواصلة
لينا خوض حرب غبية أخرى على بلد       وال يجب ع  " بالحرب الغبية "حاليا، نحن ننزلق نحو ما صنفته أنت        

". الجهـاديين "أكبر بثالث مرات من العراق، فذلك سيشعل شرارة حرب إقليمية كبرى ويخلق أجياال من               
  .إن حربا كهذه، بعكس ما يحاجج به البعض، ستجعل أمريكا تعاني وكذلك إسرائيل

  بة بالتعقلـ قسم التوجيه اإلداري، اتحاد قدامى االستخبارات المحترفين للمطال
  ـ فيل غيرالدي، إدارة العمليات، المخابرات المركزية األمريكية، متقاعد

ـ راي مك غوفرن، ضابط في استخبارات الجيش األمريكـي، مديريـة االسـتخبارات، المخـابرات                
  المركزية األمريكية، متقاعد

  .ـ كولين رولي، عميل خاص سابق في مينيابوليس، مكتب التحقيقات الفيدرالية
ـ آن رايت، كولونيل احتياط في الجيش األمريكي، متقاعدة، ضابط سابق في المخـابرات الخارجيـة،                

  وزارة الخارجية
ـ توم مايرتنس، ضابط في المخابرات الخارجية ومدير الحد من انتشار األسلحة النووية فـي مجلـس                 

  .األمن القومي في عهد رئيسين أمريكيين
دير المخابرات الوطنية قسم الشرق األدنى فـي مجلـس المخـابرات           ـ إليزابيث موراي، نائب سابق لم     

  .الوطني
ـ ديفيد ماك مايكل أستاذ تاريخ سابق ومحلل لدى المخابرات المركزية األمريكية ومجلس المخـابرات               

  .الوطنية
  ٢٣/٢/٢٠١٢، الجمل بما حمل
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  بأقالم إسرائيلية... "إسرائيل"فاشية  .٥١
  أسعد عبد الرحمن. د

هم مجموعة من المؤرخين اإلسرائيليين الذين قدموا قراءة علمية، لمـا حـدث فـي               " ن الجدد المؤرخو"
وقد ظهروا في عـام     . ، مختلفةً عن الرواية الرسمية اإلسرائيلية     "دولة إسرائيل "السنوات التي رافقت قيام     

ن البـاحثين   ، بعد كشف إسرائيل عن أرشيفها الوطني بموجب القوانين، فتوفرت أمام جيل جديد م             ١٩٨٨
اإلسرائيليين إمكانية اإلطالع على وثائق رسمية قديمة خاصة حول مسألة تهجير وطرد الفلسطينيين فـي               

، حيـث  "ما بعـد الـصهيونية  "، األمر الذي أدى إلى ظهور مفاهيم جديدة على رأسها مفهوم           ١٩٤٨عام  
  .طالب كثيرون بإعادة فحص المصطلحات األساسية للمجتمع اإلسرائيلي

الذي أصر على شطب صـفة      " يورام كانيوك "بين هؤالء المطالبين ظهر، مثالً، األديب اإلسرائيلي        ومن  
، وأنه ال يريد أن يكون جزءاً مـن         "ال يتبع ديناً  "من سجله في وزارة الداخلية وتسجيله على أنه         " يهودي"

الطلب غير المألوف   : "لبالقو" كانيوك"طلب  " هآرتس"وتفسر  ". إيران يهودية "إسرائيل التي وصفها بأنها     
لكانيوك الذي يعتبر أحد أهم األدباء اإلسرائيليين، يعبر عن استيائه المتواصل من الـشكل الـذي تكفـر                  

غيـر أن األبـرز اليـوم ضـمن هـؤالء           ". الديانة اليهودية من خالله بقيم وثيقة االستقالل اإلسرائيلية       
–" نتـان زاخ  "لمثقفين اإلسرائيليين، هو الشاعر     المعترضين الناقدين، والذي بات يغرد بعيداً عن سرب ا        

دولة نازية ليجد نفسه مواطناً     " الذي فتح النار على سياسات دولته، وقال إنه هرب من            -األلماني األصل 
أن الصهيونية هي منبع التطرف األول، ويقول فـي مقابلـة صـحفية             " زاخ"وال يرى   ". في دولة فاشية  
حو الفاشية يعود لقدوم المهاجرين من االتحاد السوفييتي سابقاً، إضـافة           انحدار إسرائيل ن  : "نشرت مؤخراً 

إن عملية عبرنة ... إلى الشرقيين والقوميين اليهود الكارهين للعرب، الذين يبثون الرعب في نفوس الناس           
". تسميات األمكنة تندرج ضمن عمليات التهويد، وتحمل فكرة الترحيل مستقبالً لكل من هو ليس يهوديـاً               

"! إنها غير ممكنة إال حينما يكون األسد والقطة شقيقين        : "وعن رأيه في تسوية الدولة الواحدة، يقول زاخ       
غزة ما زالت محتلة ألنها مغلقة من جميع الجهات         "وبخالف موقف الرأي العام اإلسرائيلي يؤكد زاخ أن         

جزءاً من  "ل باعتبار أن ذلك     بل يبدي تفهمه إلطالق الصواريخ من القطاع نحو إسرائي        " من قبل إسرائيل  
  ".الحرب والمقاومة

في األدب، والذي ترجمت أعماله إلى عدة لغات، يـرى أن ثمـة             " جائزة إسرائيل "الحاصل على   " زاخ"
مصيبة تبدأ من إيران، ثم الصراع الفلـسطيني اإلسـرائيلي، ثـم            : مصيبة تالحق األخرى في إسرائيل    "

 وال تنتهي في داخـل إسـرائيل بـشوارع مـشتعلة باألزمـات              انتصار اإلسالميين في البالد العربية،    
إن هذا الشيء الذي يدعى إسرائيل، شعب تجمع من دول مختلفة، أصحاب لغات مختلفـة،           ... االجتماعية

وثقافات وقيم وتقاليد مختلفة، ال يمكن توحيدها تحت ضغط عدو خارجي، أكان ذلك أحمـدي نجـاد أو                  
ال أعتقد أن إسرائيل ستصمد طويالً، فالشعب منقسم إلى مجموعات          . سالمالعالم العربي الذاهب باتجاه اإل    

ملوثة بالحقد والكراهية، والمجتمع يتحطم إلى شظايا، يطلب منها التوحد أمام عدو خارجي، لكن كيـف                
  !".يمكن توحيد الشظايا؟

" زاخ"قيقة ما يقوله    وتشرح التقارير الصادرة في إسرائيل ح     . إسرائيل تفتتت إلى شظايا تسودها الكراهية     
المركز العربي  (فبحسب تقرير الرصد السياسي الخامس عشر الذي صدر عن مدى الكرمل            . واآلخرون

، والمتمحور حول ظاهرة اتساع نزعة تقييد الحريات الـسياسية وحريـة       )للدراسات االجتماعية التطبيقية  
. يراً في مضامين هذه النزعات وأهـدافها هناك تحوالً كب"التعبير عن الرأي والمعتقدات في إسرائيل، فإن     
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فبعد أن كانت معظم القيود موجهة لتقليص هامش العمل السياسي لألحزاب العربية والمواطنين العـرب،               
نجد أن الوجهة في األشهر األخيرة تتجه صوب توسيع دائرة تقييد الحريات وهامش العمل السياسي، كي                

تي ال تنضوي تحت اإلجماع اإلسرائيلي المهيمن، بواسطة سـن          تشمل كافة المواقف السياسية واآلراء ال     
قوانين في الكنيست، أي قوننة كم األفواه لكافة المواقف التي ال تنسجم تماماً مـع اإلجمـاع الـصهيوني                  

إسكات األصوات الداعيـة إلـى فـرض        : "ويرى التقرير أن من بين تلك المحاوالت      ". اليميني المحافظ 
ائيل، ودعوات مقاطعة الدولة اإلسرائيلية، أو مقاطعة المستوطنات في الـضفة           عقوبات سياسية على إسر   

الغربية ومنتجاتها، والمقاطعة الثقافية واألكاديمية بواسطة سن قانون منع المساس بدولة إسرائيل بواسطة             
كذلك، يخلص التقرير، إلى أن ثمة محاوالت تصدر من جمعيـات ومؤسـسات             ". ٢٠١١المقاطعة لعام   

يلية غير حكومية إلسكات ما تبقى من أصوات ديمقراطية يسارية تحترم حقوق اإلنسان عن طريق               إسرائ
يضاف إلى هذا، التأثيرات اليمينيـة      . اقتراح إقامة لجان تحقيق مع الجمعيات األهلية اليسارية اإلسرائيلية        

يـا، بهـدف تـسييس    على الجهاز القضائي، السيما المحكمة العل   ) خاصة من قبل المستوطنين   (المتطرفة  
عملية تعيين القضاة وإخضاعهم لمعايير سياسية واختبار مواقف ومبادئ في لجنة القانون والدستور فـي               

  .البرلمان اإلسرائيلي
، تحدث فيـه    "الرجوع إلى العصور الوسطى   "عن كل ما سبق في مقال حمل عنوان         " يارون لندن "ويعبر  

 ابتعد مثقفوها عن تراثهم وتمـسكوا بـالتراث التنـويري           حينما" إنجازاتها الكبرى "عن تحقيق إسرائيل    
الغربي، معتبراً أن الرجوع إلى التراث واإليمان اليهوديين رجوعاً عن االسـتنارة إلـى التخلـف، وأن                 

رغم أن أكثرنا خاضعون لسلطة     : "تحطيم الماضي فقط هو الذي مكّن اليهود من التميز، حيث كتب يقول           
حتى أن من يشكون بأن اهللا اختارنا لقيادة العالم ولنَهبـه           . تقد أنفسنا شعباً مختاراً   السخافة فإننا ال نزال نع    

األخالقَ الحسنةَ، يتمسكون بفكرة عن حمولة ثقافية موروثة ومتميزة وهبتنا إنجازات فكرية ال مثيل لها،               
اهر االعتقـاد بـالتميز     والحقيقة هي أنه، بين مظ    . كالتمثيل غير التناسبي في قائمة الفائزين بجائزة نوبل       

فكل اليهـود   . وبين العصر الحديث، أسهمت الدراسات اليهودية التقليدية بالقليل جداً في الحكمة اإلنسانية           
  ".تقريباً الذين فازوا بجائزة نوبل ابتعدوا عن الثقافة اليهودية وكان أغلبهم وما يزالون ملحدين تماماً

، أحد أكبر المنتجين الـصناعيين      "دوف الوتمان "لى حد تعبير    الفاشية في إسرائيل تسكن كل زواياها، وع      
، "٢٠١١جلوبس الـسنوية لعـام      "اإلسرائيليين وأكثرهم تقديراً في الوسط اإلسرائيلي، كما جاء في مجلة           

  ". سنة لن يكون هنالك وجود إلسرائيل٣٠فخالل ... إذا استمر الوضع هكذا"فإنه 
  ٢٤/٢/٢٠١٢، االتحاد، ابوظبي

  
  ج السلمي يستطيع تحرير فلسطيناالحتجا .٥٢

  مصطفى البرغوثي
ـ       الماضية إلى الكفاح المسلح، كما لجأنـا إلـى المفاوضـات            ٦٤لجأ الفلسطينيون على مدار السنوات ال

ومؤتمرات السالم، ومع ذلك، لم تكن النتيجة سوى مزيد من المستوطنات اإلسرائيلية ومزيد من الخسائر               
  .ام العزل المرعبفي األرواح والموارد، وظهور نظ

وقد اتخذ األسير الفلسطيني خضر عدنان مسارا مختلفا، فعلى الرغم من انتمائه المزعـوم إلـى حركـة         
الجهاد اإلسالمي، فإنه قد دخل في إضراب سلمي عن الطعام إلثارة ضمائر الناس في إسـرائيل وفـي                  

يع وكان على وشك الموت، وصمد      وقد انقطع عدنان عن الطعام ألكثر من تسعة أساب        . جميع أنحاء العالم  
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 يوما قبل أن ينهي إضرابه عن الطعام يوم الثالثاء الماضي بعد التوصل إلى اتفاق مع إسرائيل                 ٦٦لمدة  
  ).نيسان(يتم بموجبه اإلفراج عنه في السابع عشر من شهر أبريل 

 نجح في توحيـد     ويعد هذا انتصارا شخصيا لعدنان بكل تأكيد، كما يعد انتصارا على نطاق أوسع، حيث             
وفي الواقع، يتعين على كافة الفلسطينيين الـذين        . الفلسطينيين وتسليط الضوء على قوة االحتجاج السلمي      

يسعون إلقامة دولة مستقلة وإنهاء االحتالل اإلسرائيلي أن يتمتعوا بالحكمة الكافية وأن يتخلوا عن العنف               
  .ويلجأوا إلى خيار المقاومة السلمية

االعتقـال  « فلـسطيني رهـن   ٣٠٠ يمر بهذه المحنة وحده، حيث يوجد حاليا أكثر مـن            ولم يكن عدنان  
على الرغم من عدم توجيه أي اتهامات ضدهم، ويعني هذا النوع من االعتقال احتجاز األبرياء               » اإلداري

دون محاكمة ودون دفاع عن النفس في المحاكم العسكرية التي تصدر أحكاما ضدهم بناء على ما يسمى                 
  .دلة السريةاأل

وال يختلف ما تقوم به إسرائيل حاليا عن الممارسات البريطانية في آيرلندا الشمالية خـالل الـسبعينات                 
وفي عـام   . والثمانينات من القرن الماضي، التي أشعلت روح التمرد في السكان المستعبدين بشكل مماثل            

 يومـا مـن     ٦٦يرلنـدي، بعـد     ، توفي بوبي ساندز، الذي كان عضوا في الجيش الجمهوري اآل          ١٩٨١
وقد تم انتخاب ساندز ليـصبح      . اإلضراب عن الطعام احتجاجا على معاملة بريطانيا للسجناء السياسيين        

، وقـد أدت    ١٩٨١عضوا في البرلمان خالل إضرابه، كما توفي تسعة مضربين آخرين قبل نهاية عـام               
  .يك في آيرلندا الشماليةهذه القضايا إلى لفت انتباه العالم إلى محنة الروم الكاثول

، وهـو مـا     »مجرم مدان «وقد وصفت رئيسة الوزراء البريطانية السابقة مارغريت ثاتشر، ساندز بأنه           
. يحدث اليوم أيضا، حيث اتهم مسؤولون إسرائيليون عدنان بأنه عضو نشط في حركة الجهاد اإلسـالمي               

  .ي المحكمةولكن لو كان هذا صحيحا، فيتعين على إسرائيل أن تثبت ذلك ف
 بطريقـة   -وقد أظهرت أفعال وتصرفات عدنان على مدى األسابيع التسعة الماضية أنه مستعد للمـوت               

واآلن، يتعـين علـى     .  في سبيل حصول فلسطين علـى حريتهـا        -بعيدة كل البعد عن العنف واألنانية       
  .اآلخرين أن يظهروا شجاعة مماثلة

 الثورات العربية التي اجتاحت المنطقة، بمعنـى وجـود          في الواقع، هناك حاجة إلى نسخة فلسطينية من       
تحرك جماهيري يطالب بالحرية والكرامة والسالم العادل والديمقراطية الحقيقية، والحـق فـي تقريـر               

ويتعين علينا أن نأخذ زمام المبادرة وأن نعتمد على أنفسنا ونسعى إلى شكل من أشكال النضال                . المصير
م به والحفاظ عليه من دون االعتماد على اآلخرين التخاذ القرارات التي تتعلـق              السلمي الذي يمكننا القيا   

  .بنا أو بالنيابة عنا
الذي » جدار الفصل العنصري  «وخالل السنوات القليلة الماضية، نظم الفلسطينيون احتجاجات سلمية ضد          

ـ      عبية ضد هذا الجـدار مـن       لقد سعينا لحشد المقاومة الش    . »البانتوستانات«يحبسنا فيما يمكن أن نصفه ب
خالل اتباع التقاليد السلمية لمارتن لوثر كينغ والمهاتما غاندي، وما زلنـا مـصممين علـى مواصـلة                  

  .االحتجاجات السلمية حتى في حال تعرضنا للهجوم العنيف
دار لقد نجحنا بالفعل، بفضل اللجوء لهذه التقنيات، في الضغط على الحكومة اإلسرائيلية لتغيير مسار الج              

في قرى مثل جيوس وبلعين، وساعدنا المئات من الفلسطينيين في الحصول على أرضهم مرة أخرى من                
  .المستوطنين أو من الجيش اإلسرائيلي
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في الواقع، ال تهدف حركتنا لنزع الشرعية عن إسرائيل، كما تدعي الحكومة اإلسرائيلية، ولكنها تهـدف                
 للضفة الغربية الذي نعتقد أنه النظام الوحيد للفصل العنصري          إلى نزع الشرعية عن االحتالل اإلسرائيلي     

 ٤٥إنها الحركة التي يمكنها تحرير الفلسطينيين مما يقرب مـن           . الذي ما زال موجودا في العالم بأسره      
عاما من االحتالل، واإلسرائيليين من كونهم جزءا من آخر نظام استعماري للمستوطنين فـي عـصرنا                

  .الحالي
 تلك األيام التي قام فيها بعض القادة السياسيين من أكبر األحزاب الـسياسية الفلـسطينية، وال                 إنني أتذكر 

سيما من حركتي فتح وحماس، بالسخرية من نضالنا السلمي، الذي وصفوه بأنه نضال ضـعيف وغيـر                 
، عندما تمكنا من كـسر الحـصار اإلسـرائيلي          ٢٠٠٨ولكن جاءت نقطة التحول في صيف عام        . فعال
وفجأة، رأيت احتراما كبيرا في أعين نفـس القـادة          . حري على قطاع غزة ببعض القوارب الصغيرة      الب

  .الذين كانوا قد شككوا في قوة النضال السلمي، ولكنهم أدركوا في النهاية قوته وتأثيره
مـة  إن قوة الالعنف هي التي تعطي للفلسطينيين من كافة األعمار وفي شتى مناحي الحياة األدوات الالز               

وقد انضم اآلالف من نشطاء السالم من مختلف أنحـاء العـالم            . لمقاومة وتحدي هؤالء الذين يستعبدوننا    
وخالل المظاهرات التي اندلعت في القدس الشرقية وسلوان والخليل، ينضم إلينا أيضا حركـة               . لحركتنا

  .سالم إسرائيلية جديدة ترفض االحتالل اإلسرائيلي رفضا قاطعا
وإذا لم ننجح   .  أن تقودنا أنشطة االستيطان اإلسرائيلية المستمرة إلى نقطة الالعودة قريبا          ولألسف، يمكن 

في إقامة دولة فلسطينية مستقلة قريبا، فسوف نضطر للضغط من أجل إقامة دولة ديمقراطية واحدة تتمتع                
  .بالمساواة في الحقوق والمسؤوليات لكل من الفلسطينيين واإلسرائيليين على حد سواء

وفي الحقيقة، ال نعلم بالضبط المدة الالزمة حتى ينجح نضالنا السلمي في تحقيق أهدافه، ولكننا واثقـون                 
  .من شيء واحد وهو أن هذا النضال سينجح وأن الفلسطينيين سوف يكونون أحرارا في يوم من األيام

  »واشنطن بوست«
  ٢٤/٢/٢٠١٢، الشرق األوسط، لندن

  
  ياًيعيش قلقاً وجود" حزب اهللا" .٥٣

  غي بخور
فالمحور الـشيعي   . فقد انتهت أيام نشوة القوة    . أيضاً" حزب اهللا "حينما تتهاوى إيران ويسقط األسد يخسر       

إن من يستثمر أسهمه في رئيس      . منظمة مكروهة في العالم العربي    " حزب اهللا "يحارب عن حياته وأصبح     
 بخطب األمين العام، حسن نـصر اهللا،        ويجب أال نتأثر  . سورية، الذي يذبح بال رحمة، يتحطم معه أيضاً       

هل يعتقد حقا أن الرأي العـام فـي         . وهي خطب تكاد تكون هزلية، تصف المنظمة بأنها مستقرة وقوية         
  .إسرائيل يصدق تصريحاته كما صدقها في الماضي؟

فـإيران مهـددة    . حيـا " حـزب اهللا  "أخذ يجف أنبوب األكسجين االقتصادي الذي جاء من إيران وأبقى           
اديا بعقوبات مشلة، ونظامها في حالة دفاع عن نفسه وليس لها مال لمغامرات في الجبهة اللبنانيـة،                 اقتص

بل إن أسهمه تتهاوى في     . مال يدفع األجور وينفق على المشروعات     " حزب اهللا "ومعنى هذا انه ليس لـ      
حد، الذي يمنحه نـصر     السياق الشيعي في لبنان، فالمواطنون الشيعة في لبنان يقلقهم الدعم من طرف وا            

وماذا سيحدث للمنظمة ولهم إذا سـقط النظـام فـي    . اهللا لألسد، ألنهم يعلمون أنهم قد يحاسبون بعد ذلك      
  .إيران؟
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قلق وجودياً من سقوط حلفائه، وكذلك أيضاً من محكمة قتل رفيق الحريري، وهو يتعرض              " حزب اهللا "إن  
ولهذا أعلن نصر اهللا أنه غير ملزم بأن ينفذ أوامر من           . بنانيةالنتقاد شديد من الرأي العام وفي السياسة الل       

: وأضـاف ". إيران ال تقودنا  : "قائال" حزب اهللا "انه يريد إظهار األصالة، فقد بين األمين العام لـ          . إيران
. حتى لو وقع هجوم على المنشآت الذرية في طهران فلن تطلب إيران منا شيئا وهـي ال تتوقـع شـيئا                    "

  ".ن الوقت سنفكر ونقرر بأنفسنا أي الخطوات نتخذوحينما يحي
أحدهما إيرانـي واآلخـر     : دائما مخلوقاً ذا رأسين   " حزب اهللا "فقد كان   . في هذا الكالم شيء من الصدق     

 تجرأ نصر   ٢٠٠٦لبناني داخلي، وكان أحد الرأسين أحيانا معارضا في مصالحه للرأس الثاني، مثال في              
  .ائيل من غير طلب إذن إيران، ولم ينسوا له هذااهللا على الخروج لمحاربة إسر
فــ  . ، تكثر األصوات التي تدعو المنظمة إلى نزع سـالحها         "حزب اهللا "حينما يشمون في لبنان ضعف      

هو العصابة المسلحة الوحيدة التي تمت الموافقة على أن تعمل في لبنان، وتحاول المنظمة أن               " حزب اهللا "
لكن ليس لهـذا    . نية تدفع إسرائيل عن لبنان ال على أنها دمية إيرانية         تعرض نفسها على أنها منظمة وط     

 مـع   –الزعم أساس أيضاً ألنه ال توجد مواجهة بين لبنان وإسرائيل، ولهذا فال حاجة إلى جيش حقيقـي                  
والمنظمة التي تعرض نفسها خاصة على      .  للدفاع عن لبنان في ظاهر األمر      –عشرات آالف الصواريخ    

  .ان هي التهديد المركزي له، فهي نفسها سبب الصراعأنها تحمي لبن
أن يفعل هذا، لكنه يعلم أنـه سـيكون         " حزب اهللا "إسرائيل في هذا الوقت؟ يستطيع      " حزب اهللا "هل يهاجم   

ولن ينصرف انتباه المتمردين في سورية أو العـالم         . انتحارا وأنه لن يجلب له نفعا وال لألسد وال إليران         
وال يتوقع أن تكتفـي     . إن الضغط على هاتين الجهتين سيزداد فقط      : الهجوم، بالعكس عن إيران نتاج هذا     

، فهي ستطمح هـذه المـرة فـي         ٢٠٠٦كما حدث في العام     " حزب اهللا "إسرائيل في هذه المرة بإضعاف      
  .القضاء عليه إذا هاجمها

الـشيعي  " ب اهللا حـز "فـ. وال يزال من المريح إلسرائيل أن يسيطر نصر اهللا وجيشه على جنوب لبنان            
 أن تعمـل    – كالقاعدة والجهاد العـالمي      –يحافظ على استقرار جنوب لبنان، ويمنع جبهات سرية سنية          

وال يـزال الـشيعة     . الفلسطينية من أن تصل إلى حدود إسرائيل      " اإلرهاب"هناك، ويمنع أيضاً منظمات     
 حينمـا طـردتهم     ١٩٨٢بـل   ف الكبار ينكلون بهم في جنوب لبنان ق       .ت.يتذكرون كيف كان مسؤولو م    

  .إسرائيل آنذاك
مع السنيين  " حزب اهللا "فمشكالت  . إسرائيل غير مهتمة بالتدخل على أي نحو ال في لبنان وال في سورية            

  .في الشرق األوسط ومع سورية الجديدة هي مشكلته، ويجب أن يبقى األمر كذلك
  "يديعوت"

 ٢٤/٢/٢٠١٢، األيام، رام اهللا
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  :كاريكاتير .٥٤

 

  
  ٢٤/٢/٢٠١٢السبيل، عمان،   


