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   :اقتصاد
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   :عربي، إسالمي
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   :مختارات
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   :تقارير
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    :حوارات ومقاالت
 29   نزيهةوحماس ستخوض االنتخابات شرط ان تكون  ..فتح لم تنفذ اتفاقات المصالحة: الزهار.62
 32  فهمي هويدي... في الوفاق المذموم.63
 33  هشام منّور... "اإلسالميين"استغالل الكيان اإلسرائيلي فزاعة .64
 35  مأمون الحسيني... االستيطان والتهويد واللحظة التاريخية.65
 36  يدفباراك را... باراك بين ماليزيا وسنغافورة.66
    

  38  :كاريكاتير
***  

  
    إيداع مخطط هيكلي لمركز يهودي في ساحة البراق: في القدس المحتلةاللجنة اللوائية للتنظيم والبناء .1

 يوم ،لتنظيم والبناء في القدس المحتلة أودعتحذر المحامي قيس يوسف ناصر من أن اللجنة اللوائية ل
، مخططا هيكليا لمركز يهودي في ساحة البراق من الجهة الجنوبية 27/2/2012 أمس األول االثنين

للحرم الشريف، باإلضافة لمخطط آخر لبناء مركز يهودي في الجهة الغربية لساحة البراق مقابل باب 
  .المغاربة

ثيات المخططين بالقول إن الحديث عن مخططات قدمتها جمعية الحائط  ويشرح المحامي قيس ناصر حي
الغربي وشركة تراث الحي اليهودي، وهما جسمان يعمالن منذ زمن طويل بدعم من الحكومة اإلسرائيلية 

  . لتخطيط ساحة البراق على نحو يهّود منطقة الحرم الشريف بأكملها
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تبلغ " بيت هليبا"ر هو مخطط لبناء مركز يهودي باسم وأضاف أن المخطط األول الذي أودع بداية الشه
ويشتمل المركز في الطابق األعلى على مكتبة وقاعات وغيرها، . مساحته نحو أربعة آالف متر مربع

  .وفي الطابق الثاني حديقة أثرية تشتمل على اآلثار التي اكتشفتها سلطة اآلثار اإلسرائيلية في الموقع
أودع أمس األول، ونشر في الجريدة الرسمية فهو مخطط إلقامة مركز يهودي أما المخطط الثاني الذي 

جنوب ساحة البراق، ويشتمل على حديقة أثرية لآلثار التي اكتشفت في الموقعـ وتبلغ مساحتها نحو 
 متر مربع، باإلضافة إلى ممر تحت األرض أسفل سور البلدة القديمة عند باب المغاربة 1500

  .الخارجي
  29/2/2012، 48ب موقع عر

 
  "الحصار أصبح خلفنا"..  إستراتيجية االحتالل في غزةأفشلنا: هنية .2

رئيس الوزراء الفلـسطيني إسـماعيل هنيـة أكـد أن           ، أن   28/2/2012،  فلسطين أون الين  موقع  ذكر  
، مشدداً على إفشال الشعب الفلسطيني إستراتيجية العدو في غزة، مـشيراً            "أصبح خلف ظهرونا  "الحصار  

كان يهدف إلسقاط الحكومة وإسكات المقاومة واسـترداد        "ما أن قام به االحتالل من حصار وعدوان         إلى  
  .  ولم يحققوا أي شي من ذلك-الجندي اإلسرائيلي الذي كان في أيدي المقاومة الفلسطينية–شاليط 

التي تزور قطاع   ،  2012-2-28الثالثاء  ،  التضامنية" قافلة الوفاء لفلسطين  "جاء ذلك خالل استقبال هنية      
غزة للتضامن مع الشعب الفلسطيني، معبراً عن سعادته باستقبال الوفد المتضامنة مع الشعب الفلسطيني،              

  . مشيراً إلى السمات المميزة لقافلة الوفاء لفلسطين
وأشار إلى ما يحمله المتضامنون من عهد للقضية الفلسطينية في ظل هذه التحوالت التي تجري في العالم                 

ربي والعالم بأسره، معتبراً ما يقوم به المتضامنون جهاداً واسعاً وشامالً كونـه ينـصر اهللا وينـصر                  الع
  . المرابطين في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس

كان يهـدف إلسـقاط الحكومـة وإسـكات         "وأشار هنية إلى ما أن قام به االحتالل من حصار وعدوان            
أي شي من ذلك فلم تسقط الحكومة ولـم تـسكت المقاومـة ولـم               المقاومة واسترداد شاليط، ولم يحققوا      

  ".  بطل من أبطال األمة1047يستردوا شاليط إال بـ
إن هذا يعني أننا ننتقل لمرحلة جديدة هي مرحلة انتهاء الحصار، وأنه أصبح خلف ظهرونا ألننا                :" وتابع

 انتصرت على االحتالل، وبدأنا نعمل      أفشلنا إستراتيجية العدو في غزة، وزيارة القافلة دليل على أن غزة          
  ". على تنفيذ المشاريع

إن ما تتعرض له القدس من االحتالل هو الهـم األكبـر            :" وأشار إلى مدينة القدس وما تتعرض له وقال       
، "بالنسبة لنا ففيها طرد النواب والسكان والتهويد واعتداءات على األقصى ومحاوالت تغيير وجه القـدس        

فالوحدة تكون من أجل القـدس والعـودة واألرض         "من حشد الطاقات من أجل القدس،       موضحاً أنه البد    
  ". ومن أجل قضيتنا وشعبنا

وأوضح أن المصالحة تأتي ليهتم الشعب الفلسطيني بقضاياه الكبرى وعلى رأسها القـدس، داعيـاً إلـى                 
  . مؤتمر دولي في أوروبا من أجل القدس وقضية فلسطين

ل عبد اهللا رئيس مؤتمر فلسطيني أوروبا على تواصل الدعم لفلسطين، مـشيراً             من جهته، أكد السيد عاد    
من ناحيته حمل السيد أيمـن علـي أمـين عـام             . إلى التضامن العالمي المتزايد مع الشعب الفلسطيني      
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المؤسسات الخيرية في أوروبا رسالة الحب والتواصل والدعم من الجمعيات الخيرية في أوروبا، مؤكـداً               
  .صل النصرة للشعب الفلسطينيعلى توا
دعا إلى عقد مؤتمر دولي في أوروبا مـن         ، أن هنية    29/2/2012،  موقع الجزيرة نت، الدوحة   وأضاف  

  .أجل  القدس والقضية الفلسطينية
  

   الضريبية ت السلطة بإصالح نظام المقاصة وعدم حجز عائدا"إسرائيل"فياض يدعو إللزام  .3
 سالم فياض على ضرورة إلـزام إسـرائيل         ]رئيس الحكومة في الضفة   [  شدد - الحياة الجديدة    -رام اهللا   

بالموافقة على إصالح كافة أوجه الخلل في نظام المقاصة التي تحد من قدرة الـسلطة الوطنيـة علـى                   
تحصيل كافة مستحقاتنا الضريبية، التي تجنيها إسرائيل بالنيابة عن السلطة الوطنية في إطـار االتفاقيـة                

مل في هذا المجال، باإلضافة إلى ضرورة التزام إسرائيل بالتحويل المنتظم لإليرادات، قبل             التي تحكم الع  
  . آذار القادم21انعقاد اجتماع المانحين المقرر عقده في بروكسل في 

جاء ذلك خالل المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس الوزراء الدكتور سالم فياض مع وزيـر الخارجيـة                 
  .وره، مساء امس، في مدينة رام اهللالنرويجي يوهانس جار ست

  29/2/2012، الحياة الجديدة، رام اهللا
  

    ن يكون سيفا بيد السلطة وليس مسلطا عليها أالتنسيق األمني يجب  :دحالن .4
أكد عضو المجلس التشريعي الفلسطيني محمد دحالن اليوم الثالثاء على ان التنسيق األمني بين              : القاهرة

حتالل اإلسرائيلي كان جزءا من االتفاق السياسي الـذي اغتالتـه إسـرائيل منـذ       السلطة الفلسطينية واال  
استشهاد الرئيس الراحل ياسر عرفات والذي استخدمه عرفات كرافعة سياسية وكان األمن جـزء مـن                

  .اتفاق السالم من أجل استرداد األرض
ان األصـوات   ) س بوك في(وقال دحالن في تصريحات نشرها بصفحته على موقع التواصل االجتماعي           

داخل السلطة التي بدأت تنادي بضرورة وقف التنسيق األمني مع إسـرائيل هـي بغـرض االسـتهالك                  
  .اإلعالمي

إسرائيل قد أوقفت الشق السياسي وأعادت احتالل الضفة وتحاصر غزه وتهود القـدس وتـسمن               " وتابع
  ".ياالستيطان وتقتل وتعتقل فما الفائدة من استمرار التنسيق األمن

وطالب دحالن السلطة الفلسطينية باتخاذ قرارا وطنيا جادا ومسئوال حيال هذا األمر وليس مجرد تكتيكات               
فاألمن والتنسيق األمني يجب ان يكون سيفا بيد السلطة وليس سيفا           .. واستعراضات مخادعه من البعض   

  .عليها
  28/2/2012، وكالة سما اإلخبارية

  
   وتطالب باإلفراج عن األسيرة الشلبيجراءات لترشيد النفقاتعدداً من اإلحكومة فياض تقّر  .5

أدان مجلس الوزراء خالل اجتماعه في رام اهللا امس برئاسة سالم فياض اسـتمرار وتـصاعد                : رام اهللا 
االنتهاكات اإلسرائيلية في القدس الشرقية ومختلف األرض الفلسطينية المحتلة، واالعتداء على المـصلين             

األقصى وإصابة العشرات منهم بجروح، باإلضافة إلى المخطط اإلسرائيلي لتحويـل           في باحات المسجد    
 وحدة استيطانية في مـستعمرة شـيلو،   700مطار قلنديا إلى منطقة صناعية بعد مصادرتها، وقرار بناء   
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 دونما من   20 دونما من أراضي بلدة صوريف بالخليل، وتسليم قرارات لمصادرة           30وتجريف االحتالل   
بيت أوال غرب الخليل، وقيام المستوطنين بإتالف عشرات الدونمات الزراعية في بلـدة عقربـا               أراضي  

  .جنوب نابلس، واقتالعهم أشجاراً مثمرة في قرية مخماس جنوب شرق رام اهللا
ـ                 12إلى ذلك طالب المجلس باإلفراج الفوري عن األسيرة هناء الشلبي والمضربة عن الطعام لليوم الـ

  .بب اعتقالها إدارياًعلى التوالي بس
وصادق المجلس على قرارات تهدف إلى تخفيض وترشيد اإلنفاق بما يشمل تخفيض نفقات مهمات السفر               
بحصر السفر على الدرجة السياحية، ونفقات العقود الوظيفية بتخفيض موازناتها بثالثين في المئة خـالل               

.  دوالر شـهرياً   4000ل العقود بقيمـة     العام الحالي من خالل تقليص عدد العقود ووضع حد أقصى لبد          
باإلضافة لذلك، أكد المجلس على ضرورة إعمال أحكام قانون الخدمة المدنية بشأن العـالوة اإلشـرافية                

  .وبدل المواصالت
  29/2/2012، الحياة الجديدة، رام اهللا

  
  "يدكدولة أبارتها" يستدعي اعالنها "سرائيلإ"نظام الفصل العنصري الذي عززته : عشراوي .6

طالبت الدكتورة حنان عشراوي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ورئيـسة           : ـ وليد عوض   رام اهللا 
  .لما تمارسه من تمييز عنصري' كدولة ابارتهايد'دائرة االعالم والثقافة الثالثاء باعالن اسرائيل 

لياتهم بإلزام إسـرائيل    وحثت عشراوي األمم المتحدة والمجتمع الدولي اإلضطالع بمهامهم وتحمل مسؤو         
لسن قانون يمنع التمييز العنصري وإنفاذه في حاالت التحريض على الكراهيـة والعنـصرية، وتـأمين                
الحماية الدولية العاجلة للشعب الفلسطيني، داعية اإلتحاد األوروبي الى تنفيذ التقـارير الـصادرة عـن                

، والمعتقلـين، وسياسـة     'ج'لقدس، ومناطق   القنصليات ومكاتب التمثيل األوروبي خاصة في ما يتعلق با        
  .التمييز العنصري التي تمارسها إسرائيل

وجاءت اقوال عشراوي في اطار تعقيبها على تقرير أعدته دائرة االعـالم والثقافـة بالمنظمـة حـول                  
االجراءات االسرائيلية المخالفة لقواعد القانون الدولي والحملـة التحريـضية المتـسعة فـي األوسـاط                

  .رائيليةاالس
 29/2/2012، القدس العربي، لندن

  
   بعد دخوله نابلس"إسرائيل"لـتعيد مستوطنا الفلسطينية السلطة  .7

أعادت األجهزة أمن السلطة الفلسطينية للكيان اإلسرائيلي مستوطن دخل مدينـة نـابلس             : الضفة الغربية 
  .ة اإلسرائيليةالمحتلة شمال الضفة الغربية المحتلة، بعد التنسيق مع اإلدارة المدني

فـي  » أ«وأكدت مصادر عسكرية إسرائيلية مجددا أنه يحظر على المستوطنين دخول المناطق المصنفة             
خطيرا ومن المحبذ االمتناع عنه، وفق اإلذاعـة        » ب«الضفة الغربية بينما يعد دخول المناطق المصنفة        

  .اإلسرائيلية العامة
  29/2/2012، السبيل، عّمان
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   جواز سفر لممنوعين من غزة250تصدر نية الفلسطيالسلطة  .8
أعلنت وزارة الداخلية التابعة للحكومة المقالة التي تديرها حركة حماس يوم أمس : غزة ـ أشرف الهور 

 جواز سفر لمواطنين ظلوا طوال السنوات الماضية ممنوعين من الحصول عليهـا             250عن صدور نحو    
لجوازات بالتوجه لمقراتها الستالمها، الفتاً إلى أن هؤالء        وطالبت ممن حصلوا على هذه ا      .بسبب االنقسام 

  .كانوا قد تقدموا بطلبات لدى مكاتب كتلة حماس البرلمانية
  29/2/2012، القدس العربي، لندن

  
  تكّرم نظيرتها اللبنانية بعثة فلسطين في األمم المتحدة .9

 اثر انتهاء عضوية لبنـان فـي مجلـس          أقامت البعثة المراقبة الدائمة لفلسطين لدى األمم المتحدة، على        
األمن، حفالً تكريمياً ألعضاء البعثة اللبنانية، سلّم خالله السفير الفلسطيني رياض منصور كال من أفراد               

باسم الرئيس محمود عباس، تقديرا لجهودهم في دعم قـضية فلـسطين            » ميدالية القدس «البعثة اللبنانية   
  .خالل والية لبنان في المجلس

أن لبنان، برغم انتهاء عضويته     «ا االطار أكد المندوب الدائم للبنان السفير نواف سالم في بيان،            وفي هذ 
في مجلس األمن، سيثابر بالعزيمة ذاتها، وكما درج عليه باستمرار، على دعم الشعب الفلسطيني ونصرة               

 .»قضيته التي تبقى قضية العرب األولى
 29/2/2012، السفير، بيروت

  
   ولم تغادر مواقعها هناكاحماس لم تغير موقفها من سوري: أبو مرزوق .10

 في تصريحات ،أبو مرزوقنائب رئيس المكتب السياسي لجركة حماس الدكتور موسى نفى : القاهرة
غادرت مقرات عملها في العاصمة السورية دمشق،  حركته  ما تردد عن أن،"قدس برس"خاصة لـ 

لسوريا احتجاجا على األوضاع األمنية  حماس قياداتليس صحيحا أنني تحدثت عن مغادرة : "وقال
هناك، أبدا لم يصدر عني شيء من هذا القبيل، فنحن لم نغلق مكاتبنا في دمشق، وإن كنا غير متواجدين 
في الساحة السورية بسبب ارتباطات تتصل بنشاطنا السياسي نقوم بها في أماكن مختلفة من العالم، هذه 

  ".ودنا خارج سوريةهي االسباب المباشرة لوج
نحن : "بعدم التدخل في الشؤون الداخلية ألي من الدول العربية، وقال" حماس"وجدد أبو مرزوق موقف 

ال نتدخل في الشأن الداخلي ألي من الدول العربية، ونحاول أن نجنب الفلسطينيين التدخل في أي شأن 
  ".عربي حفاظا على حيادهم وعلى أمنهم

:  مرزوق وجود محاوالت إسرائيلية وأمريكية لعرقلة المصالحة، لكنه قالعلى صعيد آخر أكد أبو
قضية ال يمكن على اإلطالق أن نغفل عنها أو نتهاون بها، هناك  ) في حماس( المصالحة بالنسبة لنا"

خطوات تم انجازها في المصالحة، وحينما نكون متفائلين أو متشائمين فهذا شعور اللحظة ولكن العزيمة 
ال شك أن المصالحة أمامها عقبات كبيرة خصوصا من العدو اإلسرائيلي ومن . التمام المصالحةقائمة 

أمريكا، وبالتالي نواجه حقيقة بعض الصعوبات لكن أعتقد أن هناك إرادة لتجاوز هذه الصعوبات النجاز 
  ".والجهود التي تبذل في هذه األوقات جزء من هذه اإلرادة. المصالحة

ليس صحيحا أننا من : "في بطء خطوات المصالحة، وقال" حماس"أي مسؤولية لـ ونفى أبو مرزوق 
تعرقل المصالحة، فنحن ملتزمون تماما بكل ما تم التوقيع عليه مع حركة فتح منذ اتفاق المصالحة في 
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القاهرة واإلضافات التي تضمنها وإعالن الدوحة وكل االتفاقات الثنائية، نحن ملتزمون بكل ذلك وليست 
  .، على حد تعبيره"فتح"دينا أية شروط إضافية، وهذا كله تم تبليغه لحركة ل

 29/2/2012قدس برس، 
  

  السياسيين من اعضاء فتح  بغزة اغتيال للمصالحةبالمعتقلينالمساس : فتح .11
. 'حماس'حذرت حركة فتح من المساس بالمعتقلين السياسيين من أعضاء الحركة في سجون : رام اهللا

 باسم الحركة أسامة القواسمي، في بيان صدر عن مفوضية اإلعالم والثقافة، مساء اليوم وقال المتحدث
إن المساس بأي مناضل معتقل سيعني نسف طريق المصالحة والعودة إلى فتح الجراح وتكريس 'الثالثاء، 
  .'االنقسام

عتقلين سياسيين من في غزة تنفيذ أحكام اإلعدام بحق م' حماس'وأكد القواسمي معلومات أفادت بنوايا 
أعضاء الحركة، إلى جانب التعذيب اليومي الذي يتعرض له أبناء الحركة في سجونها من شبح، وضرب 

  .مبرح، وانتهاك للحريات والحقوق، والعزل االنفرادي في زنازين ال تزيد مساحتها عن متر مربع
 وأبناء شعبنا العظيم في القطاع لجان حقوق اإلنسان والفصائل الوطنية، وأالهالي،' فتح'وطالبت حركة 

إعدامات باطلة أصال، فهي جريمة 'لتنفيذ ' حماس'بالتدخل الفوري لمنع أي محاولة قد تقدم عليها أجهزة 
  .'بحق القانون والمجتمع الفلسطيني

إن اقدام حماس على أي إجراء من هذا النوع سيؤزم الوضع الداخلي الفلسطيني، وينسف ' :وقال البيان
لمصالحة التي انتظرها شعبنا الفلسطيني، وهي بالنسبة للحركة عملية اغتيال للمصالحة، مشددا جهود ا

 .بما لم تتوقعه' حماس'ستواجه أي محاولة للمساس بأبناء الحركة المعتقلين لدى ' فتح'على أن حركة 
  28/2/2012، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

  
 "مدخل لشطب حق العودة"في غزة " روااألون"تقليص خدمات : حماس .12

" األونروا"قرار وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين " حماس"أدانت حركة المقاومة اإلسالمية : غزة
مؤخراً القاضي بتقليص خدماتها اإلنسانية في قطاع غزة وعدم قدرتها على تقديم تلك المساعدات كسابق 

ميزانيتها، وتوجهها لوقف صرف مخصصات الدعم التكميلي عهدها، متذرعةّ بوجود عجز مالي في 
  ".مدخلًا إلنهاء خدماتها لتنفيذ خطة التوطين"لألسر المصنفة تحت خط الفقر، واعتبرت الحركة ذلك 

إذ ندين هذا " حماس"إننا في : "أمس الثالثاء" حماس"وقال بيان صادر عن مكتب شؤون الالجئين في 
التقليصية هي ضمن سياسة ممنهجة لدى إدارة األونروا بهدف الوصول إلى القرار، ونعتبر هذه الخطوة 

مرحلة إنهاء خدماتها كلياً، والدفع باتجاه تطبيق مشاريع التوطين والتهجير وشطب حق العودة الذي هو 
  ".في مصلحة االحتالل الصهيوني

  29/2/2012السبيل، عمان، 
  

 ت في تدنيس المقدساالتماديحماس تحذر العدو من  .13
حذرت حركة حماس العدو الصهيوني من مغّبة االستمرار في تواطئه مع مستوطنيه وحمايتهم في تدنيس 

  .المساجد والمعالم اإلسالمية والمسيحية
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تعقيباً على محاولة مجموعة من المتطّرفين الصهاينة ) 2-28(وقالت الحركة في بيان لها اليوم الثالثاء 
إنَّنا إذ "شمال مدينة الخليل بزعم أداء طقوس تلمودية، " حلحول" بلدة اقتحام باحات مسجد النبي يونس في

ندين تلك االنتهاكات المتكّررة، لنشيد بدور أهلنا البطولي في الخليل الذين تصدوا لقطعان المستوطنين 
  ".ومنعوهم من تدنيس باحات مسجد النبي يونس

يد من التالحم والتكاتف ومواصلة الدفاع عن أهلنا الصّامدين والمرابطين إلى مز"ودعا بيان الحركة 
  ".مقدساتنا بالوسائل كافة

جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون اإلسالمي إلى التحّرك العاجل والفاعل من أجل دعم "كما دعا 
 ".صمود شعبنا الفلسطيني ومقاومته لالعتداءات الصهيونية على المقدسات والمعالم اإلسالمية والمسيحية

  28/2/2012كز الفلسطيني لإلعالم، المر
  

  يجابي النقاذ مدينة القدس ووقف المشروع الصهيونيإي تحرك أحركة الجهاد مع : ر حبيبضخ .14
أكد القيادي في حركة الجهاد الشيخ خضر حبيب، على أن حركته مع  :محمد جمال - ريما زنادة - غزة

ني الذي يستهدف بجرائمه مدينة القدس أي تحرك إيجابي إلنقاذ مدينة القدس ووقف المشروع الصهيو
خطوة الذهاب لألمم المتحدة أمر جيد لكشف وفضح جرائم "إن  ":الشرق"وقال لـ. وكافة المدن الفلسطينية

العدو الصهيوني لكن عن تجربة سابقة ال نتوقع من مؤسسات األمم المتحدة الكثير خاصة أنها منحازة 
عربية إسالمية لتحرير القدس الشريف وكافة األراضي ودعا إلى تواجد خطة ". للعدو الصهيوني

ولفت إلى أن قضية القدس ال يمكن أن يختلف عليها اثنان من الفلسطينيين فهي مدينة . الفلسطينية
 .فلسطينية وعاصمة لها ال يمكن االختالف عليها مهما كانت األسباب

  29/2/2012الشرق، الدوحة، 
  

 وسأعود لسوريازيارتي لغزة مؤقتة : ماهر الطاهر .15
أكد عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ومسئول قيادتها في الخارج ماهر : شنخوا
بشكل " أن زيارته إلى قطاع غزة مؤقتة، وأنه سيعود إلى مقره في سوريا لممارسة عمله ،الطاهر
  ". طبيعي

 لي فرصة لزيارة قطاع غزة وسأعود أتيحت": "شينخوا"وقال الطاهر في تصريحات صحفية لوكالة أنباء 
نتمنى لسوريا الخير : "وفي رده على سؤال حول األوضاع في سوريا قال الطاهر". إلى سوريا

واالستقرار فهي احتضنت الشعب الفلسطيني على مدى عقود من الزمن وكل ما نتمناه أن تستقر 
زمة بما يحافظ على أمنها أوضاعها، وأن تتمكن سوريا والشعب السوري من الخروج من هذه األ

 أشار ،وفيما يتعلق بملف المصالحة الفلسطينية وموقف الجبهة الشعبية في الخارج منها ".واستقرارها
  .الطاهر إلى إن المطلوب ليس إدارة االنقسام بل إنهائه بصورة جذرية

 28/2/2012فلسطين اون الين، 
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  لطعام لليوم التاسعخمسة معتقلين سياسيين بالضفة مضربون عن ا: حماس .16
بأن خمسة معتقلين سياسيين في سجون األجهزة األمنية " حماس"أفادت حركة المقاومة اإلسالمية : رام اهللا

التابعة للسلطة الفلسطينية بالضفة الغربية يواصلون إضرابهم عن الطعام لليوم التاسع على التوالي، 
  .شر على التواليمشيرة إلى أن أحدهم مضرب عن الطعام لليوم الثاني ع

عدد المعتقلين السياسيين الذين "أن   نسخة عنه" قدس برس"وأوضحت الحركة، في بيان صحفي تلقت 
  يخوضون إضراًبا عن الطعام في سجون أجهزة السلطة ارتفع إلى خمسة، 

أجهزة أمن السلطة الفلسطينية باعتقال ثالثة من أنصارها في " حماس"وفي السياق ذاته؛ اتهمت حركة 
  .على خلفية االنتماء السياسي الضفة الغربية، فيما استدعت رابًعا للتحقيق معه

  28/2/2012قدس برس، 
  

 ياسر الوادية الدعوة لإلسراع في تشكيل حكومة اإلنقاذ الوطني وتحديث سجالت الناخبين .17
الفصائل دعا الدكتور ياسر الوادية رئيس تجمع الشخصيات المستقلة، حركتي فتح وحماس و: رام اهللا 

الى التوافق فيما بينها واالسراع في تشكيل حكومة االنقاذ الوطني باعتبارها شرطا اساسيا لتحقيق 
  .المصالحة المجتمعية لتغطيه متطلباتها قانونيا وماليا

جاء ذلك خالل اجتماع عقده تجمع الشخصيات المستقلة بمقره الرئيسي بغزة ، ودعا الوادية عضو اللجنة 
ة التحرير الفلسطينية الى البدء الفوري بتحديث سجالت الناخبين في جميع المحافظات العليا لمنظم

الفلسطينية تمهيدا إلعداد سجل انتخابي النتخابات المجلسين التشريعي والوطني والرئاسة باعتبار ذلك 
  .ضرورة إلتمام التجهيزات التي تطلبها العملية االنتخابية

  29/2/2012األيام، رام اهللا ، 
  

   بيغن ويعده نموذجا لكل القادةمناحيم بإنجازاتنتنياهو يفتخر  .18
 بأن اإلنجاز الكبير للزعيم اإلسرائيلي مناحيم بيغن هو         ،صّرح رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو     

، وهذا التوجه الذي أدى إلى إقامة       "النضال لطرد االنتداب البريطاني من أرض إسرائيل      "جديته في قيادة    
 بمناسبة مرور عـشرين     ،وفي برنامج خاص على القناة األولى في التلفزيون اإلسرائيلي         .ة إسرائيل دول

عاماً على موت مناحيم بيغن، صّرح نتنياهو في المقابلة في هذا البرنامج بأن بيغن يعـد نموذجـاً لكـل                    
وإن كان هذا الـشيء      ألنه في لحظات حسم مهمة كان يتصرف وفقاً لما يمليه عليه ضميره، حتى               ،القادة

أما فيما يتعلق بقرار بيغن تفجير المفاعل النووي         .غير مقبول على فئات واسعة في المجتمع اإلسرائيلي       
في العراق، فقد أوضح نتنياهو بأن أول اهتمامات كل من يرأس حكومة إسرائيل هو كيفية تأكيد ُأسـس                  

 .قيام الدولة والحفاظ على أمن مواطنيها
  يلية الثانيةاإلذاعة اإلسرائ

  28/2/2012مركز دراسات الشرق األوسط، 
  

  "إسرائيل"ن زعبي ويتهمها بأنها حاقدة بشدة على شعب يليبرمان ينتقد النائب حن .19

علّق وزير الخارجية اإلسرائيلي أفيغدور ليبرمان خالل جلسة لكتلة حزب إسرائيل بيتنا            : عامري نحمياس 
 القناة الثانية في التلفزيون اإلسرائيلي مع عضو الكنيـست حنـين            اليوم االثنين على المقابلة التي أجرتها     
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من الذي  : "، فقال ليبرمان  "ليس هناك حق بحياة عادية لشعب محتل      : "زعبي وهاجمت فيها إسرائيل وقالت    
  ".رأى حنين زعبي؟ منذ فترة لم أر كل هذا الحقد الكبير للشعب اليهودي ولشعب إسرائيل

إنني لم أر حقـداً     : "سة إلى أنه كان بإمكانها هي بالذات أن تكون جسراً، وقال          وأشار ليبرمان خالل الجل   
  ".هذا شيء ال يطاق... ليس لديها أي كلمة واحدة جيدة... حيوانياً للدولة التي نمت وترعرت فيها

إن : "وأشار ليبرمان إلى أنه سيتوجه إلى اللجنة األخالقية التابعة للكنيست في أعقاب مقابلة زعبي، وقال              
إنني أقترح على كل من لديه وهم بسيط أن يرى هذه المقابلة مـن              ... زعبي ال تريد رؤية دولة إسرائيل     

  ".جديد
  القناة العاشرة - التلفزيون اإلسرائيلي

  28/2/2012مركز دراسات الشرق األوسط، 
 

  تيطانبسبب االس من أوباما نتنياهو حتى ال يتعرض للنقد  معأزمةيفتعلون  ونالمستوطن .20
افتعل قادة المستوطنين أزمة مع الحكومة اإلسرائيلية وراحوا يهاجمون رئيسها بنيامين نتنياهو،            : تل أبيب 

لم تنطل على أحـد، وبـدا واضـحا أنهـا        » األزمة«ولكن هذه   . بدعوى أنه يريد إخالء بؤرة استيطانية     
وم االثنين المقبل، وإظهاره بمظهر     تستهدف مساعدة نتنياهو في لقائه مع الرئيس األميركي باراك أوباما ي          

، حتى ال يتعرض للنقد األميركي بسبب مشاريع االستيطان الكبيـرة التـي تنفـذها               »هدام المستوطنات «
  .حكومته في القدس الشرقية وغيرها من األراضي الفلسطينية المحتلة

كومة بواسـطة وزيـر     وانفجرت هذه األزمة على خلفية االتفاق التوسعي الذي كانت قد توصلت إليه الح            
، التي بنيـت علـى      »ميغرون«الدولة بنيامين بيغن مع قيادة المستوطنين، على إخالء البؤرة االستيطانية           
وينص االتفاق على أن يخلـي      . أراض فلسطينية خاصة في منطقة رام اهللا ومن دون تراخيص حكومية          

واعتبر هـذا االتفـاق    . متر2000 المستوطنون هذه البؤرة وينتقلوا إلى أرض فلسطينية أخرى على بعد 
 ويـدل   105مهادنا للمستوطنين وتشجيعا للبؤر االستيطانية العشوائية التي بلغ عددها حتى اآلن أكثر من              

  . بناؤها على استهتار بالقانون
 29/2/2012الشرق األوسط، لندن، 

  
   فريقا لتسريع هدم المنازل الفلسطينية في القدسشكلتلحكومة اإلسرائيلية ا .21

أمر المستشار القانوني للحكومة اإلسرائيلية يهودا فينشتاين باقامة فريـق          : جمال جمال  - القدس المحتلة 
خاص يدرس سياسة تنفيذ اوامر هدم المنازل الفلسطينية في القدس تمهيداً لتنفيذها فوراً، مؤكـداً رصـد                 

ومة لتعجيل اوامر الهدف في  من قبل الحك2011 مليون دوالر لهذا الغرض اواخر العام       5موازنة قدرها   
وقررت بلدة االحتالل في القدس تشكيل فريق إسرائيلي مدعوم بقوة عسكرية لهدم مئات             . القدس الشرقية 

المنازل الفلسطينية في القدس المحتلة التي تدعي إسرائيل بناءها دون ترخيص من االحتالل حتـى تلـك                
وصدر بيان بذلك عن المحامي     . 1948ل قيامها عام     او قب  1967المنازل التي كانت قائمة قبل االحتالل       

يريف ابن حاييم، المسؤول عن فرض قوانين االراضي في النيابة العامة للدولة، ردا على طلـب رفعـه                  
  .في هذا الشأن» بالد اسرائيل اليميني العنصري«المنتدى القانوني من أجل 

 29/2/2012، الدستور، عّمان
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   غزةعمق قطاع ططنا لتنفيذ عملية عسكرية شاملة في خأكملنا :الجيش اإلسرائيلي .22
قالت القناة الثانية اإلسرائيلية أن الجيش اإلسرائيلي يفسر تصاعد عمليات إطالق القذائف            : القدس المحتلة 

بأنه بمثابة تضامن من قبل قطاع غزة مع الضفة الغربية في ظل التعاون             "الصاروخية في الفترة األخيرة     
  ".فتح ومحاولتهما تشكيل حكومة الوحدة الوطنيةبين حركتي حماس و

إنه في حال تواصل عمليات إطـالق       "ونقلت القناة الثانية عن أحد الضباط الرفيعين في تشكيلة غزة قوله            
لذا فإن قيادة المنطقة الجنوبيـة      , القذائف الصاروخية من الممكن أن يؤدي هذا األمر إلى تصعيد الوضع          

  ".ب األمر تنفيذ عملية شاملة في العمقاستكملت خططها في حال تطل
ولفت الضابط إلى أن قوة حركة حماس تعاظمت بشكل ملحوظ حيث تزودت بأسلحة متطـورة وقامـت                 
ببناء مناطق محصنة ومحمية غالبيتها تحت األرض موضحا أن هذا الوضـع فـرض علـى الجـيش                  

  ". اإلسرائيلي تغير نمط عملياته على طول الحدود مع قطاع غزة
 28/2/2012لة سما اإلخبارية، وكا

 
  قصف صاروخي على تل أبيبتحاكي  مناورة عسكرية  يجرييليئجيش اإلسراال": يديعوت" .23

أعلن جيش االحتالل اإلسرائيلي عن مناورة عسكرية تجريها قواته منتصف الـشهر المقبـل،              : وكاالت
  . 1948راضي المحتلّة عام وتحاكي سقوط صواريخ المقاومة الفلسطينية على أهداف إسرائيلية وسط األ

العبرية، في نسختها اإللكترونية، نقالً عن مصادر في الجيش، أن          " يديعوت أحرونوت "وأوضحت صحيفة   
مارس المقبـل، وتحـاكي احتمـال       /  آذار 14ستجرى في   " ضربة في القلب  "المناورة التي ُأطلق عليها     

وضـواحيها بـشكل    ) تل أبيب (نة  التعّرض لقصف صاروخي فلسطيني مصدره قطاع غزة يستهدف مدي        
تمتلك صواريخ من طراز    " حماس"وأفادت بأن حركة المقاومة اإلسالمية       .مفاجئ ودون أي إنذار مسبق    

وكانت قيادة جيش االحتالل،     .، بحسب الصحيفة  )"إسرائيل(قلب  "وهي قادرة على ضرب عمق      " 5فجر  "
خّصصة العتراض الصواريخ قصيرة المدى،     الم" القبة الحديدية "قد أعلنت مؤخراً عزمها نصب منظومة       

، وذلك ألول مرة منذ إدخال هذه المنظومة القتاليـة          1948وأواسط األراضي المحتلّة عام     ) تل أبيب (في  
  .2010سبتمبر عام / حيز العمل، في أيلول

  28/2/2012موقع فلسطين أون الين، 
 

  لمحكمة العليااليوم مهماته رئيساً ليباشر القاضي آشر غرونيس ": إسرائيل" .24
يباشر القاضي آشر غرونيس اليوم مهماته، رئيساً للمحكمة العليا في إسـرائيل،  :  أسعد تلحمي –الناصرة  

ويعتبر معلقون في الشؤون القضائية بدء والية غرونيس مفصلية،         . خلفاً للرئيسة القاضية دوريت بينيش    
لي أهم صرح ديموقراطي ومعقالً لحماية حقوق       إذ يرون أن المحكمة العليا، التي يعتبرها اليسار اإلسرائي        

التي بدأت قبل عقدين من الـزمن مـع    » الثورة الدستورية «الفرد، تدخل عهداً جديداً بإسدال الستار على        
تخويل المحكمة صالحيات واسعة للتدخل في عمل السلطتين التنفيذية والتشريعية في حال رأت أن أياً من                

  .إلنسان وكرامته وبحقوق اإلنسان أو بمبدأ المساواةقرارات السلطتين يمس بحرية ا
 29/2/2012الحياة، لندن، 
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   الجغرافيةا تمدد القوى اإلسالمية لحدودهبسببلثورات العربية ا  تناهضروسيا :تقدير صهيوني .25
 أّن الموقف الروسي المناهض للثورات العربية األخيرة      " آدار بريمور "قدر الخبير الدبلوماسي الصهيوني     

يعود لخشيته من ازدياد قوة الحركات اإلسالمية في الشرق األوسط، مضيفاً أّن رسوخ القوى اإلسـالمية                
وسيطرتها على تونس ومصر، وإمكانية انتقالهم إلى سوريا قد يؤثر على جمهوريات وسط آسيا، وتراجع               

ية قوة، قد يفضي لزيادة     وقال بريمور إّن زيادة القوى اإلسالم     . فرصة عودة روسيا بكامل قوتها للمنطقة     
، وقد تُضعضع الجمهوريات السوفييتية السابقة وسط آسيا، مـن          "الفولغا"وجزر  " القوقاز"قوة روسيا في    

خالل مظاهر الغليان واالضطراب والحرب األهلية والطائفية الدينية والقبليـة، والهجـرات الجماعيـة              
باً آخر للموقف الروسي حيال الثورات يتمثـل        هناك سب "وأشار إلى أّن    . ونشوب صراعات إقليمية جديدة   
 مليارات دوالر، وسياسة العقوبات االقتصادية على إيـران، بعـد أن            10بخسارة صناعة السالح بقيمة     

وأوضح الخبيـر أّن    ".  مليار دوالر  4.7تضاعفت مبيعاتها للسالح إلى سوريا في السنين األربعة األخيرة          
علـى البحـر    " طرطوس"د يفضي لفقدان موطئ قدمهم في ميناء        الروسيين يخشون سقوط األسد الذي ق     

  .المتوسط، وهو القاعدة العسكرية البحرية الوحيدة التي يملكونها خارج االتحاد السوفييتي السابق
  موقع معهد أبحاث األمن القومي

  28/2/2012مركز دراسات تحليل المعلومات الصحفية، 
 

  ض أمن الدولة للخطر تعّر"الكابتن جورج"ية قض: االستخبارات العسكرية اإلسرائيلية .26
في الجيش اإلسـرائيلي، المـدعو   " سالح االستخبارات "األلكتروني أن ضابط األمن في      " والال"أفاد موقع   

، قدم اليوم الثالثاء، طلبا إلى القاضية في المحكمة المركزية في تل أبيب، يطالب فيه بفرض أمر                 "ماكس"
الـذي كـان    " الكابتن جـورج  " قضية التعويضات التي قدمها ضد الدولة        منع النشر على المداوالت في    

  .مسؤوال عن التحقيق مع الشيخ مصطفى الديراني، وجعل الجلسات مغلقة
تتضمن تهديدا ألمن الدولة، وذلـك ألن       " الكابتن جورج "في طلبه أن الدعوى التي قدمها       " ماكس"وادعى  

  . علن األخير أنه يعارض الطلببحوزته معلومات أمنية حساسة جدا، في حين أ
أيضا أن الدعوى المقدمة تنطوي على تهديد، يمكن أن يشير إلى أن الكابتن جورج لديـه              " ماكس"وادعى  

  . وثائق سرية، بشكل مخالف للقانون، وأنه ينوي استخدامها
ـ        "أن  " ماكس"وجاء في الطلب الذي قدمه       ة وفـي   الكابتن جورج خدم في سالح االستخبارات لفترة طويل

مناصب سرية، وكان منكشفا على معلومات حساسة جدا، كما أن قضية التحقيق مع مصطفى الـديراني                
وأضاف أن هناك مخاوف من أن يتم خالل المداوالت اإلشارة           ".وما رافقها مرتبطة بمعلومات سرية جدا     

 عمل ومجاالت إلى تفاصيل من شأنها أن تكشف هوية العاملين بشكل سري من قبل الدولة، وكشف طرق             
عمل األجهزة االستخبارية، بطريقة قد تمس بأمن الدولة، وبعالقات إسرائيل الخارجية، كمـا أن كـشف                

 .المعلومات من الممكن أن يعرض أمن وسالمة مبعوثي الدولة وأقربائهم إلى الخطر
 28/2/2012، 48موقع عرب

 
  و مازن هو آخر الهنود الحمرأب و فتح ستجد نفسها تفاوض حماس"إسرائيل"خسرت إذا : ديسكين .27

دمـج العـرب   "تحدث رئيس الشاباك السابق يوفال ديسكين أمام نقابة المحامين في تل أبيب عن قـضية   
وقال ديسكين إن الحديث هو عن أن أحد الشروخ العميقة في المجتمع اإلسرائيلي،              ".بالمجتمع اإلسرائيلي 

  .ال يحظى باإلهتمام من قبل الحكومات المختلفةبين األغلبية اليهودية واألقلية العربية، والذي 
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وكرئيس للشاباك أقول أنه عندما يتم التوجه بقضايا        .. معظم الحكومات ال تحب التعامل بهذا الشأن      "وقال  
من هذا النوع إلى الجهاز الحكومي، هناك عدم رغبة حقيقة في التعامل معه، وحتى إجـراء مباحثـات                  

وبحسبه، فإنه على الدولة أن تجد طريقة للتوصـل إلـى            ".غرق سنوات بشأن العرب في إسرائيل قد يست     
  .  بين اليهود والعرب داخل الخط األخضر" تعايش"

وبحسبه ففي كل المواقع التي حصل      . وتابع أنه ال يمكن عزل القضية الفلسطينية عما يحصل في المنطقة          
مطاف هم األخوان المسلمون، ولذلك فـإذا       عملية تاريخية للربيع العربي، فإن المنتصر في نهاية ال        "فيها  

خسرت إسرائيل حركة فتح الوطنية وليس الدينية المتطرفة، فإنها ستجد نفسها تفاوض حركة حماس التي               
أبو مازن هو آخر الهنود الحمر الموهيكان، وقد بقـي          "إن  : قائالوتابع   .ترى نفسها مقابل دولة إسرائيل    

  ".ا األمل، أنه سيدخل التاريخ كمن أقام الدولة الفلسطينيةفي منصبه ألنه يعتقد، وربما فقد هذ
 28/2/2012، 48موقع عرب

  
  2012 فيما ال يقل عن عشرين ألف وحدة استيطانية سيتم بناؤها  :بيني بيغين .28

بيني بيغين، أن ما ال يقل عن عشرين ألف وحدة استيطانية سيتم بناؤهـا حتـى                 أعلن الوزير اإلسرائيلي  
ونقلت وسائل اإلعالم اإلسرائيلية عن بيغين قوله أمـس إن عـدد            .  في الضفة الغربية   2012نهاية العام   

  .الوحدات االستيطانية الجديدة سيتجاوز عدد الوحدات التي بنيت العام الماضي
 وحـدة اسـتيطانية     1850المناهضة لالستيطان فقد تم بناء      » السالم اآلن «ووفقاً لتقرير أصدرته حركة     

وبحسب المعطيات التـي    . 2010 بالمئة قياساً إلى عام      20ي، ما يشكل ارتفاعاً بنسبة      خالل العام الماض  
 بالمئة من الوحدات المبنية كانت في مستوطنات معزولة وفـي           35نشرتها المنظمة اإلسرائيلية فإن نحو      

  .مناطق تقع خارج خط العبور المخطط للسياج األمني الذي يفصل مناطق الضفة عن إسرائيل
 29/2/2012، بيروت، االخبار

 
  سيناءفي وزيادة التواجد العسكري " كامب ديفيد "تعديلترجيح صهيوني بتوّجه مصر  .29

 الملحق األمني التفـاق     تعديلأكدت أوساط سياسية صهيونية أّن الهدف األول للحكم المصري الجديد هو            
ناء، فيما زعمـت محافـل      ، بشكل يسمح بزيادة التواجد العسكري في شبه جزيرة سي         "كامب ديفيد " السالم

أمنية أّن قوة عسكرية اكتشفت في منطقة الحدود المصرية حقيبة مفخخة، وتم تفجيرها عـن بعـد دون                  
وفي سياق متصل، رفـض الـسفير       . وقوع إصابات، وهو ما يرفع النشاطات المسلحة في منطقة سيناء         

ار القاهرة لدى وصوله من     الخروج من صالة كبار الزوار في مط      " يعقوب أميتاي "الصهيوني في مصر    
إال بعد إجراء تفتيش لموكب سيارات السفارة التي ستنقله، مما أدى النتظاره أكثر من سـاعة،                " تل أبيب "

  .ثم توجه لمقر إقامته بضاحية المعادي لحين توفير مقر للسفارة بدالً من السابق
  القناة األولى

 28/2/2012مركز دراسات تحليل المعلومات الصحفية، 
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  للمرة الثانية خالل أسبوعين العمل في غزة عن الكهرباءتوقف محطة توليد  .30
أعلنت سلطة الطاقة والموارد الطبيعية الفلسطينية عن توقف محطة التوليد الوحيدة في قطاع غزة، : غزة

ودة ، للمرة الثانية خالل أسبوعين، وذلك بسبب نفاد إمدادات الوقود المحد)2-28(صباح اليوم الثالثاء 
  .والتي كانت تُشغِّل المحطة خالل األيام الماضية

ويشار إلى أن التيار الكهربائي يصل إلى المنازل في قطاع غزة ست ساعات يومياً فقط، وفي حال 
توقف المحطة؛ فإن المعاناة ستتضاعف، في حين أطلقت مؤسسات حقوقية وإنسانية تحذيرات من أن 

  .في ظل انقطاع التيار الكهربائي عن المشافييؤثر ذلك على المرضى الفلسطينيين، 
بضرورة اإلسراع لتزويد غزة بالوقود الكافي، "وناشدت سلطة الطاقة في بيان لها المسؤولين في مصر 

لعمل محطة التوليد وبالطرق الرسمية، وبما يضمن استمرار عمل المحطة والتخفيف من معاناة 
  ".المواطنين الفلسطينيين

  28/2/2012،  لإلعالمالمركز الفلسطيني
  

  إحدى وزاراتها مشروبات إسرائيلية لزوارها عن تقديم  باالعتذار فياض حكومة  تطالبهيئة فلسطينية .31
وّجهت هيئة فلسطينية نداًء لحكومة رام اهللا تطالبها من خالله باالعتذار عن قيام إحدى وزاراتها : رام اهللا

  .ت مقاطعة منتجات وصناعات االحتاللبتقديم مشروبات إسرائيلية لزوارها، في ظل حمال
قدس "في بيان صحفي تلقت خالد منصور، " الحملة الشعبية لمقاطعة البضائع اإلسرائيلية"وقال منسق 

صدمنا بالصور التي نشرتها المواقع اإلخبارية االلكترونية، لقد "، )28/2(نسخة عنه اليوم الثالثاء " برس
نية، ويظهر فيها الوزير وعدد من أركان وزارته مجتمعين وخصوصاً موقع وزارة الصحة الفلسطي

وأمامهم زجاجات عصير إسرائيلي يعّد من أهم السلع الرئيسة الواجب مقاطعتها وتنظيف األسواق 
  ".الفلسطينية منها

تحد صارخ لكل "واعتبر منصور أن ظهور وزير فلسطيني وعلى طاولته مشروبات إسرائيلية يمثّل 
لتي بذلت لترسيخ نهج المقاطعة وجعلها جزء من الثقافة والوعي الوطنيين، ويرسل الجهود الوطنية ا

رسالة إحباط إلى جماهير الشعب الفلسطيني في الوقت الذي تجري المحاوالت وتبذل الجهود لتعزيز نهج 
  ".المقاومة الشعبية

االنتباه أكثر "ية إلى ، رئيس السلطة الفلسطين"الحملة الشعبية لمقاطعة البضائع اإلسرائيلية"ودعت 
، مطالباً رئيس الوزراء سالم فياض بتقديم اعتذار للشعب على تصّرف "لسياسات وممارسات حكومته

، إلى جانب عقد اجتماع خاّص لمناقشة هذا الموضوع وانعكاساته على "المرفوض كلياً"أحد وزرائه 
  .مصداقية هذه الحكومة، على حد تعبيره

  28/2/2012قدس برس، 
  

  "العزل االنفرادي"الل أضربوا عن الطعام احتجاًجا على تسرى في سجون االحاأل .32
قال مركز حقوقي فلسطيني إن األسرى في سجون االحتالل اإلسرائيلي، خاضوا اليوم الثالثاء : رام اهللا

العزل االنفرادي، والممارسات "، إضراًبا عن الطعام، في كافة السجون، احتجاًجا على سياسة )28/2(
  .من قبل إدارة السجانين اإلسرائيلية بحقهم" حشيةالو
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يأتي ضمن برنامج "، أن هذا اإلضراب "حماس"الناطق باسم أسرى حركة " أحرار ولدنا"وأفاد مركز 
الخطوات التصعيدية المنوي الدخول بها، من قبل األسرى في سجون االحتالل، احتجاًجا على سياسة 

  ". األسرى اليوميةالعزل االنفرادي، وتحسين شروط حياة
، إلى أن األسرى )28/2(نسخة عنه اليوم الثالثاء " قدس برس"وأشار المركز في بيان صحفي تلقت 

أعلنوا عن خوضهم خطوات احتجاجية تدريجية على عدة مراحل، وعنوانهم األول في هذه الخطوات 
  .إخراج المعزولين

  28/2/2012قدس برس، 
  

   ينظمون اعتصاما للمطالبة بإطالقهم السلطةسجونأهالي المعتقلين في  .33
في الضفة الغربية المحتلة، " رابطة الشباب المسلم"و" لجنة أهالي المعتقلين السياسيين"دعت  :نابلس

الفلسطيني " جنيد"أمام سجن  )29/2(الجماهير الفلسطينية للمشاركة في االعتصام الذي يقام غداً األربعاء 
  ".نحطم القيود.. بأمعائنا "تحت عنوان  ية المحتلةفي مدينة نابلس شمال الضفة الغرب

نواب المجلس التشريعي "اليوم الثالثاء " قدس برس"وحثت اللجنة والرابطة في بيان صحفي تلقته 
الجامعات والمؤمنين بالحرية والحقوق المدنية والسياسية؛ للمشاركة  الفلسطيني، ولجنة الحريات، وطلبة 

وهم سليمان أبو  تقلين المضربين عن الطعام منذ أسبوعٍ في سجن جنيد، مساندةً للمع في االعتصام 
صالحة وسعد أبو صالحة وشادي الكوني، حيث تواصل أجهزة أمن السلطة اعتقالهم رغم صدور 

  ".قرارات قضائية باإلفراج عنهم 
بين عن الطعام في ونقل البيان عن عائالت المعتقلين، قولهم إن األجهزة األمنية الفلسطينية عزلت المضر

في خطوة تهدف للضغط عليهم وإجبارهم على كسر اإلضراب، ومنعت "الجنيد بزنازين انفرادية  سجن 
المعتقلين من اصطحاب أي مقتنيات أو أغراض شخصية إلى زنازين العزل، وقامت بتهديدهم بنقلهم إلى 

  ".سجن أريحا
 28/2/2012قدس برس، 

  
  زيت سيبدؤون السبت إضرابا عن الطعام إلنهاء ملف االعتقال السياسي بيربجامعةلطلبة المعتصمون ا .34

أعلنت الكتلة اإلسالمية في جامعة بيرزيت أن طلبتها المعتصمين داخل الحرم الجامعي : الضفة الغربية
  .سيبدؤون السبت إضرابا عن الطعام إلنهاء ملف االعتقال السياسي واالستدعاءات األمنية

ت فصائل العمل الوطني واإلسالمي والنواب في المجلس التشريعي اتخاذ إجراءات وطالبت الكتلة قيادا
عملية لوقف التعديات على الحريات وخاصة باالعتقال السياسي وتوفير الضمانات الكافية لمنع مالحقة 

  .كوادر الكتلة على خلفية نشاطهم النقابي
  29/2/2012، السبيل، عّمان

  
  اها وتطلق اسم الدجاني على أحد دواراتهايافا تستعيد ذكرى مؤسس مستشف .35

 عاماً على االحتالل اإلسرائيلي لمدينة يافا، وبعد أن عملت إسرائيل وال تزال على 60بعد أكثر من : يافا
محو معالم المدينة وهويتها الفلسطينية العريقة وأضحى الفلسطينيون أقلية في المدينة كما في سائر أنحاء 

 جهود قادة المدينة العرب للحفاظ على ما تبقى من جذور فلسطينية، نجاحاً بإطالق الدولة العبرية، أثمرت
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اسم دّوار مركزي في المدينة على اسم إحدى أبرز الشخصيات اليافّية في النصف األول من القرن 
الماضي الناشط االجتماعي ابن مدينة القدس الطبيب فؤاد اسماعيل الدجاني، مؤسس أول مستشفى خاص 

، وإن كان أهالي »تسهالون«لمنطقة يحمل أسمه، قبل أن تقوم إسرائيل بعبرنة االسم ليصبح مستشفى في ا
  .»مستشفى الدجاني«المدينة العرب يصرون على تسميته 

التي » ولفتت وسائل اإلعالم العبرية إلى أنها المرة األولى في تاريخ المدينة، وربما في تاريخ إسرائيل
خصية فلسطينية مرموقة عاشت في فلسطين قبل إقامة إسرائيل، وبحضور أقارب يتم فيها تخليد ذكرى ش
  .»الشخصية المهّجرين

  29/2/2012، الحياة، لندن
  

    لخدماتها مؤشر خطير على تصفية قضية الالجئين" األونروا" تقليص :تجمعان شعبيان .36
ع الدولي للوقوف عند دعا تجمعان شعبيان لالجئين الفلسطينيين، أمس، المجتم : رائد الفي-غزة 

التزاماته تجاه الالجئين، والعمل على إغاثتهم وتشغيلهم حتى عودتهم إلى أراضيهم، وذلك في سياق 
وقالت . تقليص خدماتها المقدمة لالجئين بدعوى معاناتها من أزمة مالية” أونروا“رفضهم قرار وكالة 

المساعدات النقدية التي ) أونروا(خطورة لوقف ببالغ ال“اللجان الشعبية لالجئين الفلسطينيين إنها تنظر 
وطالب تجمع  .” دوالر كل ثالثة شهور لألسرة500 دوالر إلى 100تقدمها للفقراء، والتي تبلغ من 

إلى ” أونروا“في بيان ” واجب“ودعا . الوكالة األممية بوقف قرار التقليص” واجب“ العودة الفلسطيني
  .ة الخدمات التي تقدمها إلى الالجئين وليس تقليصهاالتراجع عن القرار بشكل فوري وزياد

  29/2/2012، الخليج، الشارقة
  

   العمل تفاقم العبء االقتصادي على المرأة الفلسطينيةسوقالقيود اإلسرائيلية على  .37
أن . »الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني«أظهرت مؤشرات صادرة عن :  محمد عويس–القاهرة 

 في المئة في 14.5يات المشاركات في القوى العاملة في األراضي الفلسطينية بلغت نسبة النساء الفلسطين
 في المئة، في حين بلغت نسبة 20.5، وان معدل البطالة في صفوفهن وصل الى 2006نهاية عام 

  . في المئة24.2وبلغ معدل البطالة بينهم .  في المئة67.7مشاركة الرجال 
مركز «ناول معاناة المرأة الفلسطينية تحت االحتالل اإلسرائيلي أصدره ووفقاً لبيانات وردت في كتاب يت
، فإن نسبة مشاركة النساء الفلسطينيات في القوى العاملة في األردن »الزيتونة للدراسات واالستشارات

 في 18، في حين بلغت النسبة في سورية 2000 في المئة عام 12.9هي األدنى في الشتات، إذ بلغت 
 16.8وفي لبنان، بلغت نسبة مشاركة الفلسطينيات .  في المئة18.3العام ذاته، بمعدل بطالة بلغ المئة في 

  . في المئة18.4، وبلغ معدل البطالة 1999في المئة عام 
وفي حين أن معدالت اإلناث العامالت منخفضة تاريخياً في المجتمع الفلسطيني، إال أنها انخفضت أكثر 

في شأن حالة العمال في الضفة والقطاع، كما أن » منظمة العمل الدولية«ير بسبب االحتالل، بحسب تقر
المرأة الفلسطينية، وبخالف ما تشير إليه األرقام، من مساهمتها الضعيفة في قوة العمل، لعبت تقليدياً 

  .دوراً أساسياً غير مدفوع األجر في قطاعات الزراعة أو العمل البيتي أو في عمل األسرة
ير للمنظمة، الى ان القيود المستمرة التي يفرضها االحتالل على سوق العمل في الضفة ويشير تقر

الغربية وقطاع غزة، أدت إلى زيادة العبء االقتصادي والنفسي على المرأة الفلسطينية، وتحديداً على 



  

  

 
 

  

            19ص                                     2426:                العدد29/2/2012 األربعاء :التاريخ

الي فإن النساء النساء في سوق العمل غير النظامية أو في العمل الحر، بسبب ازدياد الفقر والبطالة، وبالت
الفلسطينيات اللواتي يضطررن للعمل يكن أكثر عرضة لالستغالل، خصوصاً من ناحية األجور، وهو ما 

  .وتقارير التنمية البشرية» البنك الدولي«أكدته دراسات عدة، منها تقرير الفقر الصادر عن 
فوق ما يتلقاه الرجال في قطاعي وفي ما يتعلق باألجور، فإن أجور العمل بالساعة التي تتلقاها النساء ت

الزراعة والخدمات، لكنها تقل عن أجور الرجال في الصناعة التحويلية وفي التجارة والفنادق والمطاعم، 
كما أن األجور ال تعكس في الكثير من األحيان الواقع الصعب في عمل المرأة، خاصة من ناحية ساعات 

  .ير من األحيانالعمل اإلضافية وغير مدفوعة األجر في الكث
وعلى رغم أن نسبة التعليم عند المرأة مرتفعة وتكاد تكون مساوية للرجل، إال أن فرص العمل تظل 

 في المئة في 21.4 في المئة من العمل في المحاماة، و31.2محدودة، فال تستحوذ المرأة سوى على 
لنساء في مجالي الزراعة  في المئة في الطب، في حين تتركز القوة العاملة من ا11.7الصحافة، و
  .والخدمات

، فقد بلغت مشاركة النساء الفلسطينيات في القوى العاملة 1948أما بخصوص األراضي المحتلة عام 
مع معدل بطالة هو األدنى .  في المئة، وهي األعلى بينهم مقارنة بأماكن إقامة الفلسطينيين األخرى20.2

 يعد مرتفعاً إذا ما قورن بمعدل البطالة اإلجمالي بين ، إال أنه2006 في المئة عام 16.9وصل الى 
  .النساء في إسرائيل والبالغ تسعة في المئة

وهذا يعكس سياسة التميز التي تُعاني منها النساء العربيات اللواتي يعملن في إسرائيل، كما أنهن يعملن 
للواتي يعملن في إسرائيل هن في ويذكر أن النساء ا. غالباً بأقل من نصف الحد األدنى القانوني لألجور

وتأتي غالبية هؤالء النسوة . غالبية األحيان مطلّقات أو أرامل أو لديهن أزواج مرضى ويفتقدن المعيل
  .من مخيمات الالجئين، ومن القرى بدرجة أقل

  29/2/2012، الحياة، لندن
  

  إعادة افتتاح سينما القدس بعد ربع قرن من إغالقها .38
قبل ستة عقود ابان الحكم االردني، افتتحت سينما القدس في شارع الزهراء : ريأحمد البدي - القدس

وكان الفلسطينيون يرتادون تلك السينما لمشاهدة االفالم العربية واالجنبية باعتبارها  .وسط مدينة القدس
  .وسيلة الترفيه األساسية انذاك قبل بدء البث التلفزيوني

 بدء االنتفاضة عام ثمانية وثمانين من القرن الماضي بسبب تدهور وقد أغلقت سينما القدس أبوابها مع
  .االوضاع االمنية والتضييقات االسرائيلية ومن ثم الديون الهائلة

واستطاعت مؤسسة يبوس الحصول على تمويل إلعادة إعمار السينما ودفع ديونها وانشأت مركزا ثقافيا 
  .يضم قاعات مسرحية وأنشطة ثقافية ومعرضا للصور

ولم تستكمل المؤسسة كافة أعمال اإلعمار فبقي قاعة كبيرة والخطة ان تصبح مسرحا في المستقبل اذا 
  .توفر التمويل

  28/2/2012، )بي بي سي(هيئة اإلذاعة البريطانية 
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   يطالب بإجراءات جادة لوقف السياسة العنصرية الصهيونية"العمل اإلسالمي: "االردن .39
 باتخـاذ   ،مل االسالمي جامعة الدول العربية ومنظمة التعـاون االسـالمي         طالب حزب جبهة الع   : عمان

إجراءات جادة توقف السياسة العنصرية الصهيونية المستهترة بكل القيم والمواثيق والقوانين الدولية بحق             
  .المقدسات في مدينة القدس المحتلة

أمس إلى كل من أمـين عـام         بعث بهما    ، في رسالتين منفصلتين   ،وشدد أمين عام الحزب حمزة منصور     
 أكمل الدين أوغلو، على ضرورة اتخاذ       اإلسالميالجامعة العربية نبيل العربي وأمين عام منظمة التعاون         

 بحق أهالي   ،موقف يرقى لمستوى القضية خاصة أن االحتالل يمارس أبشع أشكال االضطهاد والعنصرية           
 اضافة الى سـعيه لعـزل المدينـة         ،ها السكانية بيت المقدس ويعمل على تفريغها من سكانها وتغيير بنيت        

  . المقدسة عن محيطها الفلسطيني
وفي السياق ذاته، أدان الحزب دعوة الرئيس الفلسطيني محمود عباس الزعماء العرب الى زيارة القدس،               

وقال مسؤول الملف الفلـسطيني     . معتبراً ان مثل هذه المساعي تصب في اضفاء الشرعية على االحتالل          
، »ان مثل هذه الدعوات تصب في سياق مصالح الكيان الصهيوني         «لحزب المهندس مراد العضايلة     في ا 

  . الذي يعمل على تهويد المدينة المقدسة
29/2/2012، الدستور، عّمان  

  
   القدسفي تطالب بعقد مؤتمر قمة عربية طارئ لبحث األخطار األردنية" تنسيقية المعارضة" .40

لعليا ألحزاب المعارضة الهجمة الصهيونية االستيطانية والتهويديـة، التـي          أدانت لجنة التنسيق ا   : عمان
تستهدف نهب األرض، وتهجير السكان، وتهويد المقدسات اإلسـالمية والمـسيحية، ال سـيما المـسجد                

  .األقصى المبارك
ودعت الجامعة العربية ومنظمة التعاون اإلسالمي الى االضـطالع بمـسؤولياتهما إزاء هـذه القـضية                

وقالت إن السلبية والالمباالة التي تبديها هاتان المنظمتان، فضالً عن الـدعم األمريكـي غيـر                 .المقدسة
ـ            . ته العنـصرية  المحدود، والعجز األوروبي، يعطي الضوء األخضر للعدو الصهيوني لإلمعان في سياس

كما طالبت الجامعة العربية بتبني الدعوة إلى مؤتمر قمة طارئ، يقتصر على بحث األخطار التي تتهـدد                 
  . المدينة المقدسة

29/2/2012، الدستور، عّمان  
  

  تهويد المدينة المقدسة قمة العنصرية": مسيرة القدس"مؤتمر  .41
الم، على أهمية مـسيرة القـدس المليونيـة،          شدد ممثلون من مختلف قارات الع      : محمد الكيالي  -عمان  

كتحرك شعبي سلمي وحضاري مناهض للعنصرية بكافة أشكالها، وذلك في ختام مؤتمر اللجان الدوليـة               
  .لمسيرة القدس العالمية الذي عقد في مجمع النقابات المهنية اليومين الماضيين

محـاوالت تهويـد    "يات المؤتمر، أن    وأكد الممثلون الدوليون في مؤتمر صحفي عقد أمس في ختام فعال          
  ".القدس هي قمة العنصرية
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ودعوا إلى إنجاح المسيرة التي ستنطلق من دول الطوق باتجاه الحدود مع فلسطين في الثالثين مـن آذار                  
 ليوم األرض الفلسطيني، وما يرافقهـا مـن اعتـصامات أمـام             36المقبل، تزامنا مع الذكرى     ) مارس(

  .ة في مختلف عواصم العالمالسفارات اإلسرائيلي
29/2/2012، الغد، عّمان  

  
   يقرر مخاطبة الحكومة لضمان نجاح مسيرة القدس العالمية األردنيمجلس النقباء .42

قرر مجلس النقباء مخاطبة الحكومة والجهات المعنية من اجـل ضـمان نجـاح              :  مجاهد  إيهاب - عمان
كين فيها والمقرر انطالقها في الثالثين مـن اذار  وحسن سير مسيرة القدس العالمية وتأمين سالمة المشار      

  .المحتلةالمقبل بالتزامن مع يوم االرض الفلسطيني من دول الطوق باتجاه الحدود مع فلسطين 
29/2/2012، الدستور، عّمان  

  
  على نتنياهو أن يعرف ما هو لبنان حتى ال يعتدي عليه: ميشال سليمان .43

ل سليمان على الكالم المنسوب مـؤخرا لـرئيس وزراء العـدو            رّد رئيس الجمهورية ميشا   : داود رمال 
اسرائيل لـن تكـون علـى       « إن   ، أمام الجالية اللبنانية في بوخارست     ،االسرائيلي بنيامين نتنياهو بالقول   

الخريطة، ليس خريطة العنف واالرهاب، انما خريطة االنفتاح والتعدد، ألنها دولة عنصرية تزيـل كـل                
  .» دولة يهودية، في حين ان لبنان ينفتح أكثر فأكثراإلسرائيلية وتجعل الدولة معالم الطوائف االخرى

 إن رئيس لبنان ومسؤوليه ال يعلمـون مـاذا   ،باألمس كرر رئيس وزراء العدو القول  «: وأضاف سليمان 
  .»عندهم، وأنا أقول إن كنا نعرف أو ال نعرف المهم أن يعرف هو حتى ال يعتدي على لبنان
29/2/2012، تالسفير، بيرو  

  
  1701رسالة لبنانية إلى األمم المتحدة عن تطبيق القرار الـ  .44

 الـذي تـستعد     1701سلم لبنان أمس رسالة الى األمانة العامة حول موقفه من تطبيق القرار             : نيويورك
ـ    1701وأكد لبنان التزامه القرار     . األمانة العامة لتقديم تقريرها حوله قريباً      ة الـى    داعياً المنظمة الدولي

وأوردت الرسالة الخروقات   . الضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها سيادة لبنان والقرارات الدولية كاملة         
 خرقاً منـذ تقـديم      342، وبينها الخروقات الجوية التي بلغات       1701اإلسرائيلية للخط األزرق والقرار     

  .حريةالتقرير األخير حول تطبيق القرار، الى عشرات الخروقات البرية والب
وآخرها تصريح رئيس الوزراء اإلسـرائيلي      «وأشار لبنان الى استمرار التهديدات اإلسرائيلية ضد لبنان         

 مـن   "إسـرائيل "ودعا لبنان المجتمع الدولي الى العمل من أجل انسحاب          . »بنيامين نتنياهو بتدمير لبنان   
  .القسم الشمالي لقرية الغجر وتالل كفرشوبا ومزارع شبعا

29/2/2012، دنالحياة، لن  
  

   هناء الشلبيحزب اهللا يدعو للتضامن مع األسيرة الفلسطينية المضربة عن الطعام .45
أشاد حزب اهللا اللبنانى بموقف األسيرة الفلسطينية هناء الـشلبى، المـضربة عـن الطعـام                : )أ. ش. أ(

  ."إسرائيل" الذى تتعرض له فى سجون اإلدارياحتجاًجا على االعتقال 
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، داعًيـا   "خطوة الشلبى تأتى استكماال إلضراب األسير البطل الشيخ خضر عدنان         " أن   واعتبر حزب اهللا  
رفع الصوت عاليا والقيام بكل ما هو ممكن من تحركات تـضامنية دعًمـا لألسـرى المظلـومين                  "إلى  

واحتجاًجا على صمت المجتمع الدولى المطبق ومعه كل هيئات وجمعيات حقوق اإلنسان فى العـالم إزاء    
  ".الممارسات اإلجراميةهذه 

29/2/2012، اليوم السابع، مصر  
  

   االنقسام الفلسطينيبإنهاءيطالب  نبيل العربي جامعة العربيةلاألمين العام ل .46
 تحمل إلى المجتمع الدولي ،جامعة العربيةل العام لاألمين ، نبيل العربي.دعا د :العزب الطيب الطاهر

ولفت  .اإلسرائيلييني من انتهاكات متصاعدة من قبل االحتالل مسئولياته تجاه ما يواجهه الشعب الفلسط
 بمقر األمانة العامة ، أمس، مؤسسة الشهيد ياسر عرفاتأمناء االجتماع الخامس لمجلس خالل ،العربي
 أهمية إنهاء االنقسام الفلسطيني وتفعيل اتفاق المصالحة الوطنية الذي تم توقيعه بالقاهرة ىل، إللجامعة

 األساسيةحد الركائز أ خطوات تنفيذية لتحقيق هذه المصالحة باعتبارها إلى وترجمتهما ،وحةوإعالن الد
  . ومخططاته لتهويد القدس وتزييف التاريخ الفلسطينياإلسرائيليلمقاومة االحتالل 

 ، أهمية دور مؤسسة ياسر عرفات لتأريخ النضال الطويل الذي قام به الزعيم الراحلإلىونبه العربي 
  . بل أن تأثيره شمل كل الشعوب الباحثة عن االستقالل والحرية فلسطينياً أنه لم يكن زعيماًإلى الفتاً

  29/2/2012األهرام، القاهرة، 
  

  على ضرورة العمل من أجل إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينيةيشدد عمرو موسى  .47
العمل من أجل إيجاد  شدد رئيس مجلس أمناء مؤسسة ياسر عرفات عمرو موسى على ضرورة :القاهرة

هذه ليست مسألة : "حلٍّ عادل للقضية الفلسطينية، وقال في االجتماع الخامس لمجلس أمناء المؤسسة
وتحدث موسى عن أهمية هذه المؤسسة في  ".عاطفية بل لها ارتباط باألمن واالستقرار بالشرق األوسط

ال مهما كانت الصعوبات والتغييرات، سنستمر بالنض": وقال. تخليد ذكرى وتاريخ ياسر عرفات النضالي
  ."ومطلوب مواجهة التراجع المفروض على القضية الفلسطينية والتعتيم القائم

  29/2/2012الحياة، لندن، 
  

  يرحب بافتتاح مكتب لحماس في القاهرةمحمد مرسي  والعدالةرئيس حزب الحرية  .48
 ،بافتتاح مكتب لحركة حماس بالقاهرة ، رئيس حزب الحرية والعدالة،محمد مرسي. دى تمن: أماني ماجد

بل أريد فتح مكتب لحركة المقاومة ،  فتح هذا المكتبىأنا أتمن: "قال في حوار مع جريدة األهرامو
فمصر ،  ولكن ال يعني هذا التدخل في الشأن الفلسطيني الداخلي،بالقاهرة وأرحب بشدة الفلسطينية حماس

ودعم القضية ، عة للقضية الفلسطينية منذ أواخر األربعينياتوالحاضن الطبيلألمة، هي الحاضن الطبيعي 
 ،ن الدور المصري لغزة وحماس بعد الثورة دور متميزإوفي الحقيقة ف. الفلسطينية واجب علينا أن نؤديه

،  المصريةاألراضي ىوالمصالحة تتم عل، فمصر تبدو للجميع بثوب جديد بالنسبة للقضية الفلسطينية
وأؤكد أن إرادة فتح مكتب ..  والدعم اللوجستي الذي يقدم لغزة مقدر جداً،تح وحماسوهناك توازن بين ف

  ."تعني دق طبول الحرب أو تهديد أي دولة لحماس ال
  29/2/2012األهرام، القاهرة، 
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   لحماس وقادتهامفتوحةأراضينا : السودان .49

 اإلسالمية حماس على رحبت دولة السودان بفتح مكتب رئيسي لحركة المقاومة:  الرسالة نت-غزة
وفندت . أراضيها، نافية األنباء التي ترددت عن رفضها استقبال خالد مشعل رئيس المكتب السياسي

السعودية التي ادعت رفض الحكومة السودانية استضافة مشعل بعد " الوطن"السودان مزاعم صحيفة 
 تتخوف من استمرار إقامته على تركه مقر إقامته في دمشق، بذريعة عجزها عن توفير حماية له، وأنها

  .أرضها
وراء ترويج هذه الشائعات عبر وسائل إعالم وصفتها بـ ) إسرائيل(ورجحت السودان وقوف 

  .التي تسعى لتفتيت وحدة األمة اإلسالمية" المشبوهة"
إن : "رئيس القطاع السياسي بحزب المؤتمر الوطني الحاكم، في تصريحات صحفية" قطبي المهدي"وقال 

سودان مفتوح تماًما لخالد مشعل واإلخوة الفلسطينيين جميًعا، وال نستبعد وقوف الواليات المتحدة ال
وأوضح ". خلف ما تردّد من أنباء عن رفض السودان استقبال قيادات حماس) إسرائيل(األمريكية و

ه القضية المهدي أن السودان ظل يستقبل مشعل في كل زياراته للخرطوم وجدد التزامه التام اتجا
  .الفلسطينية

  28/2/2012الرسالة، فلسطين، 
  

  لدعم القطاع الصحي وإعادة إعمار غزة  مليون دوالر15 :البنك اإلسالمي للتنمية .50
 مليون دوالر لدعم 15.3ونروا أربع اتفاقيات تتجاوز قيمتها األ وقّع البنك اإلسالمي للتنمية ووكالة :عّمان

ووقع االتفاقيات في عّمان ممثل . ادة إعمار المساكن في قطاع غّزةالقطاع الصحي والبنية التحتية وإع
  . لدى البنك أحمد سمّوراالئتمانيةالمفوض العام لألونروا بيتر فورد والمسؤول في قسم الصناديق 

  29/2/2012الغد، عّمان، 
  

   فكرت باالعتداء عليناإذا" إسرائيل "أنفاسسنقطع :  اإليرانيوزير الدفاع .51
ن الجمهورية اإلسالمية اإليرانية أحمد وحيدي، أ العميد  اإليراني وزير الدفاعأكد: س فار–طهران 

خالل مؤتمر صحافي مع نظيره  وقال . فكر باالعتداءإذا انهياره إلى للكيان الصهيوني يؤدي ستوجه رداً
 وستقطع  تهديد من قبل هذا الكيان الغاصب بشدةأي ى سترد علإيرانن إ ،اللبناني فايز غصن بطهران

 النهيار األخيرة سيسرع المراحل إيران ضد اإلسرائيليجراء من قبل الكيان إي أن أضاف، أو .أنفاسه
 لتقوية وتطوير الجيش إيران وحيدي استعداد  وأعلن. وموجعاً سيكون قاسياًإيرانن رد إ و،هذا الكيان
لضروري وجود جيش قوي يتمكن نه كما تحظى المقاومة بمكانة رفيعة في لبنان فمن اإوقال ، اللبناني

  . للشعب اللبناني ومواجهة اعتداءات الكيان الصهيونياألمنمن توفير 
  28/2/2012فارس، وكالة أنباء 

  
   لتفجيرات بانكوكبالتخطيط "إسرائيل" تتهم إيران .52

 عباس عراقجي كيان االحتالل اإلسرائيلي بالتخطيط لتفجيرات اإليرانياتهم نائب وزير الخارجية 
قال عراقجي يوم الثالثاء إن ما  . في قضية إرهابإيرانكوك العاصمة التايلندية قبل أسبوعين لتوريط بان
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وأكد أن بالده على اتصال  . في قضية جديدةإيران لتوريط إسرائيلي سيناريوحصل في بانكون كان 
  .وثيق مع السلطات التايالندية والماليزية

  28/2/2012موقع قناة العالم اإلخبارية، 
  

   برموز سرية ألنظمة دفاعية إيرانية"إسرائيل"روسيا زودت : "ويكيليكس" .53
فبراير من العـام    / في شباط " ستراتفور"قالت وثيقة داخلية أعدتها مسؤولة في شركة التجسس األمريكية          

 "إسـرائيل "الليلة الماضية، إنه من الممكن أن تكون روسيا قد سـلمت            " ويكيليكس"، نشرها موقع    2009
ا سرية ألنظمة الدفاع اإليرانية، مقابل تزويد روسيا بالرموز السرية للطائرات بدون الطيار والتي              رموز
 في حال قـررت     "إسرائيل"وأشار الموقع إلى أن هذه الرموز قد تساعد         .  ببيعها لجورجيا  "إسرائيل"قامت  

  .شن هجوم عسكري على المنشآت النووية اإليرانية
29/2/2012، 48موقع عرب  

  
   مليون دوالر أمريكى لميزانية السلطة الفلسطينية42: رويجالن .54

ـ      : )أ. ش. أ(أوسلو    مليون دوالر   42 مليون كرونة حوالى     240قررت النرويج تحويل دعم مالى يقدر ب
  .2012أمريكى لميزانية السلطة الفلسطينية، لتكون بذلك أول المانحين للفلسطينيين فى عام 

الخارجية النرويجى يوناس جور ستوريه الذى يقوم حاليا بزيـارة لـرام            وفى بيان للخارجية، قال وزير      
اهللا، حيث التقى برئيس حكومة السلطة الفلسطينية سالم فياض، إن هذا الدعم يهدف إلى مـساندة تنفيـذ                  

  .الخطة الوطنية الفلسطينية للتنمية واستمرار الخدمات فى مجاالت التعليم والرعاية الصحية
طراف المانحة للفلسطينيين فى اإلسراع فى تقديم مساهماتهم المالية فى أسرع وقـت             وطالب ستوريه، األ  

ممكن فى العام الحالى، معربا عن أمله فى أن يلبى المانحون العرب دعوة جامعة الدول العربية بزيـادة                  
  .مساعداتهم المالية للفلسطينيين

ع جميع القيود المفروضة، والتى تحد من وشدد وزير الخارجية النرويجية على أهمية قيام إسرائيل برف
نمو االقتصاد الفلسطينى، وانتعاش القطاع الخاص، وكذلك دعا إسرائيل إلى تحسين الظروف المعيشية 

  .للفلسطينيين والمساح بالتبادل التجارى بين الضفة الغربية وقطاع غزة
29/2/2012، اليوم السابع، مصر  

  
     استخدام قواعدها لشن الهجوم على إيران"يلإسرائ"الواليات المتحدة تعرض على  .55

 متطابقة اليوم الثالثاء، إنه في ظل الطريق المـسدود          أمريكية -إسرائيليةذكرت مصادر   : القدس المحتلة 
 بشأن الهجوم اإلسرائيلي على المنشآت النوويـة        "إسرائيل"الذي وصلت إليها واشنطن في محادثاتها مع        

 "إسـرائيل "تمارس ضغوطا على    " العمليات الخاصة "ية أمريكية وعناصر    اإليرانية، فإن مصادر استخبار   
  .في اآلونة األخيرة، تم خاللها عرض عدة حلول

وبحسب المصادر فإن من بين الحلول التي اقترحت منح إسرائيل إمكانية استخدام قواعد سـالح الجـو                 
وبهذه الطريقة يمكن للواليـات     . األمريكي في الشرق األوسط، واالنطالق منها لشن الهجوم على إيران         
 بشن الهجوم، في حـين      "إسرائيل"المتحدة متابعة النشاط اإلسرائيلي عن كثب، ومعرفة هل ومتى ستقوم           

  . تستطيع بذلك تقصير مدى الطيران إلى إيران والقيام بعملية عسكرية أسهل"إسرائيل"أن 
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 عن الواليات المتحدة معلومات بشأن عملية       في المقابل، تنفي أجهزة األمن اإلسرائيلية أن إسرائيل تخفي        
وقال مصدر أمني إسرائيلي رفيع، في محادثات مغلقة،        . عسكرية محتملة ضد المنشآت النووية اإليرانية     

، وأن هذه   "إسرائيل" بأمن القوات األمريكية، وذلك بسبب التزام الواليات المتحدة بأمن           ملتزمة إسرائيل   نإ
  ".جع عنهاالمسؤولية متبادلة وال ترا

وأضاف المصدر نفسه إن الهجوم المحتمل على إيران يعرض للخطر مجمل القواعد والقوات األمريكية              
المنتشرة في الشرق األوسط وأوروبا، وذلك ألن إيران سترى فيها أهـدافا مـشروعة خـالل الهجـوم                  

  .اإلسرائيلي
ن اإلنذار المبكر مسبقا قبل الهجوم أو       وبحسبه فإن إن إسرائيل لم تلتزم بالحديث، ولم يوجه لها سؤال بشأ           

  .بشأن إمكانية الهجوم على إيران
وقال أيضا إن كبار المسؤولين في اإلدارة األمريكية يدركون جيدا حجم المسؤولية الملقاة علـى عـاتق                 

  . من إمكانية شن الهجوم"إسرائيل"واشنطن في حال منعت 
صل في الشرق األوسط في حال توفر السالح النووي         الواليات المتحدة تدرك جيدا ماذا سيح     "وأضاف أن   

بيد إيران، ولذلك فهي غير قادرة على منع هذا الخيار، وإنما تتحدث عن الحيز الزمني للعملية واإلنـذار                
  ".المبكر

29/2/2012، وكالة سما اإلخبارية  
  

   لفلسطين"زيارة دولية"شكك بموافقة واشنطن على مجلس األمن ي .56
وماسيون في مجلس األمن أن تسمح الواليات المتحدة للمجلس بالقيام بزيـارة إلـى              شكك ديبل  :نيويورك

وقالت مصادر المجلس إن قرار تلبية دعـوة        . األراضي الفلسطينية المحتلة تلبية لدعوة القيادة الفلسطينية      
ـ     «الرئيس الفلسطيني محمود عباس يجب أن يتخذ بإجماع األعضاء           دة ونحن نعلم موقف الواليات المتح

وأوضح ديبلوماسيون أن عدم تمكن مجلس األمن من التوافق على قرار الزيارة سيعني أن القيادة                .»سلفاً
  .»يمكنها توجيه الدعوات منفردة إلى كل من أعضاء مجلس األمن على حدة«الفلسطينية 

29/2/2012، الحياة، لندن  
  

  امتالك إيران سالحاً نووياًسياسي واحد في روسيا يرغب في ال يوجد : االتحاد الروسيمجلس  .57
أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية فـي مجلـس االتحـاد الروسـي ميخائيـل               : أ ب، رويترز، أ ف ب     

وقال بعـد لقائـه     . »سياسياً واحداً في روسيا، ال يرغب في امتالك إيران سالحاً نووياً          «مارغيلوف أن   
 موقفنا في هذه المسألة، إذ ثمة خالفـات         موقف شركائنا اإلسرائيليين يختلف عن    «: مسؤولين إسرائيليين 

لكننا أدركنا بعد سنوات، أننا ال نتحّول أعداًء، حتـى إذا حـدث             . هائلة في شأن سبل التعاطي مع إيران      
  .»تباين في وجهات النظر، بل نواصل مناقشة كّل القضايا، انطالقاً من مبدأ الشراكة االستراتيجية

29/2/2012، الحياة، لندن  
  

   إبادة األرمن في المجلس الدستوري الفرنسيقانونركي إلى رفض ارتياح ت .58
 قرار المجلس الدستوري الفرنسي رفض القانون الذي "ارتياح" استقبلت تركيا بـ.):ب.ف.ا( –باريس 

وقال وزير الخارجية  .وأنقرة دبلوماسية بين باريس بأزمة والذي تسبب األرمن، إبادة إنكاريعاقب على 



  

  

 
 

  

            26ص                                     2426:                العدد29/2/2012 األربعاء :التاريخ

 خطوة مهمة مقارنة باستغالالت مماثلة من إنها.  قضائياً القرار سيشكل اجتهاداًإن"د التركي احمد داو
 سياسية أهداف تحقيق إلى الذين يسعون أولئكنأمل بان يستخلص . وجهة نظر القانون وتسييس التاريخ

  ."بتاريخ المجتمعات، درسا من ذلك) عبر التالعب(
  29/2/2012الحياة، لندن، 

  
   مساعدات أميركية لتونس بعد الثورة مليون دوالر190 .59

 في وقت يخطط التونسيون لمستقبل ديموقراطي جديد، يستمرون في البقاء نموذجاً للمنطقة :واشنطن
وللعالم، وتبقى الواليات المتحدة وغيرها من الدول ملتزمة بالعمل مع حكومة تونس لبناء مستقبل 

  .مزدهر
دوالر من المساعدات منذ الثورة لدعم انتقال تونس،  مليون 190وخّصصت الواليات المتحدة نحو 

المؤسسة «مركزة اهتمامها على المساعدات المالية والتكنولوجية لالقتصاد والقطاع الخاص، كما تعمل 
.  مليون دوالر في تونس150الستثمار نحو ) أوبيك(» األميركية لالستثمارات الخاصة في الخارج

ى طلبات تونسية بتعزيز االستقرار المالي وتوسيع الفرص االقتصادية وتستجيب المساعدات األميركية إل
  .وفرص التوظيف، خصوصاً للشباب، وتشجيع االستثمار واإلصالحات

  29/2/2012، الحياة، لندن
  

  لقانون الدوليلاالجراءات االسرائيلية المخالفة و  التحريض حولتقرير: دائرة االعالم والثقافة .60
ان 'أوضح تقرير أصدرته دائرة االعالم والثقافة بمنظمة التحريـر الثالثـاء   : 'ربيالقدس الع'رام اهللا ـ  

 قد طّورت منظومة من القوانين والتشريعات العنـصرية         1948الحكومات االسرائيلية المتعاقبة منذ عام      
ن واالعراف  منذ اللحظة األولى الحتاللها بارتكاب انتهاكات جسيمة للقواني       ' القوة المحتلة 'أثرتها اسرائيل   

الدولية، وفرض اجراءات قمعية وعنصرية تمثلت في سياسة االعتقـال االداري التعـسفي والترحيـل               
القسري، وهدم المنازل، ومصادرة األراضي والهويات وسرقة الموارد الطبيعية، واشكال أخـرى مـن              

هم الحقـوق   العقاب الجماعي ضد السكان الفلسطينيين األصليين الذين اتخـذتهم رهـائن وحجبـت عـن              
  .'والحريات األساسية مسببة بذلك معاناة انسانية بالغة ترقى لمستوى جرائم ضد االنسانية

وعرض التقرير مجموعة من األمثلة واألدوات التي تستخدمها اسرائيل لتعزيز سيطرتها بهـدف الـضم               
ـ            ة فـي مدينـة     والتوسع، والتصعيد الخطير في وتيرة اعتداءات قوات االحتالل ضد الفلسطينيين وخاص

والتجمعـات الـسكنية فيهـا،      ) ج(القدس ومحيطها والمحاوالت الحثيثة لتهويدها، وفي المناطق المسّماة         
، وآخرها االستيالء على    )دفع الثمن (واالستيطان المتزامن مع حملة المستوطنينن االرهابية المعروفة بـ         

تفاقيـات اوسـلو، واسـتكماالً للـسياسة        ، والتي شكلت انتهاكاً فاضحاً إل     )ب(مئات الدونمات في مناطق     
اإلسرائيلية األحادية في التخطيط وتقسيم المناطق التي تهدف الى تفريغ المناطق من سـكانها األصـليين              

  .وفرض سياسة االمر الواقع
وأفرد التقرير مساحة واسعة لطرح ما يسببه االحتالل من معاناة انـسانية للفلـسطينيين علـى جميـع                  

لقد شكل حـادث    'مثاالً حياً على نظام التحكم والسيطرة التعسفي واوضح         ' جبع'د حادثة   المستويات، وأور 
 أطفال ومعلمتهم، اضافة    6، وراح ضحيته    16/2/2012السير األليم الذي وقع قرب بلدة جبع في تاريخ          

ـ                  ه إلى إصابة العشرات من األطفال أحد أهم األمثلة على نظام التحكم والسيطرة التعـسفي الـذي تفرض
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، وخضوع هذه المناطق للسيطرة االسرائيلية الكاملـة منـع تمكـين            )ج(إسرائيل على المناطق المسماه     
السلطة الوطنية من القيام بواجباتها ومسؤولياتها تجاه أبناء الشعب الفلسطيني في هذه المنـاطق، وتقـديم            

لحـادث فـي الوقـت      أشكال الخدمات كافة، وحال دون وصول طواقم اإلسعاف الفلسطيني إلى موقـع ا            
  .'المناسب، مما سبب في كارثة إنسانية

إن الحواجز العسكرية اإلسرائيلية في الضفة الغربية، والتي تعتبـر أحـد األدوات االحتالليـة               : واضاف
لتمزيق أوصال الوحدة الجغرافية والسكانية، تحد من ايصال المساعدات، وتنقّـل العمـال والمـوظفين               

ر الوضع االقتصادي، هذا عالوة على أن اإلهمال المتعمد في تحسين البنيـة             والمرضى، وتُفاقم من تدهو   
 بالمئة فـي هـذه المنـاطق،        30، وتوسيع اإلستيطان إلى نسبة      'ج'التحتية وخاصة في المناطق المسماة      

 500 الى ما يزيد عـن       1972 مستوطن في العام     1200واعتداءات المستوطنين، والذي زاد عددهم من       
على مصادر رزق المواطنين وممتلكاتهم ومقدساتهم، يأتي ضمن االستراتيجية االسرائيلية          الف مستوطن،   

  .المنظمة لطرد أكبر عدد ممكن من الفلسطينيين، وتدمير فرص السالم وحل الدولتين
واشار التقرير الى العالقة المنهجية بين الممارسات العنصرية االسرائيلية المتواصلة على األرض ولغـة            

ض المتصاعدة في أوساط المجتمع االسرائيلي، والتي تغذيها المؤسسة الرسمية المتمثلة بقمة الهرم             التحري
السياسي، وحكومة اإلحتالل اإلسرائيلي المتطرفة وأعضاء الكنيست، باإلضافة إلـى المؤسـسة الدينيـة              

  .والمستوطنين المتطرفين
العنصرية االسرائيلية عليها، وأحـدها حادثـة       وأورد التقرير حوادث انسانية مأساوية تُظهر ردود الفعل         

الخاصـة  ' الفيـسبوك 'وادراجها على صفحة    ) فيسبوك(جبع والتعليقات على مواقع التواصل االجتماعي       
بنتنياهو، والذي لم يشجبها مكتبه، باالضافة الى الفصل في المستشفيات االسرائيلية بين النساء اليهوديات              

  .سانية وطبيعية وهي الوالدة، وذلك بناء على رغبة النساء اليهودياتوالعربيات في أكثر اللحظات ان
عمر ابـو   'وأشار التقرير الى ما اعتبره حالة قتل مع سابق االصرار والترصد في حادثة موت المريض                

على يد ضباط من الشرطة االسرائيلية ألقته على طريق سريع وهو فـي حالـة خطيـرة بعـد                   ' جريبان
  .يث توفي بعد ثالثة أيام بسبب الجفافخروجه من المشفى، ح

  29/2/2012، القدس العربي، لندن
  

  لموقف من النظام السوريا حولغير متناسقة تصريحات متناقضة و": إسرائيل" .61
العبرية، أمس النقاب عن أن تل أبيـب        ' يديعوت أحرونوت 'كشفت صحيفة    :زهير أندراوس  - الناصرة

ألمريكية اعتماد سياسة سلبية حيال ما يجري في سـورية، تقـوم            قررت بالتنسيق مع الواليات المتحدة ا     
على مبدأ واضح هو عدم التدخل، رغم تأييدها الضمني لكل ما من شأنه تنحية الرئيس بشار األسد عـن                   

  .الحكم
وبحسب محلل الشؤون العسكرية واإلستراتيجية في الصحيفة، اليكس فيشمان، فإن عـدم التـدخل هـذا                

متناع عن خطوات دبلوماسية، مشيراً إلى أن إسرائيل تتخذ جانب الحـذر فـي أال               يتضمن السكوت واال  
تترك ولو ظل بصمات في ما يجري في سورية، ألن النظام ومؤيديه لديهم مصلحة في تحويل االنتبـاه                  
عما يجري في سورية باتجاه الدور اإلسرائيلي من أجل إحراج الجامعة العربية التـي تطالـب برحيـل                  

  .ى حد تعبير المصادر األمنية في تل أبيباألسد، عل
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لكن في موازاة هذا الحياد، فإن جوهر الموقف اإلسرائيلي، بحسب فيشمان، هو تأييد كل خطـوة تـؤدي                
إلى تنحية الرئيس األسد عن الحكم، وهذا ما أنتج ائتالفاً مشوقاً من المصالح، حيـث إسـرائيل وتركيـا                   

الجانب نفسه من المتراس، وهو ائتالف ينطوي على قدرة كامنة          ودول الخليج والسعودية توجد فجأة في       
  .للتوسع وصوالً إلى التعاون حيال عدو مشترك واحد هو الجمهورية اإلسالمية اإليرانية

أما في ما يتعلق بسيناريوهات تدهور األوضاع في سورية، فقد أشار المحلل اإلسرائيلي إلـى أن تقـدير           
ال أن يبادر الرئيس األسد إلى اسـتخدام أسـلحة إسـتراتيجية ضـد              الوضع في تل أبيب يرى أن احتم      

إسرائيل، في حال شعوره بالحشرة، هو احتمال ضعيف، خصوصاً أن إطالق الصواريخ الثقيلـة ضـد                
. إسرائيل يستدعي سلسلة أعمال سيجد النظام السوري، الذي هو على شفا التفكك، صعوبة فـي تنفيـذها                

دولة، وفقاً للتقدير اإلسرائيلي، ال تمثـل فـي المرحلـة الحاليـة تهديـداً               وبناًء على ذلك، فإن سورية ك     
إال أنه على الرغم من ذلك، تستعد المؤسسة األمنية اإلسرائيلية الحتمال أن تُلحـق الحـرب                . إلسرائيل

األهلية في سورية والفوضى المتصاعدة فيها ضرراً إقليمًيا على طول الحدود فـي الجـوالن العربـي                 
لمحتل، وهو ضرر يمكن أن يتمثل في استئناف ما أسماها باألنشطة العدائية ضد إسرائيل مـن                السوري ا 

  .جانب أطراف وسط السكان السوريين الذين يسكنون في هضبة الجوالن
ويشبه التقدير اإلسرائيلي تداعيات سقوط الحكم المركزي في سورية على منطقة الجوالن بما هو حاصل               

اب فقدان الحكم المصري المركزي سيطرته على شبه الجزيرة، إذ تحولت إلـى             في سيناء اليوم، في أعق    
مرتع لتهريب السالح والمسلحين من دون حسيب أو رقيب، وقال أيًضا إن قيادة المنطقة الـشمالية فـي                  
الجيش اإلسرائيلي بدأت تستعد لليوم الذي يخرج فيه الوضع على الحدود مع سورية عن السيطرة، وتأخذ                

  .ن سيناريوهات التدهور المحتملة في الحسبانعدداً م
فقدان النظام السوري السيطرة وسط المناطق الموجودة في الجانب السوري          : ومن بين هذه السيناريوهات   

من هضبة الجوالن، األمر الذي من شأنه بحسب تقديرات الجيش أن يؤدي إلى استئناف النشاط المـسلح                 
  .رمة اليوم في سيناءمن الحدود، كما هي حال الفوضى العا

وفي هذا اإلطار، أشار فيشمان إلى أن التقديرات اإلسرائيلية باتت ترى أن انتقال أسلحة غير تقليديـة أو                  
إستراتيجية كاألسلحة الكيميائية أو الصواريخ الحديثة المضادة للطائرات أو صواريخ سكاد من سـورية              

وذكـر المحلـل، اسـتناًدا إلـى        . ت وفرصة فقط  إلى لبنان وسقوطها في أيدي حزب اهللا هما مسألة وق         
المصادر عينها، بأن إسرائيل ترى أن انتقال منظومات سالح مثل الصواريخ المضادة للطـائرات مـن                

من سورية إلى لبنان يمثل تهديداً على حرية عمل سالح الجو في الساحة الـشمالية،               ' 8. إي. اس'طراز  
  .طيل هذا التهديداألمر الذي سيلزمها باتخاذ القرارات لتع

، تسفي بارئيل، إن الدولة العبرية حقيقـة ال         'هآرتس'من ناحيته، قال محلل الشؤون العربية في صحيفة         
تنتمي إلى الدول التي على األقل تندد بما يجري في سورية وتطالب برحيـل األسـد غريبـة ومثيـرة                    

لقي المسؤولية، علقت فجأة فـي متاهـة        هذه الحكومة، التي تعرف دوًما على من ت       : وتابع قائالً . للحفيظة
إذا ما وبخت نظام األسد فإنه سيزعم ليس فقط بأنها ستظهر كمن يتدخل في الـشؤون                . إستراتيجية معيبة 

وبالفعل، تعليل سياسي ثقيل الوزن يلقي بظاللـه        . الداخلية السورية بل وستتهم منه كمن تخطط إلسقاطه       
  .على كل موقف أخالقي

ن إسرائيل، وليس غنيا عن البيان، لم تتردد في العمل في سورية عندما اعتقدت بـان                ولفت بارئيل إلى أ   
ولكن عندما يقتل آالف السوريين على أيدي النظـام فجـأة تـدخل الحـسابات               . النظام يعرضها للخطر  
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وخلص إلى القول إن حكومة إسرائيل ال يحق لها أن تتمترس في موقف المحلل              . اإلستراتيجية إلى العمل  
فهي تمثل جمهورا يسعى إلى االستماع منها لموقف أخالقـي          . ذي يتساءل متى وإذا كان األسد سيسقط      ال

  . واضح وجلي، بل واإلعراب عن االستعداد لتقديم المساعدة اإلنسانية، على حد قوله
من جانبه، حذر الرئيس السابق للموساد اإلسرائيلي، إفرايم هاليفي، من حـدوث فوضـى فـي الـشرق               

.  إذا ما سقط نظام األسد، وقال إن إسرائيل قد تقوم بتحرك عسكري، للحفاظ على أمنها بالمنطقة                األوسط
وتحت عنوان الطريق   . وحذر من حدوث فراغ بالسلطة، ووقوع أسلحة الجيش السوري في يد حزب اهللا            

قـال  إلى طهران ودمشق تمر بموسكو، في إشارة إلى تحالف الحرب الباردة المتجددة فـي المنطقـة،                 
هاليفي، متوقعا أن موسكو لن تسمح لنفسها بفشل آخر، حيث تتيح لها األزمة السورية فرصة إلصـالح                 

والموقف الحالي الذي يدعم األسد يمكن روسيا والصين من أن تثبتـا            . الضرر بصورة جزئية على األقل    
وضوع المركـزي فـي     فهذا األمر يالمس الم   . للغرب أنه ال يستطيع إنهاء األزمة من غير تعاون معهما         

في حين أن روسيا والصين انضمتا خمس مـرات إلـى الواليـات             . برنامج عمل إسرائيل اإلستراتيجي   
المتحدة في االقتراع على عقوبات على إيران، ولهما اهتمام حقيقي في منع طهران مـن تهديـد العـالم                   

  .بسالح ذري، على حد تعبيره
  29/2/2012، القدس العربي، لندن

  
   وحماس ستخوض االنتخابات شرط ان تكون نزيهة ..تح لم تنفذ اتفاقات المصالحةف: الزهار .62

محمود الزهار أن . د" حماس"أكد عضو المكتب السياسي لحركة :  علي البطة-يوسف أبو وطفة / غزة
حركته ستخوض االنتخابات الفلسطينية المقبلة شريطة أن تكون نزيهة وغير مزورة، موضحاً أنها 

، مشيراً إلى أن الحديث عن وجود حالة من الغليان في الشارع الغزي يهدف "تائج أياً كانتستقبل بالن"
والحكومة الفلسطينية بغزة قبل االنتخابات المقبلة، متهماً أفراد " حماس"لخلق رأي عام ضد حركة 

  . األجهزة األمنية السابقة بالوقوف وراء ذلك
، سبب عدم إتمام المصالحة إلى عدم رغبة حركة "ينفلسط"الزهار خالل حوار مع صحيفة . وأرجع د

  . بتنفيذ االتفاقات التي جرى التوقيع عليها" فتح"
هذا مرتبط بتنفيذ االتفاقات، واتفاق القاهرة نحن على : "وعن إمكانية نجاح اتفاقات المصالحة، قال الزهار

 االلتزام بالشروط التي تم االتفاق استعداد لتنفيذه حرفياً، ولذلك إذا أرادت حركة فتح أن تطبقه عليها
عليها، وهذه الشروط رسمت ووقع عليها من جميع األطراف من باقي الفصائل والقوى الوطنية 

  ". واإلسالمية، وفتح لم تنفذ من هذه الشروط إال النزر اليسير
 من أبناء وذكر أن من بين الشروط التي جرى التوافق عليها إطالق حريات اإلنسان الفلسطيني وبخاصة

حماس والجهاد اإلسالمي لممارسة العمل السياسي في الضفة الغربية، ووقف االعتقاالت السياسية بحق 
  . أبناء وعناصر الحركتين هناك

ولفت إلى أن حركة فتح تعتبر األموال التي تنفق على أهالي الشهداء والمعتقلين غسيل أموال تقوم به 
ياستها تجاه المؤسسات الخيرية لحماس، وحل مجالس اإلدارة التي حركة حماس، مطالباً إياها بتغيير س

  . نصبتها عليها



  

  

 
 

  

            30ص                                     2426:                العدد29/2/2012 األربعاء :التاريخ

وشدد على أن حركة فتح في رام اهللا لم تنفذ أياً من االتفاقات التي جرى التوقيع عليها في القاهرة، 
فإن األمر بالتالي إذا نفذتها ستكون هناك من جانبنا خطوات في االتجاه التنفيذي وإذا لم تنفذ : "مضيفاً

  ". سيراوح مكانه
حركة فتح غير متفقة في داخلها على إنهاء االنقسام السياسي وتنفيذ ": "حماس"وتابع القيادي في حركة 

سواء كان بإرادتها : "وقال". اتفاق القاهرة الذي جرى التوقيع عليه قبل نحو عام من اآلن برعاية مصرية
رائيلي يقول لفتح إما أن تستمر في برنامج المفاوضات أو الجانب اإلس..  أو بإرادة غيرها-حركة فتح–

  ". أن تذهبي لحماس وفتح عادة ما تستجيب إلى الضغوطات اإلسرائيلية واألمريكية
  اليسار وفتح 

تاريخياً : "بأنها سبب إدامة االنقسام، علق الزهار قائالً" حماس"وعن اتهامات اليسار الفلسطيني لحركة 
فتح كإطار منظمة التحرير، ومادياً مرتبط أيضاً بفتح وبرنامجه ال يختلف عن اليسار مرتبط بحركة 

برنامج فتح إال في قضية اآلليات كما في التفاوض وهو يوافق على العديد مما تطرحه فتح إال قضية 
  ". التفاوض
يف يمكن نحن نلتقي مع اليسار على برنامج المصالحة، وهذه هي نقاط االلتقاء مع اليسار، وك: "وأضاف

أن نطبقها؟ هذا هو الموضوع الذي على اليسار أن يجيب عليه، نحن اتفقنا معه على إعادة تشكيل منظمة 
التحرير، واتفقنا معهم على لجنة المصالحة المجتمعية واالنتخابات والقضايا األمنية واللجان االنتخابية، 

  ". سي أكبر لفتح منه لناكل هذه نقاط التقاء والبرنامج السياسي، لكن البرنامج السيا
ونفى القيادي في حماس، أن يكون االجتماع األخير لالطار القيادي لمنظمة التحرير الفلسطينية، ناقش 

تشكيل الحكومة ليس له عالقة : "وأضاف. تشكيل الحكومة االنتقالية برئاسة رئيس السلطة محمود عباس
 المشكلة من الفصائل ومن بينها حركتا حماس وفتح باإلطار القيادي للمنظمة، وتشكيلها يتم بين اللجان

وبالتالي تطبيق اتفاق القاهرة يقول إن اللجان المسئولة عن موضوع الحكومة هي التي تشكل وليس 
  ". اإلطار القيادي

وبخصوص انضمام حركة حماس لمنظمة التحرير، شدد الزهار على ضرورة دخول حركته للمنظمة 
عرض نفسها على الناس، فإن صوتوا لها عليها أن تنفذ ما تم االتفاق عليها وأن ت"ببرنامجها السياسي 

كعقد اجتماعي بينها وبين من صوت لها، ولفتح أن تدخل ببرنامجها ولليسار أن يذهب ببرنامجه وعلى 
  ". الجميع أن يلتزم بوحدة البرنامج وأن يجد الصيغة التي يتعايش فيها مع األغلبية

  ية االنتخابات الفلسطين
نحن نقبل باالنتخابات شريطة أال تكون مزورة ونحن ال : "وحول االنتخابات الفلسطينية المقبلة، قال

لماذا يصوت الناس لفتح في الضفة الغربية؟، هل على اعتقالها لألسرى : "، متسائالً"نخشى النتائج
، ألم !ها األمن واألمان؟ألم تجلب ل!.. ، ثم لماذا ال تصوت غزة لحماس؟!المحررين واالعتقال األمني؟

  ". تقض على رموز الفساد وسرقة أموال الشعب الفلسطيني ؟
وشدد الزهار على مضي حركته في الدخول إلى المجلس الوطني لمنظمة التحرير، الفتاً إلى أن الحركة 

حماس من جهة أخرى، شكك القيادي في ". لن تقبل بإجراء االنتخابات دون مشاركة مدينة القدس المحتلة"
بالحديث عن وجود حالة من الغليان في الشارع الغزي نتيجة األزمات المتالحقة كنقص الغاز وانقطاع 

هناك أزمات في الغاز والسكن والبترول على مستوى العالم، وهناك دول : "التيار الكهربائي قائالً
  ". أوروبية ضخمة تشهر إفالسها
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عناصر من األجهزة األمنية السابقة التي تجلس في بيوتها إن من يقوم بترويج هذه الشائعات هم : "وقال
وتحصل على رواتبها، وتعمل على سيارات األجرة، وتنشر الشائعات داخل هذه السيارات، وهذا جزء 

  ". من مخطط لخلق رأي عام ضد حماس قبل االنتخابات
ب، وكان الحصار على أرض الواقع شعبنا الفلسطيني أصيل، صمد في وجه الحر: "واستطرد بالقول

  ". هذه اللعبة"، مطالباً وسائل اإلعالم بأال تدخل في "أكثر خنقاً ولم يغل الشارع في حينه
  االندماج مع الجهاد 

وعن االندماج بين حركتي حماس والجهاد اإلسالمي، لفت إلى أنه جرى منح كل الحركتين مهلة مدتها 
ة لذلك وستشهد األيام المقبلة جلسات للتوافق على شهر لدراسة االندماج بين الحركتين، وانتهت المهل

، عن وجود مجموعة من "حماس"وكشف القيادي في حركة . صورة االندماج بين كال الحركتين
  . السيناريوهات التي جرى وضعها الختيار السيناريو المناسب للتوافق واالندماج بين الجانبين

ديدة على غزة، عزا الزهار ذلك إلى طبيعة البناء وعن التهديدات اإلسرائيلية األخيرة بشن حرب ج
إن الدول : "وأضاف. السياسي اإلسرائيلي، موضحاً أن الوضع اإلقليمي قد تغير بعد الربيع العربي

  ". العربية وخصوصاً مصر لن تقبل بضرب غزة، ولكن المواجهة واردة ونحن ال نأمن جانب االحتالل
، "بل ستؤثر على االحتالل اإلسرائيلي"على حركة حماس ورأى أن أي حرب على طهران لن تؤثر 

معلالً ذلك بأن إيران ليست بلداً صغيراً يضرب، وأن إيران ال تفرق بين الغرب واالحتالل، وهذا سيشعل 
وحدها، ألن إيران ستضرب المصالح األمريكية واإلسرائيلية ) إسرائيل(فتيل معارك ليس لها عالقة بـ

  ". في ذات الحين
   والعرب حماس

نحن ال نتدخل في شأن سوريا الداخلي، ": "حماس"وعن العالقة السورية الحمساوية، قال القيادي في 
ونحن لم نتدخل في شأن أي من الدول العربية وال يزال موقفنا كذلك، وعندما يصبح وجودنا في أي بلد 

  ". مؤثراً على بالدنا من حقنا أن نغادر هذا الموقع إلى موقع آخر
عندما تصبح أمامنا جزء من األرض الفلسطينية متاحاً لنا بالعودة نعود وبدون تردد كما حدث : "افوأض

، مشدداً على عدم وجود أي "مع القياديين في حماس فضل الزهار وعماد العلمي والكثير ممن عادوا لغزة
  ". هو قرار فردي"قرار من الحركة بنقل أي شخص من مكان آلخر لإلقامة، بل 

 الزهار أن قطاع غزة بات بديالً للقيادات الوطنية واإلسالمية وعلى رأسها قيادات حركة حماس، وبين
مشدداً على وجود قدر كبير من الحرية لممارسة العمل السياسي، والتحرك بسهولة مطلقة، الفتاً إلى أن 

ضع الداخلي لهذه عواصم الثورات لم تفتح أمام الحركة بالصورة الكبيرة، ألسباب كثيرة تتعلق بالو
  . البالد

وبين أن الدول العربية التي ثارت شعوبها أمام خيارين إما أن ترمم بيتها الداخلي أو تلعب في قضايا 
ونحن .. وأنا لو كنت في مكانهم أهتم بترتيب البيت الداخلي"سياسية تكلفها كثيراً في المرحلة الحالية، 
ياسياً سلبياً لكن هناك احتياجات لهذه الدول حتى ترتب بيتها ندرك الواقع ونقدر أن الواقع ليس موقفاً س

  ". الداخلي
هذا غير صحيح، " :تراجع العالقة مع طهران قائالً" حماس"ول العالقات مع إيران، نفي القيادي في حو

وموقفنا ليس مع إيران أو ضده، وليس مع سوريا أو ضدها، ونحن لسنا في أي محور من المحاور 



  

  

 
 

  

            32ص                                     2426:                العدد29/2/2012 األربعاء :التاريخ

بة مع كل العالم العربي واإلسالمي، الذي يرغب في هذه العالقة مع حماس ومن ال يرغب وعالقتنا طي
  ".ال نناصبه العداء

 28/2/2012فلسطين اون الين، 
  

  في الوفاق المذموم .63
  فهمي هويدي

فحين نعرف أن السناتور جون ماكين      . ليس كل توافق مفرحا بالضرورة، لكنه قد يكون مفزعا أو مفجعا          
مرشد العام لإلخوان المسلمين المهندس خيرت الشاطر، وأن األول خرج منشرحا من اللقـاء              زار نائب ال  

بعد التوافق في وجهات النظر بين الرجلين، فذلك ــ إذا صح ــ ينبغي أن يحيرنا ويزعجنـا، ألننـا                   
 نفترض أن الرجلين على طرفي نقيض، وحين ينتهيان من الجلوس سويا فنتوقع أن يخرج أحدهما مكفهر               

الوجه والثاني مقطب الجبين، أما إذا خرج أحدهما مبتسما واآلخر ليس في قسمات وجهه ما يـدل علـى    
أرجو أال يخطر على بالـك أن       . (االنشراح، فسنفهم أن األول حقق ما أراده والثاني خرج مكسور الجناح          

  ).ماكين هو الذي خرج مكسور الجناح
نى به الواليات المتحدة في الـشرق األوسـط هـو تأييـد             إننا نفهم مثال أن الموضوع الرئيسي الذي تع       

وال يحتاج األمر إلى رجل صهيوني الهوى مثل السناتور ماكين لكي يعبر عن ذلـك الموقـف                 . إسرائيل
في السياسة األمريكية، ولكن حين يكون ماكين هو الزائر أو المتحـدث فإنـه              » األصول«الذي يعد من    

وحـين  . أقرب إلى المـستوطنين   » أصولي«عاديا، ولكنه صهيوني    بتطرفه المعهود لن يكون صهيونيا      
يجتمع هذا الرجل مع قيادي في جماعة اإلخوان المسلمين، التي اشترك أعضاؤها في حـرب فلـسطين                 

وهى ذاتها الجماعة التـي     . واستشهد مئات منهم في معركتهم ضد العصابات الصهيونية في األربعينيات         
زة فرعا عنها، حين يلتقي هذان الرجالن فالمتوقع أن يـشتبكا مـع             يفترض أن تعد حركة حماس في غ      

أمـا أن يخرجـا     . بعضهما البعض إن لم يتضاربا ثم ينتقل االثنان إلى أقرب مستشفى لتضميد جراحهما            
وإذا أحسنا الظن فسنقول إن كال منهما كذب علـى          . مبتهجين ومبتسمين فذلك أمر يبدو غريبا ألول وهلة       

أما إذا أسأنا الظن فسنقول إن نائـب مرشـد          . السناتور ماكين ليس مضطرا إلى الكذب     اآلخر، علما بأن    
لن تسبب أي إزعاج ال لألمريكـان وال        » حكومة اإلخوان «اإلخوان سلم للرجل بما يريد وطمأنه إلى أن         

  .وهو ما أتمنى أال يكون صحيحا. لإلسرائيليين
) 23/2(تور ماكين يوم الخمـيس الماضـي        بعض ما جرى في مصر تكرر في تونس التي زارها السنا          

واستقبله رئيس الحكومة السيد حمادي الحبالي واحتضنه بحرارة، وحين ظهرت الصورة على شاشـات              
التلفزيون فإن صحف المعارضة انتقدت الجبالي الذي كان أمينا عاما لحـزب النهـضة، إذ اسـتغربت                 

سناتور األمريكـي المعـروف بانحيـازه الـشديد         واستنكرت حرارة اللقاء بين القيادي اإلسالمي وبين ال       
  .إلسرائيل وعدائه المشهود للعرب

مثل هذا التوافق المذموم أجده في العالقة بين السيدين محمود عباس رئيس السلطة الفلـسطينية وخالـد                 
مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، وال أخفى أن الحيرة ذاتها انتابتني حين قـرأت تـصريحا                 

ان السيد عزام األحمد، أحد مساعدي أبومازن قال فيه إن الرجلين أصبحا أقرب إلـى بعـضهما                 على لس 
مـا  : وال أخفى أنني حين وقعت على العنوان كان تعليقي السريع هـو  . البعض أكثر من أى وقت مضى     

الذي جرى لخالد مشعل، وهل يمكن أن تتطابق وجهات نظره مع أبومازن بعد كل الذي جرى وصـار؟                  
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وقد اختزل ذلك التعارض في أن التنسيق       . لك أنني أتصور الرجلين يمثالن مشروعين متعارضين      ــ ذ 
األمني القائم بين أجهزة السلطة في رام اهللا وبين اإلسرائيليين موجه باألساس ضد عناصر حركة حماس                

علـيكم تتفـق    وإذا صح ذلك فكيف بـاهللا       . التي يقودها أبو الوليد وضد نظيرتها حركة الجهاد اإلسالمي        
  وجهات النظر بين الرجلين بحيث تصل إلى درجة التطابق غير المسبوق؟

وأفهـم أنـه فـي      . ال أستبعد أن يكون الكالم المنشور معبرا عما تتمناه الجريدة وليس عما حدث بالفعل             
درة على  السياسة ال يكون األمر عادة خيارا بين األبيض واألسود، ولكن مقدار الكفاءة السياسية يقاس بالق              

التحرك في المساحة الرمادية، بما ال يؤدي إلى التنازل عن األصول واألساسيات في نهاية المطاف، كما                
أنني أفهم أن التعاون مع األطراف المختلفة ال يقتضى بالضرورة اتفاقا في كل شيء، ولكن ذلك التعاون                 

تفاق فيما هـو جزئـي ومرحلـي        بحيث يمكن اال  . قد يفرض على الجميع حسن إدارة الخالف فيما بينهم        
  .واالختالف حول ما هو كلى واستراتيجي

إننا ال نستطيع أن نرحب بأي وفاق قبل أن نعرف مع من بالضبط وفي أي موضوع، ذلك أنه في بعض                    
  .األحوال قد يكون الفراق والشقاق أشرف وأسلم ـ لذا لزم التنويه

  29/2/2012، الشرق، الدوحة
  

  "اإلسالميين"ئيلي فزاعة استغالل الكيان اإلسرا .64
  هشام منّور

بالنسبة للكيان اإلسرائيلي، ورئيس حكومته بنيامين نتنياهو، فاندفاع األخير إلـى           " زاهية"ال تبدو األمور    
اإلعالن صراحة عن مخاوفه من وصول المد الثوري العربي إلى داخل الكيان المأزوم، وتحول الربيـع                

عنى السياسي، بالنسبة لكيانه، يكاد يهيمن على المشهد السياسي داخل          بالم" حار"العربي إلى شتاء إسالمي     
  ).إسرائيل(
وتخويف الكيان اإلسرائيلي من عواقب وصول اإلسالميين إلى السلطة عبر انتخابات ديمقراطية            " إرهاب"

نزيهة شهد بصحتها القاصي والداني، لم يتوقف منذ توالي انتصارات اإلسالميين في كـل مـن تـونس                  
وبعد أن فقد الكيان المأزوم األمل في كسب حلفائه الغربيين إلى جانبه في إدانة              . مغرب ومصر وليبيا  وال

إلثـارة  " الطائفـة "و" المذهب"و" الدين"وصول اإلسالميين إلى السلطة، لم يجد بداً من اللعب على ورقة            
  .المخاوف والشكوك على األقليات في العالم العربي

تشير إلى أن صعود التيارات اإلسالمية إلى الحلبة السياسية، ساق مجموعة مـن             دراسة عبرّية أكاديمية    
وأوضحت أن انسحاب القوات األميركية من العراق، وزيادة نفوذ حزب اهللا في            . مسيحيي الشرق للهجرة  

  .لبنان، وهيمنة اإلسالميين في مصر، أدى إلى ارتفاع وتيرة هجرة المسيحيين
يسور اإلسرائيلي، يارون فريدمان، خريج جامعة السوربون بباريس، ومحاضر         الدراسة التي أعدها البروف   

إن هجرة المـسيحيين العـرب      : "العلوم اإلسالمية بجامعة الجليل، تحاول العزف على هذا الوتر بالقول         
خارج منطقة الشرق األوسط، تعد أفضل المقاييس التي يمكن من خاللها تقدير قوة ونفوذ التيار اإلسالمي                

  ".منطقة الشرق األوسطفي 
ويؤكد الباحث أنه خالل اآلونة األخيرة، ترددت أصوات شخصيات بارزة مثل البابا بنديكتوس الـسادس               
عشر في روما وغيره، تحذر من مطاردة مسيحيي الشرق من قبل ما سماه التيارات الراديكالية واإلسالم                

 في المنطقة، فموجة نمـو التيـار اإلسـالمي          السياسي، الذي حمله الربيع العربي وجعله السلطة البديلة       
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ونفوذه صعد، من وجهة نظر الدراسة، من وتيرة مطاردة المسيحيين وربمـا طـردهم مـن المنطقـة،                  
ويضرب مثاالً على ذلك المساس بأقباط مصر، والعمليات التخريبيـة التـي اسـتهدفت كنائـسهم ودور             

، 2011ينـاير   /  في الثاني من كـانون الثـاني       عبادتهم، فقبل اندالع موجات التظاهر الشعبي في مصر       
 آخرين،  97 مسيحًيا، وإصابة    21تعرضت كنيسة القديسين في اإلسكندرية النفجار مدو، أسفر عن مقتل           

وخالل الحادث تعرض عدد كبير من أقباط المدينة الساحلية وغيرهـا للمطـاردة مـن قبـل عناصـر                   
هذه الحادثة أقرت بمسؤولية النظام السابق عنها وتدبيره لها         ، متجاهالً أن التحقيقات التي تلت       "راديكالية"

  .لغايات باتت معروفة
وبحسب صحيفة يديعوت أحرونوت، فإنه في أعقاب فوز األحزاب اإلسالمية في انتخابـات البرلمـان،               

فيسور ارتفع معدل طلبات الهجرة إلى الواليات المتحدة وأوروبا بين األقباط، وتعليقاً على ذلك يقول البرو              
ينبغي اإلشارة هنا إلى أن المساس بالمسيحيين في مصر، ال يمثل المؤسسات اإلسالمية             : "يارون فريدمان 

الرسمية، إذ دان كبار قيادات جامعة األزهر عالنية المساس بأقباط مصر، مؤكدين أن ذلك يخالف تعاليم                
 أن حركات إسالمية مثل الجماعـة       اإلسالم، وكان إلدانتهم صدى واسع لدى كثير من الدول العربية، إال          

السلفية، وتنظيم القاعدة، صّعدت من استهداف المسيحيين، وكان من بين ذلك اغتيال رهبـان وإضـرام                
  ".النار في العديد من الكنائس

ووفقاً للدراسة، بدأت األقليات المسيحية في منطقة الشرق األوسط تتقلص، فالمسيحيون العرب يتزايدون             
كاني أقل بكثير من النمو السكاني بين المسلمين، وخالل اآلونة األخيرة نزح كثيـر مـن                في تعدادهم الس  

نصارى الشرق إلى الخارج، بعد قرارهم الهجرة على خلفية التطورات السياسية التي تشهدها المنطقـة،               
 نظـام   كما ضاعف االنسحاب األميركي من العراق الهجرة السلبية للمسيحيين، والتي بدأت قبل ذلك إبان             

  .الحكم البعثي
وفي األراضي الفلسطينية، تصاعدت موجة هجرة المسيحيين منها بداية من انتفاضة األقـصى الثانيـة،               

بالمخربين ) إسرائيل( ذروة المساس بالرموز المسيحية، عندما تحصن عدد ممن تصفهم           2002وشهد عام 
ى الهجرة منه في أعقـاب سـيطرة   في كنيسة المهد في بيت لحم، أما في قطاع غزة فاضطر مسيحيوه إل        

  .حماس على القطاع
تفزيع اإلسرائيليين لحلفائهم األوروبيين واألمريكان من مخاطر وصول اإلسالميين إلى الـسلطة متوقـع              
وغير مفاجئ، من قبل كيان يرى في االنقسام والتشرذم والضعف العربي واإلسـالمي مبـرراً وسـبباً                 

التيارات التي كسبت ثقة الناس في االنتخابات البرلمانية األخيرة، في          لوجوده وبقائه، ويبقى أن على هذه       
أكثر من بلد عربي، أن تدافع عن صورتها وصورة اإلسالم والمسلمين بالفعل ال القـول وحـسب، وأن                  
تبرهن على عظمة رسالة اإلسالم وتسامحه مع األقليات الدينية والمذهبية، وهو األمر الـذي يعـد مـن                  

إلسالم، وأدى إلى استمرار وجود هذه األقليات خالل السنوات الماضية، على الرغم مـن              صميم تعاليم ا  
  .التي تتحدث عن تعصب المسلمين وأحادية فكرهم" الشائعات"

  28/2/2012، موقع فلسطين أون الين
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    واللحظة التاريخية والتهويداالستيطان  .65
  مأمون الحسيني

في حملتهم الواسعة على اإلنترنت منـذ عـدة         ” اإلسرائيلي“يمين  لم يكن الشعار الذي اعتمده متطرفو ال      
، والذي ترجم على شكل محاوالت القتحـام أولـى          )هار هيبت شياالنوا، أي المسجد األقصى لنا      (أسابيع  

شباط الجاري، من قبل مجموعات من هؤالء المتطرفين، بـدعم          / فبراير 24القبلتين وثالث الحرمين يوم     
التي أطلقت قنابل الصوت والغـاز المـسيل        ” اإلسرائيلية“طة والوحدات الخاصة    وإسناد من قوات الشر   

للدموع على المصلّين من أبناء المدينة المقدسة، وقامت باعتقال عدد منهم، لم يكن عبارة عن تجّل ديني                 
متطرف من قوى هامشية ال تملك القدرة على التأثير في الجمهور، أو في قرارات صنّاع الـسياسة فـي        

لدولة الصهيونية، أو مجرد وسيلة للتعبير عن االلتزام بفتاوى الحاخامات، وال سيما حاخامـات جـيش                ا
االحتالل الذين عّمموا صورة لباحة البراق مشطوبة منها قُّبة الصخرة، بزعم أن هذه الصورة تمثل مـا                 

ن هذا الشعار يلخّص،    ، وهو المسمى التلمودي للمسجد األقصى، بل يمكن التيقن من أ          ”جبل المعبد “يسمى  
التي تحاول التقاط اللحظة التاريخيـة الـسائدة فـي          ” اإلسرائيلية“إلى حد بعيد، هدف األكثرية اليهودية       

المنطقة، تحت ظالل الحروب والصراعات واالنتفاضات التي وضعت القضية الفلـسطينية فـي زوايـا               
  . ونهائي لهذه القضيةمظلمة، الستكمال عملية تهويد األرض والمقدسات، ووضع حد حاسم

مشروعية هذا التقدير الذي ينطوي، برأي البعض، على مبالغة ال مكان لها من اإلعـراب علـى أرض                  
الواقع الذي سبق أن شهد حاالت اقتحام عديدة للمسجد األقصى، ال تستند فقط إلى واقـع التهتـك الـذي                    

سي التنازع على الزعامة، بعد أن استبدل       يجتاح الجسم السياسي الفلسطيني وقياداته التي بات همها األسا        
معظمها باالستراتيجية الوطنية الواضحة، التكتيك التجريبي، وحصر خياراته في العمليـة التفاوضـية،             
برغم أنها عملية مجحفة وجزئّية ومهينة، وكذلك إلى الصمت العربي واإلسالمي والدولي عن كـل مـا                 

فلسطينيين وأرضهم ومقدساتهم، وإنما تتوكأ أيضاً على سلسلة من         حيال ال ” اإلسرائيلية“يخص االنتهاكات   
، وال سيما في مجال االستيطان الذي يشهد موجة جنـون متـصاعد،             ”اإلسرائيلية“القوانين واإلجراءات   

 ألف وحدة استيطانية، وبحزمـة      26 بأكثر من    2011وخاصة في شرقي مدينة القدس التي وّدعت العام         
الذي يقضي بأن تكـون     ” القدس الموحدة لليهود  “نصرية، كان آخرها مشروع قانون      ع” إسرائيلية“قوانين  

القدس، بشطريها الغربي ويسكنه اليهود، والشرقي ويسكنه الفلسطينيون، وفيه المسجد األقصى، عاصمة            
  .”للشعب اليهودي”للدولة الصهيونية و

بنيامين نتنيـاهو ووزيـر     ” اإلسرائيلي“وألن اإلدانة واالنتقاد واالستنكار هي آخر هموم رئيس الوزراء          
خارجيته أفيغدور ليبرمان اللذين اتفقا على أن دول االتحاد األوروبي التـي سـبق أن انتقـدت أعمـال                   

، فقد سارعت حكومتهما، ومنذ بداية العام الجـاري،         ”دول ساقطة، ولم تعد ذات أهمية     “االستيطان، هي   
ة االستيطان، وانتقلت إلى مرحلة جديدة فـي تهويـدها          إلى ضخ دماء غزيرة إضافية في شرايين وأورد       

القدس المحتلة ، بإعالنها عن خطة تهدف إلى نقل المسؤولية عن األحياء العربية في القـدس الـشرقية                  
، التي تدير شـؤون الـضفة       ”اإلسرائيلي“الواقعة خلف الجدار الفاصل إلى اإلدارة المدنية التابعة للجيش          

  .مهد لسحب بطاقات الهوية المقدسية الزرقاء من سكان هذه األحياءالغربية المحتلة، بما ي
الخـط  “في موازاة ذلك، وإلى جانب مسابقة الزمن لتنفيذ مخططات الربط االستيطاني بين مـا يـسمى                 

شماالً، وتنفيذ حزمة   ” أرئيل”جنوباً و ” معاليه أدوميم “ومشارف الغور على محوري مستوطنتي      ” األخضر
خرى لتكريس فصل نهائي بين القدس وبقية مناطق الضفة، وفي سياق السعي المحموم             من اإلجراءات األ  
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 في المئة من العرب والبقيـة مـن         12إلى ترجمة مشروع تحويل القدس إلى مدينة يهودية بامتياز فيها           
 ألف وحدة جديدة في شـرقي المدينـة التـي تبلـغ             50المستوطنين، وذلك من خالل بناء ما يزيد على         

 في المئة منها، وزيادة عدد المستوطنين إلى نصف         12 ألف دونم يقيم العرب على أقل من         70 مساحتها
 وحدة استيطانية   130على مخطط جديد لبناء     ” إسرائيل“ ألفاً، صادقت    80مليون، وتقليل عدد العرب إلى      

لى مخطط  المقامة على أراضي قرية بيت صفافا في القدس الشرقية، كما صادقت ع           ” جيلو“في مستوطنة   
في قلب بلدة سلوان المقدسية، معطية بذلك الـضوء األخـضر        ” حديقة أثرية “استيطاني جديد آخر إلقامة     

ووفـق وزارة الداخليـة     . ” حـدائق الملـك   “لبدء تنفيذ مشروع تلمودي في المدينة المحتلة يحمل اسـم           
عـرض، وقاعـات    ، فإن مشروع الحديقة يأتي قبل بناء مجمع سياحي سيـضم صـاالت              ”اإلسرائيلية“

وسـتدير هـذا المـشروع      . مؤتمرات، وكافيتريا، ومحل تذكارات على مساحة خمسة آالف متر مربع           
االستيطانية اليمينية الساعية إلى زيادة االستيطان في القدس الشرقية التي تدير حالياً موقعاً             ” العاد“جمعية  

  .”مدينة داود“أثرياً في سلوان أطلقت عليه اسم 
عن االستمرار في عملية خنق     ” اإلسرائيلية“ر لم تقف عند هذا الحد، إذ لم تتورع الحكومة           غير أن األمو  

الحرم القدسي بالمشاريع التهويدية والبؤر االستيطانية على حساب المعالم اإلسالمية والعربيـة، وإقامـة              
ء األخضر لبناء   عدد كبير من األبنية في كل الجهات المحيطة بالمسجد األقصى، كما قامت بإعطاء الضو             

الواقعة ” شيلو“ وحدة في مستوطنة    500 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، من بينها           700
 وحدة مقامة في بؤرة عشوائية،      200بين مدينتي رام اهللا ونابلس في الضفة الغربية، إضافة إلى ترخيص            

” واحدة من أكبر المشاريع في األراضـي      “ر  ياريف أوبنهايم ” السالم اآلن “في خطوة عّدها رئيس منظمة      
  .الفلسطينية

ومع ذلك، وبهدف رفع منسوب االستهتار بالفلسطينيين والعرب، وإشهار مستوى االستهانة بهـم، قـوالً               
 15وفعالً وموقفاً، أمر بنيامين نتنياهو، وقبيل زيارته، وشمعون بيريز، المقـررة إلـى واشـنطن يـوم      

وحسب .  بناء الوحدات االستيطانية الجديدة في القدس الشرقية، بشكل مؤقت         آذار المقبل، بتجميد  / مارس
يهـدف إلـى تجنـب      ” اإلسرائيلي“التي نشرت الخبر، فإن رئيس الوزراء       ” يديعوت أحرونوت “صحيفة  

الموضوعات المثيرة للمشكالت قبل لقائه مع الرئيس األمريكي باراك أوباما، وال يريد تكرار ما حـدث                
رمـات  “ وحدة استيطانية في حـي       1600 عندما أعلنت الدولة الصهيونية بناء       2010ر  آذا/ في مارس 
  .االستيطاني في القدس الشرقية خالل زيارة لنائب الرئيس األمريكي جو بايدن” شلومو

  29/2/2012، الخليج، الشارقة
  

   وسنغافورةماليزياباراك بين  .66
  يدفباراك را

باراك الصالون الجوي الذي عقد في سنغافورا، الحليف األكبر         األسبوع الماضي زار وزير الدفاع ايهود       
باراك لم يعرف أنه على مسافة بضع عشرات الكيلو مترات من هناك،            . إلسرائيل في جنوب شرق آسيا    

في ماليزيا المجاورة، زج باسمه في معركة التشهير المتبادل بين المعارضة واالئتالف قبيل االنتخابـات               
  .ةفي الدولة اإلسالمي
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في مركز المعركة السياسية يوجد تبادل للرسائل بين باراك، عندما كان هذا رئيسا للوزراء فـي نهايـة                  
أمر وجود الرسائل كـان     . التسعينيات وبين مخاتير محمد، الذي كان في تلك الفترة رئيس وزراء ماليزيا           

  .سرا، ولكن كشفه مؤخرا رئيس المعارضة في ماليزيا، أنور ابراهيم
راهيم وجود الرسائل في إطار محاوالته الدفاع عن نفسه ضد هجمات حزب الـسلطة، الـذي                وكشف اب 

ابراهيم، الذي أعلن بإنه إذا ما انتخـب        . ادعى بأنه يؤيد التطبيع مع اسرائيل ويتنكر لحقوق الفلسطينيين        
" يت جورنال وول ستر "لرئاسة الوزراء فسيقود نحو إصالحات دراماتيكية في الدولة، سئل في مقابلة مع             

ولكنـي  . "، أجاب "ثمة من يرفضون االعتراف باسرائيل    . "إذا كان سيقيم عالقات دبلوماسية مع اسرائيل      
ولكن الوقوف بصالبة في    ) أمن اسرائيل ( الحفاظ على أمنها     -أعتقد أن سياستنا يجب أن تكون واضحة        
  ".الدفاع عن المصالح الشرعية للفلسطينيين

ت إلى مهاجمة ابراهيم واالدعاء بأنه تخلى عن مبادئ ماليزيا عندما وافق            محافل في حزب السلطة سارع    
وادعى ابراهيم دفعا عن نفسه بأنه يؤيد حل الدولتين وفقـا لقـرارات األمـم               . على االعتراف بإسرائيل  

المتحدة، ولكنه لن يقيم عالقات دبلوماسية مع اسرائيل الى أن تساعد هذه في تحقيق تطلعـات الـشعب                  
  .نيالفلسطي

الزعيم الروحي لحزب المعارضة، نيك عبدالعزيز، استدعى ابراهيم الى حديث إيضاح في ختامه أعلـن               
محظور قبول وجود اسرائيل، والسيما عندما تنشغل بقتل وتعذيب         . "أن الحزب لن يعترف باسرائيل أبدا     

عقاب العاصفة الـسياسية    في أ . ، قال نيك  "ال يتوقف للنساء، الشيوخ واألطفال من ابناء الشعب الفلسطيني        
العالقـات مـع    " يطبـع "خرج ابراهيم في هجوم مضاد وادعى أن حزب السلطة في ماليزيا هو الـذي               

وعلى حد قوله، فإن الحكومة الحالية تقيم عالقات تجارية مع اسـرائيل، وسـمحت لـسفينتين                . اسرائيل
بل ان ابراهيم كـشف     ). فبراير(ط   شبا 16االسرائيلية بالرسو في الدولة في      " تسين"تجاريتين من شركة    

النقاب عن ان رئيس حزب السلطة السابق محمد مخاتير أجرى تبادل للرسائل مع ايهود بـاراك عنـدما                  
وتعقيبا على ذلك أكد مخاتير أنه بعث رسالة الى         . كانا رئيسين للوزراء في دولتيهما في نهاية التسعينيات       

باراك هو الذي بـادر     . " رفض ماليزيا االعتراف باسرائيل    ايهود باراك، ولكنه ادعى أنه أعرب فيها عن       
أجبته بأن  . "، قال مخاتير  " الفلسطيني -أوال الى المراسلة، لتلطيف موقف ماليزيا تجاه النزاع االسرائيلي          

  ".ماليزيا لن تقيم عالقات مع اسرائيل طالما ترفض االعتراف بحقوق الفلسطينيين
منظمة غير حكومية، كان ضمن امور اخرى مشاركا فـي تنظـيم            مخاتير، الذي يقف اليوم على رأس       

االساطيل الى قطاع غزة، توجه الى رئيس الوزراء الحالي، رزاق نجيب، وطلب نشر الرسائل كي يثبت                
  .أنه لم يقدم أي تنازل اليهود باراك

لن اليوم أن   في البداية تحفظ رئيس الوزراء من نشر الرسائل، ولكن عقب الضغط السياسي المتصاعد، أع             
هذا سيسمح للمواطنين بأن يروا السبب      . "رسالة باراك الى مخاتير ورسالة الرد ستنشران غدا أو بعد غد          

. ، قال نجيـب   "الذي دعا مخاتير إلرسال الرسالة كان من أجل دعم الكفاح الفلسطيني إلقامة دولة مستقلة             
هذه القصة هي محاولة من المعارضـة       كل  . مضمون الرسالة يتطابق وسياسة الحكومة في حينه واليوم       "

  ".للتالعب
توجهت الى وزير الدفاع ايهود باراك وسألته اذا كان يتذكر تبادل الرسائل مع رئيس الوزراء المـاليزي                 

باراك لم يعرف الفضيحة السياسية الحالية في ماليزيا، ولكنه تذكر جـدا الرسـائل              . في نهاية التسعينيات  
ن ثناءا للشعب الماليزي ولرئيس الوزراء مخاتير على شجاعته فـي الـساحة             في رسالة باراك كا   . "إياها
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مخاتير كتب في رده إنه يأمل أن تكون للقيادة في اسرائيل           . "، قال لي أحد مستشاري وزير الدفاع      "الدولية
صيغة الرسالة كانت عامة ولم يكـن       . الشجاعة التخاذ الخطوات المناسبة لتحقيق السالم مع الفلسطينيين       

  ".هناك شيء من شأنه أن يحرج مخاتير
  28/2/2012هآرتس 
  29/2/2012، الغد، عّمان
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