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كاريكاتير:
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***

 1زياد النخالة :حركة الجياد لن تكون جزءاً من منظمة تحرير تعترف بــ"إسرائيل"
القاىرة  -جيياف الحسيني :قاؿ نائب األميف العاـ لحركة «الجياد اإلسالمي» زياد النخالة إف الحركة لف
تكوف جزءاً مف منظمة تحرير تعترؼ بإس ارئيؿ وال تتبنى نيج المقاومة ،مضيفاً« :لف نقبؿ باالنضماـ إلى
المنظمة طالما برنامجيا السياسي يعترؼ بإسرائيؿ ويتنازؿ عف حقوقنا التاريخية» .وأعرب عف أسفو ألف
لجنة المنظمة أنيت أعماليا مف دوف تحديد موعد الجتماع آخر ،معتب اًر ذلؾ مؤش اًر سمبياً.
وأوضح النخالة في مقابمة أجرتيا معو «الحياة»« :نحف ال نعترؼ بما تـ االتفاؽ عميو بيف منظمة التحرير
واسرائيؿ ...وال نعترؼ باتفاؽ أوسمو ،لذلؾ نأمؿ مف خالؿ الحوارات واالنتخابات في أف نصؿ إلى منظمة
تجسد طموحات الشعب الفمسطيني» ،منتقداً ما تـ تحميمو لمنظمة التحرير مف مسؤوليات عف التنازؿ عف
أراضي فمسطينية ،وقاؿ« :ىذه الخطوات جرت في ظؿ غياب كامؿ لمشعب الفمسطيني ...إذا كنا مضطريف
لمحديث عف تسويات ،فيجب أف يكوف ىناؾ استفتاء عمى أي خطوات سياسية» .وقاؿ« :حتى ىذه المحظة،
لـ نسمع صوت الشعب الفمسطيني تجاه التسوية مع إسرائيؿ عمى رغـ أف كؿ الشعب يطالب بحؽ العودة».
وتساءؿ« :كيؼ يمكف تحقيؽ ذلؾ؟ ىؿ مف خالؿ المفاوضات أـ بالشرعية الدولية؟» .ورأى أف الحديث عف
حؽ العودة في ظؿ االعتراؼ بإسرائيؿ أمر متناقض ألنو يعني إعادة  6مالييف الجئ فمسطيني إلى دولة
إسرائيؿ.
ورأى أف المجمس الوطني الجديد المنتخب سيصبح حتماً ممثالً لمشعب الفمسطيني ،وقاؿ« :حينئذ سنشارؾ
في صوغ برنامجو السياسي» ،منتقداً المنظمة التي قاؿ إنيا «ذىبت في اتجاه آخر ،لذلؾ يجب التوافؽ عمى
مشروع تحرر وطني عنوانو المقاومة» ،الفتاً إلى أف «رؤية الجياد تجاه إسرائيؿ لـ تتغير ،فيي عدو
تاريخي لمشعب الفمسطيني ولألمة العربية واإلسالمية ،ويجب إزالتيا مف المنطقة» ،مشدداً عمى أف «الجياد
ال يتجاىؿ رؤية اآلخريف واجتياداتيـ ،لكننا ال نسير باتجاه التسويات التي تتنازؿ عف الحقوؽ» ،وقاؿ« :ال
أعرؼ فمسطيني لديو استعداد التنازؿ عف القدس ،وليس ىناؾ فمسطيني يمكف أف يقبؿ بأف تتحوؿ فمسطيف
إلى إسرائيؿ».
وأقر النخالة أف عدـ تجسيد «إعالف الدوحة» عمى األرض مؤشر عمى فشمو ،وقاؿ :أنا ال أعرؼ لماذا وقع
االتفاؽ طالماً لف يتـ تطبيقو ،مشي اًر إلى االستدراكات التي أضافتيا «حماس» ،حتى إف لـ تعمف عنيا رسمياً
ولـ يتناوليا أي مف مسؤولييا .وتساءؿ« :ىؿ سيأخذ بيا الطرؼ اآلخر؟» .وقاؿ إف الرئيس محمود عباس
« أبو مازف يريد الحصوؿ عمى ضمانات بنجاح االنتخابات ،وبأف تكوف القدس مشمولة ،وأف يتـ تمويؿ ىذه
الحكومة ،ومف دوف ذلؾ فيو لف يشرع في تشكيميا» .ورأى أف االنتخابات ىي المخرج مف حاؿ االنسداد
الراىنة ،لكف في الوقت ذاتو مف المستحيؿ استثناء القدس مف االقتراع ،وقاؿ« :إف رفض إسرائيؿ إجراء
انتخابات في القدس يمغي فكرة االنتخابات».
وعف موقؼ «الجياد» والقوى الفمسطينية مف «إعالف الدوحة» ،أجاب« :ال خيار أمامنا سوى أف نباركو،
فطالما الطرفاف المختمفاف تقدما بصيغة اتفاؽ ،فنحف ال نممؾ سوى أف نبارؾ ،الميـ ىو الخروج مف دائرة
الخالؼ».
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وعما إذا كاف «إعالف الدوحة» مرتبط بخروج «حماس» مف سورية وانتقاؿ رئيس مكتبيا السياسي خالد
مشعؿ إلى قطر ،أجاب « :لدى حماس إرباؾ وعدـ وضوح في ىذه المسألة ،لكف في كؿ األحواؿ ال أعتقد
أف ىناؾ ربطاً بيف اتفاؽ الدوحة وانتقاؿ مشعؿ إلى قطر» ،مشي اًر إلى أف «قيادتي فتح وحماس تحت ضغط
شعبي كبير بضرورة الخروج مف دائرة االنقساـ» ،موضحاً أف ىناؾ محاذير كبيرة عمى «حماس»
و«الجياد» وفصائؿ المقاومة في الضفة ،إضافة إلى أف ىناؾ مظموميات كبيرة تقع عمى الفمسطينييف في
غزة والضفة نتاج االنقساـ .وتابع« :لو حققنا فقط رفع ىذه المظموميات ،فيذا بحد ذاتو إنجاز» ،محذ اًر مف
أنو « ما لـ نتحرؾ مف دائرة االنقساـ في ظؿ اإلجراءات التي تمارسيا السمطة في الضفة ،والتي لنا عمييا
تحفظات كبيرة ألنيا مستندة الى تنسيقيا األمني مع إسرائيؿ ،وكذلؾ في ظؿ مستوى الحريات غير الكافي
بالنسبة إلى عناصر فتح في غزة ،فإف الخالفات ستتضاعؼ أكثر واالنقساـ سيترسخ» .وأعرب عف أسفو
ألف الواقع عمى األرض ال يرقى إلى المستوى المأموؿ ،مشي اًر إلى أف السمطة في راـ اهلل ال يمكنيا أف
تطبؽ بنود المصالحة بسبب التزاماتيا األمنية مع إسرائيؿ ،و«حماس» مف جانبيا ال تستطيع أف تجسد
نياتيا الحسنة عمى األرض مف دوف مقابؿ.
ودعا نخالة إلى «ضرورة التوافؽ عمى برنامج سياسي ممزـ لمجميع يكوف أساساً لمبناء عميو بؿ وخريطة
طريؽ في إدارة الصراع مع إسرائيؿ» ،محذ اًر مف أف «غياب صياغة ىذا البرنامج السياسي يعني استمرار
الخالفات والتشكيؾ في النيات وستتحوؿ حواراتنا إلى حوار طرشاف» .وقاؿ« :يجب أف نعدؿ برامجنا
السياسية ونستخدـ أدوات جديدة كي تعود القضية الفمسطينية إلى الحضف العربي بعد أف قذفنا بيا وسط
السياسات األميركية واإلسرائيمية».
وعمى صعيد المقاومة ،قاؿ« :تـ الحديث خالؿ اجتماعات القاىرة عف المقاومة الشعبية» ،موضحاً أف الكؿ
أجمع عمى أف غزة ال تحتمؿ حرب جديدة ،وأنو ال يوجد استعداد لدى الفصائؿ الستدراج إسرائيؿ إلى حرب.
وأضاؼ« :المقاومة ليست في أحسف أحواليا ،بؿ ىناؾ تعثرات كبيرة في ىذا العنواف» ،مشي اًر إلى أف
«السمطة في الضفة تتبادؿ المعمومات األمنية مع إسرائيؿ ،وىناؾ مطاردات لعناصر المقاومة» .وتابع:
« المشروع الوطني الفمسطيني قائـ عمى فكرة المقاومة وتحرير األرض ،لذلؾ يجب عدـ وقؼ المقاومة تحت
أي مبرر» ،الفتاً إلى أف «الشعب الفمسطيني أدرؾ أنو ال يستطيع تحرير وطنو ( )...لكف عميو مسؤولية أف
يبقي الصراع مفتوحاً مع إسرائيؿ حتى تنيض األمة العربية لتشارؾ في تحرير فمسطيف ألف القضية
الفمسطينية مسؤولية عربية واسالمية» ،معتب اًر أف «التراجع عف مشروع المقاومة ىو استسالـ لممشروع
الصييوني ...بؿ سنصبح عبيداً لو».
وعف الدعـ اإليراني لػ «الجياد» ومدى انعكاس ذلؾ عمى سياسات الحركة ،أجاب« :الدعـ اإليراني لمشعب
الفمسطيني لـ يتوقؼ لحظة واحدة ...ىـ يدعموننا وال يطمبوف منا التنازؿ عف حقوقنا ،فميستفيدوا كما
يشاؤوف ...نحف جاىزوف لتمقي الدعـ مف أي طرؼ ال يساومنا عمى حقوقنا ،فيذا عنواننا األساسي» ،مشي اًر
إلى أف «األوروبييف واألميركييف يقدموف الدعـ إلى السمطة لتسويؽ مشروع سياسي عنوانو التنازؿ عف
فمسطيف وليس ىناؾ وجو لممقارنة ،بينما إيراف تدعمنا ولـ تطمب مقابؿ».
الحياة ،لندن2012/3/1 ،
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تعد اقتحام االحتالل لمحطتي تمفزيون في رام اهلل تقويضاً لما تبقى من مكانتيا
السمطة ّ
مف راـ اهلل أف الجيش اإلسرائيمي دىـ فجر أمس محطتي تمفاز في
نشرت الحياة ،لندن/ / ،
مدينة راـ اهلل وسط الضفة الغربية وصادر أجيزة البث والحاسوب .وقاؿ مدير "محطة وطف" معمر عرابي لػ
جندياً إسرائيمياً اقتحموا المحطة في ساعات الفجر ،وصادروا جميع أجيزة الحاسوب ،وأجيزة
"الحياة" إف
البث واألرشيؼ مف دوف إبداء األسباب .كما اقتحـ الجيش محطة تمفزيوف "القدس" التربوي التابعة لجامعة
القدس وصادر جياز البث.
عباس
وداف الرئيس محمود عباس في بياف لو مف تركيا التي يزورىا ،عممية اقتحاـ ومصادرة محتويات المحطتيف،
واعتبر ذلؾ "اعتداء ساف اًر عمى حرية اإلعالـ والرأي المذيف كفمتيما المواثيؽ الدولية".
فياض
وزار رئيس الوزراء سالـ فياض المحطتيف ،واعتبر االقتحاـ استيدافاً لمسمطة الفمسطينية و"قرصنة" .وقاؿ إف
اجتياح إسرائيؿ مناطؽ السمطة محاولة "تيدؼ إلى تقويض ما تبقى مف مكانة السمطة الوطنية" .وقاؿ" :ىذه
االنتياكات الخطيرة تستيدؼ تقويض ما تبقى مف مكانة السمطة الوطنية ،وىي ممارسات مدانة بأشد
العبارات ومرفوضة جممةً وتفصيالً ،واف السمطة الوطنية ممتزمة بالوقوؼ إلى جانب مؤسساتنا اإلعالمية
التي تتعرض لمدىـ والتخريب والمصادرة مف أجؿ تمكينيا مف العودة إلى البث بصورة فورية".
سماه "تمادي إسرائيؿ بانتياكاتيا ضد شعبنا ومؤسساتو"،
وحمؿ فياض المجنة الرباعية الدولية المسؤولية عما ّ
ّ
وقاؿ " :ىذه االنتياكات مخالفة واضحة وصريحة لقواعد القانوف الدولي ،ولكؿ االلتزامات المترتبة عمى
الجانب اإلسرائيمي بموجب االتفاقات الموقعة بيف الطرفيف ،وتظير مدى فشؿ وقصور الرباعية التي نشأت
أساساً لمتابعة تنفيذ االلتزامات بموجب خريطة الطريؽ واالتفاقات الموقعة بيف الطرفيف".
وقاؿ" :يجب أف يكوف الرد الفمسطيني فوري بالعمؿ وبأقصى طاقة مف أجؿ إعادة البث بصورة فورية واليوـ
قبؿ غد" ،معمناً استعداد الحكومة القياـ بكؿ ما ىو مطموب لضماف تحقيؽ ذلؾ.
تنفيذية المنظمة
أف المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ،اعتبرت إقداـ جيش االحتالؿ
وذكرت األيام ،رام اهلل/ / ،
ومخابراتو عمى اقتحاـ مقري تمفزيوني وطف والقدس التربوي "قرصنة وانتياكاً صارخاً لمقانوف الدولي
واالتفاقيات الدولية التي تضمف حرية اإلعالـ ومؤسساتو".
ٍ
مؤسسات لمرأي العاـ ،ترفع
وأضافت ،في بياف ليا ،أمس :إف حكومة إسرائيؿ ،وبيذه القرصنة الجديدة تجاه
وتيرة عدوانيا المستمر واليومي عمى الشعب الفمسطيني ومؤسساتو الوطنية واألىمية ،وذلؾ في ٍّ
تحد سافر
لمقيـ واألعراؼ الدولية.
وزارة اإلعالم
ورأت و ازرة اإلعالـ أف جريمة االحتالؿ "تمثؿ إرىاباً إعالمياً ،ومحاولةً يائسةً إلسكات صوت الحقيقة".
وبينت الو ازرة في بياف ليا ،أمس" ،أف عممية االقتحاـ والنيب تؤكد مرة أخرى ،الوجو الحقيقي البشع
لالحتالؿ ،الذي لـ يكتؼ بنيب األرض ،وقتؿ المواطنيف ،وسرقة حريتيـ ،بؿ تعداىا لمحاولة التعتيـ
اإلعالمي عمى ما يمارسو مف اعتداءات ،وقتؿ ،ومخالفة لمقانوف الدولي".
وأضافت" :واذ تعمف الو ازرة وقوفيا الكامؿ إلى جانب "وطف" و"القدس التربوي" ،وسائر المؤسسات اإلعالمية
الوطنية التي تتصدى لالحتالؿ بعدساتيا وأقالميا ومتابعاتيا ،فإنيا تطالب االحتالؿ بإعادة المسروقات،
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وتدعو المؤسسات اإلعالمية الدولية ،واالتحاد الدولي لمصحافييف ،لمقاضاة إسرائيؿ عمى انتياكاتيا
المتواصمة لمحريات اإلعالمية ،وتجاوزىا كؿ القوانيف والمواثيؽ ،التي تكفؿ حرية الصحافة.
النائب أبو ليمى
واعتبر النائب قيس عبد الكريـ "أبو ليمى" عضو المكتب السياسي لمجبية الديمقراطية لتحرير فمسطيف إقداـ
قوات االحتالؿ اإلسرائيمي عمى اقتحاـ تمفزيوني وطف والقدس التربوي "محاولة إسرائيمية بائسة إلسكات
الحقيقة ومحاولة لمتغطية عمى الجرائـ اليومية التي ترتكبيا بحؽ شعبنا الفمسطيني".
نمر حماد" :إسرائيل" تشرع بإنياء أية والية قانونية أو سيادة لمسمطة عمى الضفة
راـ اهلل  -وليد عوض :أكد نمر حماد المستشار السياسي لمرئيس الفمسطيني محمود عباس لػ"القدس العربي"
األربعاء بأف حكومة بنياميف نتنياىو شرعت بإنياء أية والية قانونية أو سيادية متبقية لمسمطة عمى األراضي
الفمسطينية بالضفة الغربية.
وأوضح حماد بأف الحكومة اإلسرائيمية بدأت بتنفيذ خطتيا إلنياء أية سيادة فمسطينية كانت ممنوحة لمسمطة
عمى بعض المناطؽ بالضفة الغربية وفؽ اتفاؽ أوسمو ،مشي ار إلى أف تمؾ الحكومة فتحت الباب عمى
مصراعيو لالستيطاف بالضفة ومنحت التصاريح الالزمة لو ،إضافة لكشفيا عف مخططيا لربط المستوطنات
 ،وأخي ار وصؿ بيا األمر إلى إرساؿ قوات االحتالؿ إلى راـ
بسكؾ حديدية مع األراضي المحتمة عاـ
اهلل إلغالؽ محطات تمفزيونية محمية تبث وفؽ تراخيص صادرة عف السمطة.
وأضاؼ حماد "ىذه الحكومة تعمؿ منذ مجيئيا لتكريس ما بدأ بو شاروف  -رئيس الوزراء اإلسرائيمي األسبؽ
 عمميا في إنياء كؿ االتفاقيات التي ترتبت عمى أوسمو" .وتابع حماد قائال "ما يجري حاليا داخؿ إسرائيؿىي محاولة إلعادة األمور إلى الوضع الذي كاف سائدا ما قبؿ اتفاؽ أوسمو ،والتشكيؾ بكؿ تاريخ ىذه
البالد".
وشدد حماد عمى أف حكومة إسرائيؿ الحالية بدأت 'بنكراف الشعب الفمسطيني مرة أخرى" ،مشي ار بأنو ليس
المطموب إسرائيميا حاليا االكتفاء بإعادة احتالؿ الضفة الغربية مرة أخرى بؿ "نكراف الشعب الفمسطيني"
وحقوقو المشروعة مثمما كاف الوضع سائدا قبؿ اتفاؽ أوسمو الذي أقيمت السمطة بموجبو.
وأوضح حماد بأف إسرائيؿ بدأت عمميا بإلغاء حؿ الدولتيف واستبداؿ نظرية األرض مقابؿ السالـ إلى
"األرض مقابؿ األمف ،وأصبح األمف بالنسبة إلسرائيؿ ىو األساس ،واألمف يعني األمف اإلس ارئيمي ،وبالتالي
أصبح دخوؿ قوات االحتالؿ لمناطؽ ألؼ  -التي تتمتع بالسيادة الفمسطينية الكاممة  -أمر طبيعي .أي
عمميا تمغي ىذه الحكومة  -حكومة نتنياىو  -ما تبقى مف وضع قانوني كاف لمناطؽ ألؼ".
وشدد حماد بأف الحكومة اإلسرائيمية تعمؿ حاليا إللغاء ما تبقى مف والية قانونية وسيادية لمسمطة عمى
األرضي الفمسطينية بالضفة الغربية ردا عمى مواقؼ القيادة الفمسطينية بشأف رفضيا استئناؼ المفاوضات
في ظؿ االستيطاف وسعييا لمتوجو لمجمس األمف الدولي والجمعية العامة لألمـ المتحدة لممطالبة باالعتراؼ
مرة أخرى.
بالدولة الفمسطينية عمى حدود األراضي المحتمة عاـ
وتابع حماد قائال "نتنياىو يحاوؿ أف يفرض كأمر واقع انو صاحب القرار والسيادة عمى كؿ األرض" بما
حيث يتواصؿ فييا االستيطاف في حيف تخطط إسرائيؿ لربط
فييا األراضي المحتمة عاـ
،
المستوطنات الموجودة عمى تمؾ األراضي بخطوط سكؾ حديد مربوطة باألراضي المحتمة عاـ
خط قطار في الضفة الغربية.
مشي ار إلى أف إسرائيؿ تعتزـ بناء
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القدس العربي ،لندن/ / ،
واصل أبو يوسف :مشروع قرار في مجمس األمن لمواجية االستيطان
القدس :أكد عضو المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية واصؿ أبو يوسؼ أف المنظمة شرعت في
دراسة تقديـ مشروع لمجمس األمف الدولي لمواجية االستيطاف اإلسرائيمي في األراضي الفمسطينية ،وخاصة
في مدينة القدس.
وقاؿ أبو يوسؼ ،لإلذاعة الفمسطينية الرسمية ،إف "ىذا التحرؾ يأتي في سياؽ إجراءات فمسطينية سيتـ
اتخاذىا عمى كافة المستويات لوقؼ اإلج ارءات اإلسرائيمية بحؽ المدف والقرى الفمسطينية" .وأشار أبو يوسؼ
إلى أف تقديـ ىذا المشروع "يأتي مف أجؿ التأكيد عمى ضرورة قياـ المجتمع الدولي بالضغط عمى إسرائيؿ
لوقؼ كافة ممارساتيا تجاه الفمسطينييف وأراضييـ" .وأضاؼ إف القيادة وجيت لمندوب فمسطيف في األمـ
المتحدة رياض منصور دعوة "إليجاد كافة اآلليات والسبؿ لمحد مف اإلجراءات اإلسرائيمية في األراضي
الفمسطينية"  .وذكر أف اتصاالت بدأت لمتحضير لتقديـ مشروع القرار إلى مجمس األمف بدعـ عربي
واسالمي واسع النطاؽ ،وذلؾ تتويجا لنتائج أعماؿ مؤتمر القدس الدولي الذي عقد في قطر قبؿ أياـ.
البيان ،دبي/ / ،
ياسر عبد ربو :تقدم في الموقف السياسي األوروبي تجاه الدولة الفمسطينية
راـ اهلل  -أحمد رمضاف :أكد أميف سر المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية ياسر عبد ربو أمس أف
تقدما ط أر في الموقؼ السياسي األوروبي يتمثؿ في استعداد االتحاد األوروبي لتنسيؽ خطوات توجو المنظمة
إلى األمـ المتحدة لمحصوؿ عمى اعتراؼ بدولة فمسطينية مستقمة.
وقاؿ عبد ربو" :نممس أف ىناؾ تقدما في الموقؼ األوروبي وىناؾ استعدادا لتنسيقو مع موقؼ القيادة
الفمسطينية بشأف نوع القرار أو الموقؼ الذي يمكف أف ينتج عف الدورة القادمة لألمـ المتحدة".
وكشؼ عف لقاء سيعقد مطمع الشير المقبؿ بيف وفد مف لجنة المتابعة العربية ،التي اجتمعت في قطر قبؿ
أياـ ،مع وفد مف رئاسة االتحاد األوروبي بمشاركة مفوضة الشؤوف الخارجية في االتحاد كاثريف اشتوف.
وأشار إلى أف ىذا االجتماع يأتي لتنسيؽ المواقؼ العربية  -األوروبية قائال" :ننظر بايجابية شديدة لمثؿ
ىذا المقاء وما يمكف أف ينتج عنو في التوصؿ التفاؽ حوؿ ما يتعيف فعمو في األمـ المتحدة".
وتوقع عبد ربو أف يكوف ىناؾ موقؼ أوروبي موحد في دعـ التوجو الفمسطيني مشي ار إلى "أف بيانات
االتحاد األوروبي السابقة يمكف أف تؤكد إمكانية تحقيؽ مثؿ ىذا الموقؼ الموحد والذي ال تواجيو أي
إشكاالت".
المستقبل ،بيروت/ / ،

الضميري ينفي اقتحام االحتالل لمدينة رام اهلل بالتنسيق أمنياً مع السمطة
راـ اهلل :نفى المفوض السياسي العاـ والناطؽ الرسمي باسـ األجيزة األمنية التابعة لمسمطة الفمسطينية
بالضفة الغربية المواء عدناف الضميري ،أف تكوف قوات االحتالؿ قد نسقت مع األجيزة األمنية الفمسطينية
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القتحاـ مدينة راـ اهلل ،فجر اليوـ األربعاء ،حيث اقتحمت مقري مؤسستيف إعالميتيف ىما تمفزيوف "وطف"
وتمفزيوف "القدس التربوي" ،وصادرة أجيزة البث الخاص بيما.
وقاؿ الضميري في تصريح صحفي لتمفزيوف "وطف" المحمي الذي تـ اقتحامو ومصادرة محتوياتو "إف إسرائيؿ
فمسطينيا تقوؿ أنيا قتمتو بالتنسيؽ مع السمطة الوطنية ،وأف االحتالؿ
لـ تنسؽ معنا ،وأنيا عندما تقتؿ طفالً
ً
يستبيح مناطؽ السمطة الوطنية الفمسطينية في أي وقت ودوف أي تنسيؽ".،
قدس برس/ / ،
وزارة الداخمية في غزة :لن نعدم أي معتقل سياسي
غزة  -يوسؼ أبو وطفة :نفى الناطؽ باسـ و ازرة الداخمية في الحكومة الفمسطينية إيياب الغصيف وجود أي
نية إلعداـ أي معتقؿ عمى خمفية سياسية مف حركة " فتح".
وأكد الغصيف في تصريح خاص بػ"فمسطيف" وجود معتقميف مف حركة فتح في سجوف و ازرة الداخمية بغزة،
مستدركاً  ":لكف ىؤالء المعتقميف متيميف بقضايا جنائية وقتؿ وقضايا أمنية كالعمالة والتخابر مع العدو".
ودعا الناطؽ باسـ و ازرة الداخمية حركة " فتح " إلى ضرورة تحري الدقة في نشر األخبار واألنباء وضرورة
تنفيذ بنود اتفاؽ المصالحة الموقعة واإلفراج عف المعتقميف السياسييف بالضفة الغربية.
واستنكر الغصيف البياف الذي أصدرتو حركة فتح قائالً" :ىذا األمر مدعاة لمضحؾ ،وفتح أرادت مف خالؿ
ذلؾ أف تغطي عمى اإلضراب الذي يقوـ بو الطالب في جامعة بيرزيت مف أجؿ وقؼ االعتقاؿ السياسي
بحؽ زمالئيـ الطالب الذيف قامت أجيزة السمطة في الضفة باعتقاليـ عمى خمفية انتماءاتيـ السياسية".
وشدد عمى أف سجوف و ازرتو بغزة مفتوحة لجميع المؤسسات الحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني لمتأكد مف
أف سجوف الو ازرة ال تحتوي سوا عمى معتقميف عمى خمفيات جنائية وأمنية وليست سياسية.
وشدد عمى أف ممؼ المعتقميف الموجوديف في سجوف الو ازرة وضع أماـ لجنة الحريات العامة بغزة لمبت في
أمرىـ،مضيفاً ":نحف ممتزموف بتنفيذ ما تتفؽ عميو القيادة الفمسطينية في سبيؿ إتماـ المصالحة الفمسطينية
ولـ الشمؿ الفمسطيني مف جديد".
وكاف المتحدث باسـ حركة "فتح" أسامة القواسمي ،قاؿ في بياف صدر عف مفوضية اإلعالـ والثقافة وصؿ
"فمسطيف" نسخة عنو ،أف "معمومات أفادت بنوايا حماس في غزة تنفيذ أحكاـ اإلعداـ بحؽ معتقميف سياسييف
مف أعضاء الحركة ،إلى جانب التعذيب اليومي الذي يتعرض لو أبناء الحركة في سجونيا مف شبح،
وضرب مبرح ،وانتياؾ لمحريات والحقوؽ ،والعزؿ االنفرادي في زنازيف ال تزيد مساحتيا عف متر مربع".
موقع فمسطين أون الين/ / ،
وزارة الداخمية في رام اهلل :الجواز الفمسطيني حق لكل مواطن
راـ اهلل :قاؿ وكيؿ و ازرة الداخمية حسف عموي ،إف الو ازرة تقوـ بإصدار الجواز الفمسطيني لكافة المواطنيف
بغض النظر عف انتماءاتيـ السياسية وأماكف تواجدىـ ،ألنو حؽ لكؿ مواطف ،وىو أحد اإلنجازات الميمة
ومعمما مف معالـ السيادة الوطنية ورم از مف رموزىا .ونفى عموي في بياف صحفي وصؿ "وفا" ،األربعاء ،ما
جواز سفر لمممنوعيف
جاء في إعالف صادر عف وسائؿ إعالـ محمية ،عف حماس حوؿ إصدارىا
سابقا.
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وبيف أف ىذه الجوازات التي تـ إصدارىا لـ تكف موجودة باإلدارة العامة لمجوازات ،إضافة إلى أف قسما آخر
مف المعامالت غير مكتمؿ لموثائؽ الخاصة بإصدار الجواز .وأشار إلى أف و ازرة الداخمية أصدرت خالؿ
جوازا) لمواطني المحافظات الجنوبية ،وأصدرت خالؿ شير كانوف الثاني الماضي
العاـ المنصرـ (
جوازا).
(
وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية (وفا)/ / ،
 9مسؤول فمسطيني :ال نخطط النتفاضة ثالثة بالضفة
ذكرت صحيفة "جيروزاليـ بوست" اإلسرائيمية ،أف السػمطة الفمسػطينية ال تخطػط لتفجيػر انتفاضػة شػعبية ضػد
"إسرائيؿ" التي يحمميا الفمسطينيوف مسئولية توقؼ عممية المفاوضات.
ونقمت الصحيفة في عددىا الصادر الخميس  ،2012-3-1عف مسئوؿ فمسطيني كبير لػـ تػذكر اسػمو قولػو
"إف اسػػتف اززات "إس ػرائيؿ" وحالػػة الجمػػود التػػي تعيشػػيا عمميػػة المفاوضػػات قػػد تشػػكؿ ش ػ اررة لعمميػػات احتجػػاج
واسعة ضدىا في المناطؽ الفمسطينية.
وأوضػػحت الصػػحيفة أف مالحظػػات المسػػؤوؿ الفمسػػطيني تعمػػؽ عمػػى "تقريػػر نشػػر حػػديثا فػػي وسػػائؿ إعػػالـ
إس ػرائيمية ىػػذا األس ػػبوع حػػذر م ػػف أف الفمسػػطينييف ق ػػد يشػػرعوف بانتفاضػػة ثالث ػػة ضػػد "إسػػرائيؿ" خػػالؿ الع ػػاـ
."2012
ورأى المسؤوؿ الفمسطيني "أف الحكومػة اإلسػرائيمية معنيػة بشػكؿ واضػح فػي رؤيػة الفمسػطينييف وىػـ يتحولػوف
إلى استخداـ العنؼ وىو األمر الذي سيمنحيا الذريعة لتجنب مفاوضات السالـ".
وأعرب عف اعتقاده "انو إذا ما كانت ىناؾ انتفاضة ثالثػة فسػتكوف بسػبب مػا تمارسػو "إسػرائيؿ" عمػى األرض
ضد شعبنا مػف عمميػات توغػؿ واعتقػاالت وقتػؿ وتوسػيع المسػتوطنات" مسػتدركا بػالقوؿ اف "إسػرائيؿ" تريػد أف
تصعد مف عدوانيا عمى الشعب الفمسطيني إذا ما فجر انتفاضة شعبية ضدىا.
وأشار إلى تصػريحات أدلػى بيػا رئػيس السػمطة الفمسػطينية محمػود عبػاس ،فػي وقػت سػابؽ ،والتػي قػاؿ فييػا:
"انو لف تكوف ىناؾ عودة العنؼ ألف ىذه األساليب مف العمؿ ال تصب في صالح شعبنا الفمسطيني".
موقع فمسطين أون الين2012/3/1 ،
نواب حماس بالضفة يطالبون تونس بالمساىمة في إنجاح المصالحة الفمسطينية
راـ اهلل :طالب نواب حركة حماس بالضفة الغربية دولة تونس بأف يكوف ليا دور فاعؿ في المصالحة
الفمسطينية" ،حتى تتضافر كافة الجيود العربية إلى جانب الجيد المصري ،إلنجاز ممفات المصالحة العالقة
وتطبيقيا واقعاً عمى األرض" .جاء ذلؾ خاؿ زيارة قاـ بيا وفد مف نواب الحركة ،األربعاء (  ،) /لمسفارة
التونسية في راـ اهلل ،وىو المقاء األوؿ مف نوعو بعد الثورة التونسية ،والتقى الوفد البرلماني بالسفير التونسي
لدى السمطة الفمسطينية لطفي الممولي ونائبو.
قدس برس/ / ،
حنا ناصر :لجنة االنتخابات ليست في مواجية أو خصام مع أي طرف سياسي
راـ اهلل :اكد د .حنا ناصر رئيس لجنة االنتخابات المركزية تعقيبا عمى األخبار التي تزج المجنة في األمور
السياسية ،والتي في بعض األحياف ال تنقؿ بشكؿ دقيؽ ما يصرح بو أي ناطؽ رسمي باسـ المجنة ،أف
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المجنة ليست في مواجية أو خصاـ مع أي طرؼ سياسي ،خاصة وأنيا تقوـ بمسؤولياتيا بشكؿ مستقؿ
وميني كما نص عمييا قانوف االنتخابات .واضاؼ ناصر أف ما يصدر عف المجنة ىو باألساس يتعمؽ
بالجوانب الفنية ،واف ما يعبر عف موقؼ المجنة الرسمي ىو ما ينشر عمى موقعيا االلكتروني ،أو ما يصدر
عنيا مف بيانات صحفية رسمية ،راجيا مف كافة وسائؿ اإلعالـ والصحفييف توخي الدقة في االقتباس عف
مسؤولي المجنة.
الحياة الجديدة ،رام اهلل/ / ،
تيسير خالد يمتقي قادة الجالية الفمسطينية في إيطاليا
راـ اهلل :التقى تيسير خالد عضو المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية ورئيس دائرة شؤوف المغتربيف
يوـ الثالثاء في مدينة ميالنو االيطالية بقادة الجالية الفمسطينية في ايطاليا بحضور سفير دولة فمسطيف في
ايطاليا صبري عطية ،والمطراف ايالريوف كبوتشي ،وقادة الجالية الفمسطينية في ميالنو ،فمورنس ،روما،
بريشيا وغيرىا مف المدف االيطالية.
وتناوؿ االجتماع أوضاع الجالية الفمسطينية في ايطاليا وتطوير دورىا الكفاحي في التصدي لسياسات
االحتالؿ المتواصمة ضد الشعب الفمسطيني ،وخاصة سياسة مصادرة األرض وتوسع االستيطاف وبناء جدار
الفصؿ العنصري وتيويد القدس وسياساتو القمعية بحؽ األسرى الفمسطينييف.
الحياة الجديدة ،رام اهلل/ / ،
النائب حاليقة :يجب إيجاد إستراتيجية لمتعامل مع "االعتقال اإلداري"
الخميؿ :أكدت سميرة حاليقة ،عضو المجمس التشريعي الفمسطيني عف حركة حماس ،أف حجـ التضامف مع
يوما" ،غير كاؼ ،وال يعبر عف حجـ معاناتيا
األسيرة ىناء الشمبي ،والمضربة عف الطعاـ منذ أربعة عشر ً
ومأساة االعتقاؿ اإلداري" ،مطالبة بإيجاد إستراتيجية جديدة لمتعامؿ مع االعتقاؿ اإلداري كممؼ واحد".
وأوضحت حاليقة ،في تصريحات خاصة لػ "قدس برس" أنيا "تثمف نضاؿ األسيرة الشمبي ،واضراب األسير
خضر عدناف ،والتي ستشكؿ مجتمعة الصخرة التي سيتحطـ عمييا االعتقاؿ اإلداري" .وطالبت عضو
التشريعي عف محافظة الخميؿ بوضع إستراتيجية تطالب بإنياء ممؼ االعتقاؿ اإلداري.
قدس برس/ / ،
االحتالل يمدد االعتقال اإلداري بحق النائب عزام سميب
الضفة :أكدت عائمة النائب المختطؼ في سجوف االحتالؿ أمس األربعاء أف سمطات االحتالؿ مددت
االعتقاؿ اإلداري لمدة أربع أشير بحؽ النائب عف مدينة الخميؿ الدكتور عزاـ سميب ،ولممرة الرابعة عمى
التوالي.
وأضافت العائمة أف المحامي ابمغيـ أف محكمة عوفر اإلسرائيمية حددت يوـ االثنيف القادـ موعدا لتثبيت
الحكـ.
السبيل ،عمان/ / ،
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 15الزىار :ال شروط لـحركة حماس عمى تشكيل الحكومة الفمسطينية
القدس المحتمة :جماؿ جماؿ :نفى عضوالمكتب السياسي لحركة حماس في قطاع غزة الدكتور محمود
الزىار في تصريحات خاصة لػ «الدستور» ما صرح بو رئيس كتمة فتح البرلمانية ورئيس وفدىا لمحوار مع
حركة حماس عضوالمجنة المركزية لحركة فتح عزاـ االحمد باف ىناؾ خالفات يقودىا الزىار وقاؿ الزىار
تمؾ امانييـ  ،اف حركة حماس حركة كبيرة وواسعة وفييا وجيات نظر متعددة ولكف حاؿ اتخاذ المكتب
السياسي ق ار اًر ال احد يخرج اويتمرد عمى ىذا القرار.
وفي موضوع تشكيؿ الحكومة مف المستقميف والكفاءات أكد الزىار اف حركة حماس لـ تضع اي شروط بؿ
تريد تطبيؽ اتفاؽ القاىرة بحذافيرة وبأمانة  .وقاؿ ال تحمؿ حماس مسؤولية ىي اصال غير مسؤولة عنيا
وىذا الكالـ غير صحيح وما نشر في صحيفة االىراـ بقمـ اشرؼ ابواليوؿ عف شروط جديدة ىي محاولة
لتشويو الحقائؽ ولإلساءة لمحركة وقياداتيا.
ورداً عمى تصريحات عزاـ االحمد بخصوص االنتخابات قاؿ الزىار ":اف ىـ عزاـ االحمد التركيز عمى
بعض القضايا التي يعتبرىا انجازات وتشكيؿ المجنة المركزية ليست انجا از خاصا بو ولكف انجاز ينسب كافة
ابناء الشعب الفمسطيني.
وتساءؿ  »:ىؿ تـ اعطاء فرصة لمناس الموجدة داخؿ الضفة الغربية لتروج لتسجيؿ اسماء الناس  ،حيث
اف المواطنيف بحاجة الى حرية الحركة والتعبير كذلؾ يطالبوف بحقيـ في الحصوؿ عمى جواز سفر والسفر
مف والى قطاع غزة وبالتالي اختصار واختزاؿ القضية الى جزئية صغيرة امر غير مقبوؿ .ونفى اف يكوف
سبب تعثر الحوار في القاىرة بيف حركتي حماس وفتح
وقاؿ الزىار اف ابومازف طمب مف حماس فترة لمتشاور في تشكيؿ الحكومة واالنتخابات لضماف مشاركة
القدس ،والحصوؿ عمى ضمانات لذلؾ.
الدستور،عمان2012/3/1 ،
 11حماس تطالب عباس بوقف ممارسات أمن السمطة ضد عناصر الحركة
غزة  -حامد جاد :طالبت حركة حماس بمساف المتحدث باسميا سامي ابو زىري الرئيس محمود عباس
بتحمؿ مسؤولياتو بإل ازـ أجيزة أمف السمطة وجيات االختصاص بوقؼ ممارساتيا ضد عناصر وكوادر
الحركة في الضفة الغربية حفاظا عمى المصالحة الفمسطينية.
وقاؿ ابو زىري في مؤتمر صحفي عقده في مدينة غزة أمس" ،إف السمطة صعدت مف انتياكاتيا واعتقاالتيا
ضد عناصرنا في مدف الضفة ،في خرؽ واضح لالتفاقات الموقعة بيف فتح وحماس في القاىرة والدوحة،
التي تمزـ بوقؼ االعتقاؿ السياسي واالفراج عف المعتقميف السياسييف".
واضاؼ "نتابع بقمؽ كبير استمرار االنتياكات التي تمارسيا أجيزة أمف السمطة في الضفة ضد حركة حماس
وأبنائيا ،ورغـ توقيع إعالف الدوحة الذي قدمت فيو حماس كؿ المرونة الالزمة إال أف األجيزة األمنية لـ
تراع ذلؾ وواصمت حممتيا القمعية".
واكد ابو زىري التزاـ حركتو بما تـ االتفاؽ عميو في قضية المعتقميف السياسييف ،وانيا أبدت مرونة كبيرة في
ىذه القضية الفتا الى أنو بمغ عدد المعتقميف بعد إعالف الدوحة فقط  33معتقالً ،كما تـ تمديد اعتقاؿ سبعة
مف أبناء الحركة رغـ انتياء مدة محكومياتيـ وأف عدد المفصوليف مف موظفي السمطة في الضفة الغربية
بحجة عالقتيـ مع الحركة يزيد اآلف عمى ألؼ موظؼ.
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واعتبر أف ىذه اإلجراءات القمعية تتـ في سياؽ التعاوف األمني بيف أجيزة السمطة واالحتالؿ ،ما يدؿ
بحسب ابو زىري أف معظـ مف يفرج عنيـ مف سجوف السمطة يتـ اعتقاليـ فو اًر لدى االحتالؿ حيث بمغ
عدد مف قاـ االحتالؿ باعتقالو بعد اإلفراج عنو مف سجوف السمطة  15معتقالً وذلؾ بعد إعالف الدوحة.
واتيـ أبو زىري أجيزة أمف السمطة خالؿ األياـ األخيرة بالتدخؿ في انتخابات جامعة بيرزيت واستدعاء
واعتقاؿ المشرفيف عمى الدعاية االنتخابية لمكتمة اإلسالمية ما اضطر الطمبة إلى عدـ تسميـ أنفسيـ لألجيزة
األمنية واالعتصاـ في الجامعة لميوـ السابع عمى التوالي.
وبيف أف ذلؾ تزامف مع إصدار السمطة قرار حؿ المجمس البمدي في مدينة البيرة وىو مجمس منتخب فازت
فيو حركة حماس معربا عف استنكار حركتو لمقرار المذكور.
الغد ،عمان2012/3/1 ،
 11القدس العربي :مسؤولون بفتح يناقشون االستعدادات الفمسطينية آلثار شن "إسرائيل" حرب ضد إيران
غزة  -أشرؼ اليور :أعمنت لجنة سياسية تضـ مسؤوليف كبا ار في حركة فتح أمس انيا ناقشت التيديدات
اإلسرائيمية المتواصمة بشف حرب ضد جيورية إيراف اإلسالمية ،واآلثار المترتبة عمى الفمسطينييف في حاؿ
ردت إيراف بقصؼ إسرائيؿ ،وىو أمر لـ يسبؽ وأف جرى نقاشو داخؿ أطر الحركة التي ال تتمتع بعالقات
طيبة مع حكاـ طيراف.
وذكرت المجنة السياسية واألم نية في المجمس الثوري لحركة فتح وىو بمثابة (برلماف الحركة) أنيا ناقشت
'التيديدات اإلسرائيمية المتواصمة ضد جميورية إيراف اإلسالمية ،واحتماالت الحرب ،وآثارىا عمى الوضع
العربي والفمسطيني والسالـ العالمي' .وبحسب بياف صدر عقب االجتماع فقد أكد أف االجتماع الذي حضره
عدد مف أعضاء المجمس الثوري ،دار خاللو 'حوار معمؽ' حوؿ احتماالت توجيو ضربة جوية إسرائيمية
إليراف بذريعة امتالؾ إيراف السالح النووي.
كذلؾ قالت أنو جرى مناقشة ما تقوـ بو إسرائيؿ مف 'صرؼ األنظار عف عدوانيا المتواصؿ ضد الشعب
الفمسطيني وأراضيو وتحشيد الرأي العاـ العالمي لموقوؼ إلى جانبيا ضد إيراف بادعاء التيديد اإليراني بإزالة
إسرائيؿ' .وىناؾ تخوؼ لدى الفمسطينييف بأف يتأثروا مف أي حرب قد تستخدـ فييا أسمحة دمار كبيرة،
خاصة لمالصقة الحدود الفمسطينية بشكؿ كبير لممناطؽ اإلسرائيمية.
القدس العربي ،لندن2012/3/1 ،
 11تقرير لحماس :قوات االحتالل اعتقمت  11فمسطينياً األسبوع الماضي بينيم ثالث نساء
أوضحت حركة المقاومة اإلسالمية «حماس» ،في تقريرىا األسبوعي ،أف قوات االحتالؿ اعتقمت خالؿ
األسبوع الماضي واحدا وثمانيف فمسطينياً مف مختمؼ أنحاء الضفة الغربية المحتمة ،بينيـ ثالثة أسرى
محرريف ضمف صفقة التبادؿ األخيرة «وفاء األحرار» ،وثالث سيدات فمسطينيات .وأضافت أف حمالت
ّ
االعتقاالت اليومية التي شيدتيا الضفة ،األسبوع الماضي ،أسفرت عف اعتقاؿ عشريف مقدسياً وثمانية عشر
فمسطينيا مف الخميؿ ،واثني عشر مف قمقيمية ،وأحد عشر مف جنيف ،وثمانية مف محافظات نابمس
اطنا
مو ً
ً
وراـ اهلل إضافة لمعتقميف اثنيف مف بيت لحـ وأريحا.
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المحرريف ضمف صفقة «تبادؿ األسرى» المبرمة بيف
وبيف التقرير أف االحتالؿ أعاد اعتقاؿ ثالثة أسرى مف
ّ
ّ
حركة «حماس» والحكومة اإلسرائيمية ،وىـ ،أحمد شتيوي ومحمود سميـ مف محافظة قمقيمية ،ومجدي
العجولي مف بمدة قفيف قرب طولكرـ.
الدستور،عمان2012/3/1 ،
 11حماس تحذر االحتالل من مخططاتو الرامية لتيويد ساحة البراق
غزة :حذرت حركة المقاومة اإلسالمية حماس االحتالؿ الصييوني مف المضي في تنفيذ مخططاتو
ومشاريعو لتيويد ساحة البراؽ ،مؤكدة أف تمؾ االنتياكات عدواناً عمى المسجد األقصى المبارؾ.
جاء ذلؾ تعقيباً عمى قياـ جمعيات استيطانية تعمؿ بدعـ مف حكومة االحتالؿ الصييوني بالتخطيط لبناء
مركزيف صييونييف في ساحة البراؽ ،جنوب المسجد األقصى المبارؾ.
وقالت الحركة في بيانيا ليا اليوـ األربعاء (َّ :)2-22
"إننا في حركة حماس ندعو شعبنا الفمسطيني وقواه
الحية إلى اليقظة واالستعداد إلى مواجية تمؾ المخططات ومنعو مف تنفيذىا بالسبؿ والوسائؿ كافة" ،مطالبة
ّ
جامعة الدوؿ العربية ومنظمة التعاوف اإلسالمي واليونسكو إلى أخذ دورىا في العمؿ عمى وقؼ تمؾ
الممارسات العنصرية واالنتياكات التيويدية.
َّ
بشدة اعتداء االحتالؿ الصييوني عمى قناتي وطف والقدس التربوية،
مف جية أخرى أدانت حركة حماس
مؤكدة أف تمؾ الممارسات انتياكاً صارخاً ألبسط الحقوؽ اإلنسانية.
وقالت الحركة في بياف ليا اليوـ" :تمؾ القرصنة الصييونية الفاضحة لف ترىب مؤسساتنا اإلعالمية والتربوية
والعامميف فييا ،بؿ ستزيدىـ إص ار اًر عمى المضي قدماً في الدفاع عف حقوؽ شعبنا الفمسطيني و ثوابتو
الوطنية".
المركز الفمسطيني لإلعالم2012/2/21 ،
 20ماىر الطاىر :خطة فمسطينية تبدأ بوقف التنسيق االمني والبدء بعصيان مدني
بيت لحـ :قاؿ مسؤوؿ الجبية الشعبية ماىر الطاىر ،اف الجبية ال تنوي مغادرة سوريا ونقؿ مقر قيادتيا
مف دمشؽ نظ ار لما يجري مف احداث دامية بعد  11شي ار عمى انطالؽ الثورة السورية ضد نظاـ بسار
االسد .وقاؿ في مقابمة مع وكالة "معا" :نحف ال نفكر بترؾ سوريا ..ىذا االمر غير وارد وانا اقوـ بزيارة
قصيرة لغزة وساعود لمقر عممي في دمشؽ ".
ويرى الطاىر ضرورة وضع استراتيجية فمسطينية موحدة لمكفاح ضد االحتالؿ بعد وصوؿ جميع الفصائؿ
المعتدلة والمتشددة وعمى راسيـ الرئيس عباس لنتيجة وقناعة اف االفؽ السياسي مسدود.
لذلؾ  ,يقوؿ المسؤوؿ في الجبية الشعبية انيـ بحثوا في القاىرة بوجود الرئيس عباس ضرورة وضع رؤية
فمسطينة موحدة .
وقاؿ ردا عمى سؤاؿ لمعا اف االحزاب الفمسطينية بحاجة الى ربيع عربي نظ ار لتراجع دورىا وادائيا" :نعـ انا
اؤيد ذلؾ مف اجؿ استنياضيا مف جديد ,لذلؾ نحف قمنا انو اف االوف لوضع استراتيجية عميقة وطرح اسئمة
صريحة -ىؿ ن حف حركة تحرر وطني؟ ىؿ نحف سمطة اـ سمطتاف؟ وايف القضية الفمسطينية مف الحراؾ
العربي ؟ وما العمؿ؟
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وىنا .يؤكد الطاىر اف اجتماع االطار القيادي لػ ـ.ت.ؼ في القاىرة بحث مقترحات وبرنامج عمؿ تمحورت
حوؿ نقؿ القضية الفمسطينية الروقة االمـ المتحدة والخروج مف مجرى التسوية ووضع برنامج لممقاومة
الشعبية ووقؼ التنسيؽ االمني مع اسرائيؿ والشروع بعصياف مدني واعادة النظر بكؿ االتفاقيات مع اسرائيؿ
النيا ال تمتزـ بيا".
وسئؿ الطاىر حوؿ اف ما يجري بيف فتح وحماس ال يعدو أف يكوف صراعاً عمى السمطة...اجاب الطاىر ":
نعـ ىناؾ صراعات عمى السمطة وخالفات سياسية تعمؽ مف االنقساـ ".
وكالة معاً االخبارية2012/3/1 ،
 21فتح :اقتحام االحتالل لمحطات تمفزيون فمسطينية "إرىاب"
راـ اهلل :اعتبرت حركة التحرير الوطني الفمسطيني "فتح" اقتحاـ قوات االحتالؿ لتمفزيوني "وطف" و"القدس"
إرىاب دولة وانتياكاً لمقوانيف الدولية الضامنة لحرية اإلعالـ وحصانة وسائميا.
وقاؿ المتحدث باسـ الحركة احمد عساؼ في بياف صدر عف مفوضية اإلعالـ والثقافة اليوـ األربعاء
(" :)2/22إف اقتحاـ قوات االحتالؿ اإلسرائيمي لتمفزيوني الوطف والقدس جريمة وارىاب دولة ،ليس بحؽ
وسائؿ إعالـ فمسطينية تعمؿ حسب القانوف الفمسطيني وحسب ،بؿ بحؽ مبادىء الحرية والديمقراطية
والمواثيؽ الدولية الكافمة لحرية الرأي والتعبير في أي بمد في العالـ".
قدس برس2012/2/21 ،
استيطاني ي ّكمل ما بدأه الجدار
 22حزب الشعب :مشروع سكة الحديد
ّ
قمقيمية  :اكد عضو المكتب السياسي لحزب الشعب خالد منصور ،اف اإلعالف عف الخطة االسرائيمية
إلقامة إحدى عشرة شبكة سكة حديد بطوؿ 475كـ في أراضي الضفة الغربية ،ىو مشروع ي ّكمؿ ما بدأه
جدار الضـ والتوسع العنصري في مصادرة وقضـ األراضي الفمسطينية ،مشي ار إلى أنو سيجري مصادرة
واغالؽ نحو  150الؼ دونـ جديد أي ما يعادؿ  %2.5مف مساحة الضفة الغربية.
وأضاؼ منصور ،في بياف صحافي أمس ،إف ىذا المشروع "يعني مزيدا مف إحكاـ السيطرة االسرائيمية عمى
األراضي الفمسطينية ،األمر الذي يعني في حالة تنفيذه جعؿ الدولة الفمسطينية القادمة مجموعة معازؿ
وجزر ،تتحكـ سمطات االحتالؿ فييا بواسطة الجدار والمستوطنات والحواجز".
األيام ،رام اهلل2012/3/1 ،
 23المصالحة الفمسطينية تحققت لكن االنقسام مستمر
راـ اهلل – محمد يونس :تحققت المصالحة الشخصية بيف قيادة «فتح» و «حماس» ،فيـ يمتقوف بصورة
دورية ،ويتباحثوف في شؤوف الحاضر والمستقبؿ بانسجاـ وتفيـ كبيريف .لكنيـ يواجيوف صعوبات كبيرة
ومعقدة في إنياء االنقساـ الذي وقع قبؿ نحو خمس سنوات.
ويقوؿ مسؤولوف في الحركتيف إف العالقة الشخصية بيف قيادتييما باتت متقدمة جداً بعد فترة عداء طويمة
تبادلتا خالليا أقذع االتيامات ،مف «الخيانة» الى «االنقالب» واقامة «إمارة ظالمية» وغيرىا ،وأف رئيسي
الحركتيف محمود عباس وخالد مشعؿ باتا أقرب حميفيف في الحياة السياسية الفمسطينية ،وتوصال الى
تفاىمات استراتيجية تتعمؽ ليس فقط بالحاضر وانما أيضاً بالمستقبؿ ،وتتضمف في ما تتضمنو ،إقامة
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حكومة تحالؼ مشتركة عقب االنتخابات المقبمة .لكف ىذا االنسجاـ الشخصي الذي تمخضت عنو اتفاقات
واعالنات عدة مف الورقة المصرية الى «إعالف الدوحة» وما بينيما ،يقؼ شبو عاجز أماـ حقائؽ االنقساـ
السياسي والجغرافي والمؤسساتي بيف الحركتيف التي تقود كؿ واحدة منيما جزءاً مف االراضي الفمسطينية
المحتمة« ،حماس» في قطاع غزة ،و «فتح» في الضفة الغربية.
فحركة «فتح» ،خصوصاً رئيسيا ،رئيس السمطة محمود عباس ،يبدي حذ اًر شديداً في كؿ خطوة يخطوىا
نحو «حماس» .وقالت شخصية سياسية مقربة مف الرئيس انو يسير في سياستو نحو «حماس» عمى خيط
رفيع ،اذ يخشى في كؿ لحظة مف الوقوع في ىاوية مف المشكالت السياسية والمالية مع الجيات المؤثرة،
خصوصاً في موازنة السمطة التي تصؿ الى نحو  4بالييف دوالر بعجز يزيد عف بميوف.
وقاؿ األميف العاـ لػ «الجبية الديموقراطية» نايؼ حواتمة لػ «الحياة»« :لدى الرئيس محمود عباس حسابات
دولية واقميمية ،فيو ال يخطو خطوة قبؿ أف يعرؼ نتائجيا عمى السمطة» .ونقؿ مسؤوؿ آخر عف عباس
قولو في المقاءات الداخمية « :ال أريد أف أنقؿ الحصار مف غزة الى الضفة ،إنما أريد أف أخرج غزة مف
الحصار كما ىي الضفة».
وتخضع « حماس في قطاع غزة الى حصار سياسي ومالي تقوده الواليات المتحدة لرفضيا استجابة الشروط
الغربية واالسرائيمية الداعية الى نبذ العنؼ واالعتراؼ بإسرائيؿ .ويسعى الرئيس عباس الى تشكيؿ حكومة
مف التكنوقراط تتولى التحضير إلجراء االنتخابات العامة .لكنو أبمغ مشعؿ في لقائيما األخير في القاىرة أنو
ال يريد تشكيؿ حكومة قبؿ أف يعرؼ بدايتيا ونيايتيا.
وقاؿ عضو المكتب السياسي لػ «حماس» عزت الرشؽ الذي شارؾ في ىذه المقاءات« :الرئيس عباس قاؿ
لألخ مشعؿ انو ال يريد تشكيؿ حكومة قد تستمر طويالً» .وأضاؼ« :ىو يريد اف يعرؼ متى ستجرى
االنتخابات ،وبعد تحديد موعدىا ،يتـ تشكيؿ الحكومة لفترة قصيرة تشرؼ خالليا عمى إجراء ىذه
االنتخابات».
ويبدي عباس أيضاً اىتمامو ببرنامج الحكومة بحيث ال تخرج عف برنامجو المعروؼ لألطراؼ المختمفة.
صرح بأف برنامجو المعروؼ ىو برنامج الحكومة ،االمر الذي عارضتو «حماس» بشدة .لكف
وكاف عباس ّ
الرئيس يقوؿ في المقاءات الخاصة انو لف يقبؿ أف تستغؿ أطراؼ معادية تشكيؿ الحكومة الجديدة بموافقة
«حماس» لتطالب بوقؼ التحويالت الجمركية االسرائيمية والمساعدات االميركية إلييا.
وتشكؿ التحويالت المالية الجمركية التي تجبييا إسرائيؿ وتحوليا الى السمطة  60في المئة مف إيرادات
الحكومة الفمسطينية .وتبمغ المساعدات االميركية الى السمطة  474مميوف دوالر سنوياً ،منيا  200مميوف
مساعدة مباشرة لمموازنة ،والباقي لممشاريع التنموية ولػ «وكالة االمـ المتحدة لغوث وتشغيؿ الالجئيف»
(اونروا).
ويخشى الرئيس عباس مف إقداـ الكونغرس ذي الغالبية المحافظة عمى وقؼ ىذه المساعدات ،األمر الذي
يؤثر في قدرة السمطة عمى دفع رواتب موظفييا.
ويسعى عباس الى ضماف إجراء االنتخابات في القدس قبؿ تحديد موعد ليا ،االمر الذي جعمو يطمب في
المقاء األخير مع مشعؿ التريث في تشكيؿ الحكومة خشية رفض اسرائيؿ السماح بإجرائيا في القدس ،وتالياً
بقاء الحكومة الجديدة لفترة طويمة مقبمة.
ويواجو مشعؿ صعوبات ال تقؿ عف الصعوبات التي يواجييا عباس .ووفؽ مقربيف منو ،فإف الصعوبة
االولى تتمثؿ في مطالبة قيادة «حماس» في قطاع غزة بمراعاة مصالح الحركة ومؤسساتيا القائمة في
التاريخ :الخميس 2012/3/1

العدد2427 :

ص 17

قطاع غزة .ويشدد قادة «حماس» في غزة عمى أف تخضع الحكومة لممساءلة أماـ المجمس التشريعي الذي
تتمتع فيو الحركة بغالبية مطمقة تمكنيا مف إسقاط الحكومة في حاؿ قياميا بخطوات تتعارض مع مصالح
الحركة.
وفي االجتماع االخير لممكتب السياسي لػ «حماس» ،طالب ممثمو قطاع غزة بأف يؤدي عباس اليميف
القانونية اماـ المجمس التشريعي .ويطالب قادة «حماس» في غزة أيضاً بالتريث في إجراء االنتخابات الى
حيف تييئة االجواء .وقاؿ القيادي في الحركة في غزة محمود الزىار« :كيؼ يمكف إجراء انتخابات بينما
يتعرض كؿ مف يحمؿ يافطة انتخابية الى السجف ،ويعتقؿ كؿ مف يحمؿ ماالً لحماس بتيمة تبييض
أمواؿ؟».
وقالت مصادر مطمعة اف الحركة التي اقرت «اتفاؽ الدوحة» في االجتماع االخير لمكتبيا السياسي في
القاىرة ،اشترطت تطبيقة بموافقة عباس عمى عرض حكومتو اماـ التشريعي واالعالف انو ليس لدييا برنامج
سياسي.
وفي حاؿ نجاح الطرفيف في تخطي ىذه القائمة الطويمة مف العقبات ،وىو امر مشكوؾ فيو بدرجة كبيرة،
فإنيما سيجد اف نفسييما أماـ عقبات جديدة اوالىا واقع قطاع غزة المحرر مف االحتالؿ ،والضفة الواقعة
تحت االحتالؿ.
أولى ىذه الصعوبات إعادة دمج االجيزة االمنية التي يسير كؿ منيا وفؽ عقيدة أمنية مختمفة .ومنيا إعادة
دمج المؤسستيف الحكوميتيف ،واعادة استيعاب أكثر مف  75ألؼ موظؼ سابؽ ،نصفيـ مف رجاؿ األمف،
وعينت فييا موظفيف مواليف ليا.
في المؤسسة الحكومية التي سيطرت عمييا «حماس» ّ
ويرى كثيروف أف معالجة ىذه الممفات سيستغرؽ سنيف طويمة مقبمة .ويقوؿ مسؤولوف في الحركتيف :أف نبدأ
بالعممية خير مف بقاء الوضع عمى ما ىو عميو .لكف ثمة مف لديو قمؽ مف احتماؿ حدوث استعصاء في
التغمب عمى بعض ىذه العقبات ،مثؿ اجيزة االمف واالنتخابات وغيرىا ،يؤدي الى انييار العممية برمتيا،
مشيريف الى عدـ نضوج اآلليات الديموقراطية في المؤسسة الديموقراطية .ويقدـ ىؤالء أمثمة منيا فوز
«حماس» في االنتخابات المقبمة ،ورفض «فتح» السماح ليا بممارسة الحكـ في الضفة ،او فوز «فتح»
وعدـ سماح «حماس» ليا بممارسة الحكـ في غزة.
الحياة ،لندن2012/3/1 ،
 24ليبرمان" :اسرائيل" لن تتخمى عن غور األردن
تؿ ابيب :اكد وزير الخارجية االسرائيمي افيغدور ليبرماف استحالة ضماف امف دولة اسرائيؿ بدوف بقاء تواجػد
اسػرائيمي فػي منطقػة غػور االردف مشػددا عمػػى انػو ال يمكػف االكتفػاء بنشػر قػوات دوليػة فييػا خاصػة فػي ظػػؿ
المتغيرات االقميمية الحالية.
ووصػػؼ الػػوزير ليبرمػػاف غػػور االردف بالمفتػػاح لمنطقػػة تػػؿ ابيػػب الكبػػرى وبػػاىـ مػػانع تمتمكػػو اس ػرائيؿ حيػػاؿ
التيديدات التي تواجييا.
ومضػػى يقػػوؿ اف منطقػػة غػػور االردف ىػػي احػػدى النقػػاط المركزيػػة والحساسػػة لمغايػػة فػػي اي عمميػػة تفاوضػػية
مستقبمية.
القدس ،القدس2012/3/1 ،
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يعين دبموماسية من أصل إثيوبي سفيرة لـ"إسرائيل" في أديس أبابا
 25ليبرمان ِّ
تؿ أبيػب :قػرر وزيػر الخارجيػة اإلسػرائيمي ،أفيغػدور ليبرمػاف ،تعيػيف الدبموماسػية مػف أصػؿ إثيػوبي ،بالينػيش
زباديا ( 43عاما) ،سفيرة إلسرائيؿ في أديس أبابا.
والالفػػت فػػي ىػػذا التعيػػيف ىػػو أف زباديػػا ىػػي أوؿ إثيوبيػػة تصػػؿ إلػػى ىػػذا الدرجػػة الدبموماسػػية الرفيعػػة .وأنيػػا
سػػتمثؿ إس ػرائيؿ فػػي وطنيػػا األوؿ إثيوبيػػا فػػالمعروؼ أف ىنػػاؾ نحػػو  130ألػػؼ م ػواطف إس ػرائيمي مػػف أصػػؿ
إثيػػوبي ،يعػػانوف التمييػػز العنصػػري بسػػبب لػػونيـ .وىػػـ يػػديروف نضػػاال مري ػ ار ضػػد ىػػذا التمييػػز ،ومػػف أجػػؿ
معاممتيـ بمساواة في العمؿ والتعميـ والسكف .وزباديا كانت قد ىاجرت مع عائمتيا إلى إسرائيؿ قبؿ  25سنة.
وى ػػي تحم ػػؿ المق ػػب الج ػػامعي الث ػػاني ف ػػي العم ػػوـ السياس ػػية والعالق ػػات الدولي ػػة .وق ػػد ب ػػدأت الخدم ػػة ف ػػي و ازرة
الخارجية منذ  9سنوات وأرسمت إلى ميمات دبموماسية في الواليات المتحدة وأفريقيا.
وقد صرح ليبرماف بأنو عينيا أوال لقدراتيا العالية وتجربتيا الناجحة في العمؿ الدبموماسي ،وثانيا ألنو يرفض
العنصرية الممارسة ضد اإلثيوبييف في إسرائيؿ.
الشرق األوسط ،لندن2012/3/1 ،
 26ليفني :الدولة الييودية لن تكون دولة دينية
اإلذاعػػة اإلس ػرائيمية الثانيػػة :تحػػدثت زعيمػػة المعارضػػة وحػػزب كػػديما تسػػيبي ليفنػػي عػػف تجنيػػد المتػػدينيف فػػي
الجيش ،وأوضحت بأنو لف تكوف ىناؾ توافقات مع الجميػور المتػديف ،وفػي حػاؿ عػدـ اتخػاذ قػ اررات صػعبة،
فإف ذلؾ سيتسبب بانقساـ الشعب.
وفػػي مػػؤتمر لنشػػطاء حػػزب كػػديما فػػي كريػػات بياليػػؾ ،أوضػػحت ليفنػػي بأنػػو يجػػب الحسػػـ فػػي موضػػوع ىويػػة
الدولة الييودية ،وأنو يجب التأكيد عمى أف الدولة الييودية ليست دولة دينية.
مركز دراسات الشرق األوسط2012/2/29 ،
تحث مستوطني بؤرة ميجرون عمى الخروج منيا
 27الحكومة اإلسرائيمية ّ
لوس أنجمس تايمز :وصمت المفاوضات التي تقودىا الحكومة اإلسرائيمية مع مجمس المستوطنات بشأف بؤرة
ميجػػروف إلػػى طريػػؽ مسػػدود .حيػػث أطمقػػت الحكومػػة اإلسػرائيمية أمػػس االثنػػيف تحػػذي اًر أخيػ اًر لتفػػادي المواجيػػة
بناء عمى أمر المحكمة اإلسرائيمية.
خالؿ إخالء بؤرة ميجروف ً
وعقد النائب بيني بيغف ،الذي كاف يقود جيػود الحكومػة لحػؿ ىػذه القضػية ،مػؤتم اًر صػحفياً حػث فيػو السػكاف
عمػػى قبػػوؿ عػػرض نقميػػـ .وأضػػاؼ "بعػػد شػػيور طويمػػة مػػف المحادثػػات ،أممػػي ىػػو أف يوافػػؽ سػػكاف ميجػػروف
عمى ما ىو مقترح حتى نتمكف مف وضع الممسات األخيرة عمى المسودة في اليوـ أو اليوميف القادميف".
واحػػتج أنصػػار المسػػتوطنيف خػػارج مقػػر إقامػػة رئػػيس الػػوزراء اإلس ػرائيمي نتنيػػاىو ،مطالبينػػو بالتػػدخؿ لتسػػوية
القضية .ورغـ المجتمػع الػدولي يػرى فػي جميػع المسػتوطنات اإلسػرائيمية فػي الضػفة الغربيػة غيػر شػرعية ،إال
أف الحكومػػة اإلس ػرائيمية تميػػز بػػيف المسػػتوطنات الشػػرعية وغيػػر الشػػرعية .وبػػؤرة ميجػػروف ىػػي اكبػػر البػػؤر
االستيطانية الغير شرعية في الضفة الغربية.
مركز الدراسات السياسية والتنموية  ،CPDSفمسطين  -غزة2012/2/27 ،
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 28الخارجية اإلسرائيمية تحذر :مصر سترد عمينا بشكل حازم عمى أى استفزاز جديد ليا
كت ػػب  -محم ػػد محم ػػود :ح ػػذرت و ازرة الخارجي ػػة اإلسػ ػرائيمية ،م ػػف مغب ػػة القي ػػاـ ب ػػأى عممي ػػة عس ػػكرية لمج ػػيش
اإلسرائيمي فى قطاع غزة أو عمميػات اسػتف اززية عمػى الحػدود مػع مصػر ،مؤكػدة أف مصػر سػترد بشػكؿ حػازـ
وشديد عمى أى استف اززات إسرائيمية جديدة.
وفيمػػا حػػذرت مػػف الجمػػود فػػي العالقػػات المص ػرية ػ اإلس ػرائيمية اعتبػػرت أف اقتحػػاـ المتظػػاىريف المص ػرييف
لمسفارة اإلسرائيمية في سبتمبر الماضي كاف دليالً عمى فرض الشارع المصرى لرأيو عمى الجيش ،وأنو "برغـ
إدراؾ المجمس العسكرى الحاكـ لقيمة السالـ مع إسرائيؿ ،فإف ىناؾ عناصر داخؿ ىذا المجمس غير راضية
عف أجزاء مف اتفاقية "كامب ديفيد" الموقعة بيف مصر واسرائيؿ منذ عاـ .1979
وذكػػرت صػػحيفة "ىػػاآرتس" العبريػػة ،أف تمػػؾ التحػػذيرات وردت فػػى سػػياؽ تقريػػر تحػػت عن ػواف" :قػػوة الشػػارع
ػار باس ػػـ" ـ ـ د" ،وال ػػذي
المص ػػرى" لمرك ػػز األبح ػػاث السياس ػػية ب ػػو ازرة الخارجي ػػة اإلسػ ػرائيمية المع ػػروؼ اختص ػ ًا
يختص بجمع معمومات استخباراتية عف الدوؿ األخرى ،وتحميميا ،وتقديـ توصيات لمحكومة اإلسرائيمية بشأف
قضايا معينة.
وقاؿ التقرير إف التغييرات التى تشيدىا مصر مف شأنيا تقييد يد إسرائيؿ عف العمؿ فى قطاع غػزة ،وأف أى
خطوة تجرييا إسرائيؿ ستعد فى نظر مصر عمالً اسػتف اززًيا ،كعمميػة بغػزة أو سػيناء ىػذا األمػر قػد يػؤدى إلػى
حزما وقوة مف ذى قبؿ.
رد فعؿ مصرى أشد ً
واعتبر أف اليدؼ األوؿ لمنظاـ الحاكـ الجديد فى مصػر بعػد االنتخابػات البرلمانيػة والرئاسػية ،سػيكوف تغييػر
الممحؽ األمنى باتفاقية "كامب ديفيد" بشكؿ يسمح بزيادة التواجد العسكرى المصرى فى شبو جزيرة سيناء.
في غضوف ذلؾ ،اعتبر اريػـ ىميفػى ،الػرئيس األسػبؽ لجيػاز المخػابرات اإلسػرائيمية "الموسػاد" ،أف االتفاقيػات
التى وقعتيا مصر واألردف مع إسرائيؿ تعد بمثابة اعتراؼ بييودية إسرائيؿ حتى لػو لػـ تػذكر تمػؾ االتفاقيػات
نصا فى بنودىا.
ىذا االعتراؼ ً
المصريون ،القاىرة2012/2/29 ،
 29سفير "إسرائيل" في األمم المتحدة يشتكي من صواريخ غزة ويتيم مجمس األمن بالتقصير
التمفزيػػوف اإلسػرائيمي -القنػػاة العاشػرة :أرسػػؿ سػػفير إسػرائيؿ لػػدى األمػػـ المتحػػدة روف بػػروس أور إلػػى كػػؿ مػػف
األمػػيف العػػاـ لألمػػـ المتحػػدة بػػاف كػػي مػػوف والػػدوؿ األعضػػاء فػػي مجمػػس األمػػف رسػػالة احتجػػاج عمػػى سػػكوت
مجمػػس األمػػف عػػف اسػػتمرار إطػػالؽ الص ػواريخ باتجػػاه إس ػرائيؿ ،ولكػػف الرسػػالة فػػي ىػػذه الم ػرة لػػـ تكػػف طويمػػة
ومفصمة فقد اكتفى السفير فػي رسػالتو بسػطريف فقػط ،وذلػؾ مػف أجػؿ اإلعػراب عػف اإلحبػاط اإلسػرائيمي فػي
ّ
ظؿ سكوت األمـ المتحدة.
مركز دراسات الشرق األوسط2012/2/29 ،
 30الضرائب اإلسرائيمية :شبيات فساد ضد وزير القضاء اإلسرائيمي
الناصػرة :أعمػػف أمػػس األربعػػاء ،أف سػػمطة الضػرائب اإلسػرائيمية شػػرعت فػػي األيػػاـ األخيػرة فػػي تحقيػػؽ جنػػائي
ضد وزير القضاء الحالي يعقوب نئماف بشبية إخفاء أمواؿ عف سمطة الضرائب ،قبؿ توليو منصبو الػوزاري،
خالؿ عممو شريكا في اكبر مكتب محاماة في إسرائيؿ.
عمان2012/3/1 ،
الغدّ ،
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 31وزير الطاقة اإلسرائيمي :نتنياىو عمى اطالع بمشكمة أسعار الوقود وآمل أن يمنع ارتفاعو
اإلذاعػػة اإلس ػرائيمية الثانيػػة :صػ ّػرح وزيػػر الطاقػػة والميػػاه اإلس ػرائيمي عػػوزي النػػداو خػػالؿ مقابمػػة مػػع اإلذاعػػة
اإلس ػرائيمية الثانيػػة اليػػوـ بأنػػو تحػػادث مػػع رئػػيس الػػوزراء بنيػػاميف نتنيػػاىو حػػوؿ االرتفػػاع المتوقػػع فػػي أسػػعار
الوقود ىذه الميمة ،وأف نتنياىو ُمطّمع عمى المشكمة.
وقد أعرب الوزير النداو عف أممو بأف يعمؿ رئيس الػوزراء اليػوـ عمػى منػع ارتفػاع أسػعار البنػزيف إلػى ثمانيػة
شػػيكالت لمتػػر الواحػػد ،كمػػا أوضػػح بأنػػو يجػػب عمػػى الحكومػػة أف تجػػد طُرق ػاً الحت ػواء االرتفػػاع فػػي األسػػعار،
وربما يكوف ذلؾ عف طريؽ تقميص ميزانيات الو ازرات.
مركز دراسات الشرق األوسط2012/2/29 ،
السورية تريد السالم معنا
 32وزير الرعاية االجتماعية في "إسرائيل" :المعارضة
ّ
خاص بالموقع ( -أ ب) :كشؼ وزير الرعاية االجتماعيػة اإلسػرائيمي إسػحاؽ ىيرتػزوغ أف قيػادات المعارضػة
السػػورّية أبمغػػوه بنيػػتيـ إقامػػة سػػالـ مػػع إس ػرائيؿ بعػػد سػػقوط ال ػرئيس بشػػار األسػػد .وقػػاؿ ىيرتػػزوغ القيػػادي فػػي
حزب العمؿ وعضو لجنة الخارجيػة واألمػف فػي الكنيسػت اإلسػرائيمي ،إف المعارضػة السػورّية تريػد «أف تكػوف
صػػديقة» إلس ػرائيؿ .ورفػػض ىيرتػػزوغ تسػػمية مصػػادره ،قػػائالً إنيػػـ يخشػػوف عقػػاب األسػػد .وأشػػار إلػػى أنيػػـ
ينتموف إلى فصػائؿ أساسػية فػي الثػورة السػورية .وطالػب ىيرتػزوغ الدولػة العبريػة بػدعـ الثػوار السػورييف بمػواد
طبية ومساعدات إنسانية.
االخبار ،بيروت2012/3/1 ،
 33أعضاء الكنيست من اليمين اإلسرائيمي يطالبون بإقصاء قاض عربي لم ينشد "ىتكفا"
الناصرة  -برىوـ جرايسي :طالب عدد مف أعضاء الكنيست مف اليميف اإلسرائيمي العنصري أمس األربعػاء،
إقصاء قاضػي المحكمػة العميػا العربػي الوحيػد ،سػميـ جبػراف ،بعػد أف "كشػفت" عدسػات القنػاة الثانيػة لمتمفزيػوف
اإلسرائيمي ،أنو لـ ينشد النشيد اإلسرائيمي الرسمي "ىتكفا" ،في حفؿ تنصيب رئيس المحكمة العميا اإلسرائيمية
آشر غرونيس ،الذي ىو أصال نشيد الحركة الصييونية ومعانيو عنصرية واستعالئية.
إال أف الوزير اإلسرائيمي موشيو يعموف ،سػارع إلػى لجػـ المشػيد الحاصػؿ ،منعػا لحػرج إسػرائيمي رسػمي ،وراح
يدعو اعضاء الكنيست لمكؼ ،وقاؿ إنو مف غير الممكف مطالبة عربي بأف ينشد نشيد "ىتكفا".
ويذكر انو بموجب األنظمة القائمة في توزيع مناصب المحكمة العميا ،فإف جبراف ىو أقػوى المرشػحيف لتػولي
منصب نائب رئيس المحكمة ،إال إذا جرى تغييػر األنظمػة لمنعػو مػف المنصػب ،خاصػة وأف الكنيسػت أسػقط
أمػس مشػػروع قػػانوف ،بػادر لػػو النائػػب االرىػابي ميخائيػػؿ بػػف آري ،ويقضػػي بمنػع كػػؿ مػػف لػـ يخػػدـ فػػي جػػيش
االحتالؿ بتولي منصب قاض في إسرائيؿ ،وأف مف تولى ىذا المنصب مف قبؿ ولـ يخدـ في الجيش فإنو ال
يستطيع تولي منصب نائب رئيس محكمة.
عمان2012/3/1 ،
الغدّ ،
 34الكنيست :شكوى ضد النائب سعيد نفاع لمشاركتو في باجتماع لمتضامن مع سوريا في حيفا
ردة عمػػى شػػكوى
ػباطية فػػي الكنيسػػت ىػػذا األسػػبوع لمنائػػب سػػعيد نفػػاع طالبػػة ّ
الناصػرة :توجيػػت المجنػػة االنضػ ّ
خمفيػة مشػاركتو
قدمت ضده عمى يد
ّ
ػمي نفسػيا 'منتػدى قضػائي ألجػؿ أرض إسػرائيؿ' ،وذلػؾ عمػى ّ
ّ
جمعية تس ّ
في االجتماع التضامني مع سورّية يوـ اؿ 26مف شباط في مسرح الميداف في حيفا.
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وقد جاء في الشكوى 'البحث في تصرؼ عضو الكنيست سعيد نفاع بسبب اشتراكو في اجتمػاع تأييػد لػرئيس
سورية ب ّشار األسد االثنيف في حيفا .فقد عقد اجتماع في مسرح الميداف في حيفا ،والذي مف عادتو أف يػأوي
عناصر معادية تعمؿ عمػى زعزعػة أسػس وجػود دولػة إسػرائيؿ ،شػارؾ فيػو ق اربػة اؿ 500-إنسػاف وشػارؾ فيػو
النائب نفاع دعما لمرئيس األسد وقد ُرفعت فيو صور لألسد وأعالـ سورّية'.
الرد وتأتي في سياؽ تحريض قوى عنصرّية ضد القيادات
وفي تعقيبو قاؿ نفاع 'ال تستحؽ مثؿ ىذه الشكوى ّ
العر ّبية'.
القدس العربي ،لندن2012/3/1 ،
 35الجيش اإلسرائيمي :إيران أرسمت أسمحة ليبية إلى لبنان وقطاع غزة
زعمػػت مصػػادر فػػي قيػػادة المنطقػػة الجنوبيػػة لمجػػيش االس ػرائيمي ،أف إي ػراف قامػػت بإرسػػاؿ كميػػات كبي ػرة مػػف
األسمحة إلى لبناف وقطاع غزة ،حصمت عمييا مف ليبيا ،ما ييدد ييدد غالبية المراكز الحيوية االسرائيمية.
وكمػػا قالػػت تمػػؾ المصػػادر وفقػػا إلذاعػػة الجػػيش ،إف المنظمػػات الفمسػػطينية تسػػتغؿ الربيػػع العربػػي والتخوفػػات
االس ػ ػرائيمية مػ ػػف ردود فعػ ػػؿ شػ ػػعبية عربيػ ػػة ،وخاصػ ػػة فػ ػػي مصػ ػػر ،مػ ػػا جعميػ ػػا تزيػ ػػد مػ ػػف اسػ ػػتف اززاتيا لمجػ ػػيش
االسرائيمي ،محذرة مف قياـ إسرائيؿ برد كبير في حاؿ تواصمت عمميات إطالؽ الصواريخ مف غزة.
موقع عرب2012/2/29 ،48
 36الجيش اإلسرائيمي :منظومة "حيتس" قادرة عمى حمايتنا من الصواريخ اإليرانية
صرح مسؤوؿ كبير في و ازرة الجػيش اإلسػرائيمية ،أنػو بمقػدور المنظومػة الحربيػة المط ّػورة
الناصرة (فمسطيف)ّ :
المضادة لمصواريخ طويمة المػدى ،حمايػة الفضػاء اإلسػرائيمي مػف أي ىجمػات صػاروخية إيرانيػة فػي
"حيتس"
ّ
المستقبؿ.
وقالػػت صػػحيفة /جيػػروزالـ بوسػػت /اإلس ػرائيمية فػػي عػػددىا الصػػادر اليػػوـ األربعػػاء ( ،)2/29نق ػالً عػػف آرييػػو
ىيرتسػػوغ ،رئػػيس إدارة "الػػدرع الصػػاروخي" فػػي الػػو ازرة المنتييػػة واليتػػو ،منظومػػة صػواريخ "حيػػتس" قػػادرة عمػػى
حماية الجانب اإلسرائيمي مف الصواريخ اإليرانية بعيدة المدى مف طرازي "شياب" و"سجيؿ".
وأضػػاؼ "المنظومػػة جػػاىزة تمام ػاً مػػف الناحيػػة العممياتيػػة العت ػراض رشػػقات الص ػواريخ اإليرانيػػة" ،مشػػي اًر فػػي
الوقت ذاتو إلى استحالة ضماف الوقاية مف االعتداءات الصاروخية بنسبة مائة في المائة.
وكػػاف الصػػاروخ الحربػػي المعػ ّػد العت ػراض الص ػواريخ طويمػػة المػػدى "حيػػتس" قػػد خضػػع لعمميػػة تطػػوير مكثّفػػة
دامت ثالثة أعواـ ،فيما وصؼ الجيش اإلسرائيمي ىذه العممية ب ػ "انطالقػة تكنولوجيػة عالميػة تُكسػب إسػرائيؿ
قدرة إحكاـ إغالؽ أجوائيا" ،وفؽ تصريحات الجيش.
قدس برس2012/2/29 ،
" 37إسرائيل" :خاليا حماس النائمة تنتظر اإلشارة الستئناف العمميات االستشيادية
القػػدس المحتمػػة  -جمػػاؿ جمػػاؿ  -وكػػاالت األنبػػاء :رفعػػت سػػمطات االحػػتالؿ حظػػر النشػػر عػػف اعتقػػاؿ خميػػة
تابعػػة لحركػػة حمػػاس كانػػت تخطػػط لوضػػع مجموعػػة اىػػداؼ عسػػكرية تمييػػداً لض ػربيا واكػػدت اف الحركػػة لػػـ
توقؼ نشاط جناحيا العسكري «كتائب القساـ» واف ىناؾ عشرات الخاليا النائمة والتي تنتظر ق ار ار دراماتيكيا
مػػف قيػػادة الحركػػة السػػتئناؼ العمميػػات االستشػػيادية .وكانػػت السػػمطات قػػد حظػػرت نشػػر اي تفاصػػيؿ لحػػيف
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المحكمة امس حيث حكمت المحكمة اإلسرائيمية المركزية في القدس المحتمة عمى شاب مقدسػي يػدعى منيػر
عطػوف بالسػجف الفعمػي لمػػدة  5سػنوات والسػجف مػػع وقػؼ التنفيػذ لمػػدة سػنة واحػدة بعػػد «إدانتػو» بسمسػمة مػػف
التيـ المتعمقة بنشاطاتو في إطار حركة حماس مف ضمنيا التجنيد .وذكرت اإلذاعة العسكرية اإلسرائيمية أف
مف بيف ىذه النشاطات إعداد عبوات ناسػفة .والمعتقػؿ منيػر عطػوف مػف بمػدة صػور بػاىر فػي جنػوب القػدس
المحتمة وتـ إيقافو قبؿ أقؿ مف عاـ لدى شرطة االحػتالؿ مػع خمسػة آخػريف بتيمػة تنظػيـ خميػة تابعػة لحركػة
حماس والتخطيط لتنفيذ عمميات فدائية .وفي القدس المحتمة،
عمان2012/3/1 ،
الدستورّ ،
 38قمق عسكري صييوني من توجو حركة الجياد لتدريب عناصرىا عمى أساليب قتاليم
عب ػػرت محاف ػػؿ عس ػػكرية ص ػػييونية ع ػػف قمقي ػػا م ػػف الط ػػرؽ واألس ػػاليب العممي ػػة الت ػػي تتبعي ػػا حرك ػػة "الجي ػػاد
ّ
اإلسػػالمي" لتحػػديث المعمومػػات العسػػكرية لمقاتمييػػا لمواجيػػة الجػػيش ،عبػػر زيػػادة التثقيػػؼ العسػػكري لػػدييـ،
واسػتخالص العبػػر مػػف الحػػروب التػػي خاضػػيا الجػػيش فػي غػزة ولبنػػاف ،مشػػيرة إلػػى أف ذلػػؾ يعنػػي أف الحركػػة
تحضػر عناصػرىا نفسػياً ولوجسػتياً لمحػػرب ،وتعمميػـ مبػادئ التػدريب العمميػة إليقػػاع أكبػر ضػرر ضػد الجنػػود
ّ
فػػي سػػاحة المعركػػة .وأضػػافت المحافػػؿ أف ىػػذه المخػػاوؼ ت ازيػػدت مػػع حصػػوؿ "إسػرائيؿ" عمػػى كتػػاب تػػدريبي
توزعػػو الحركػػة عمػػى مقاتمييػػا ،يشػػرح كيفيػػة تفكيػػر العقػػؿ الصػػييوني ومؤسسػػاتو األمنيػػة والعسػػكرية ،والتعامػػؿ
ّ
معيا وىزيمتيا ،موضحة أف الكتاب ينقسػـ إلػى  5فصػوؿ رئيسػية ،تخصػص بعضػيا لمحػديث عػف النظريػات
العسكرية والعقائد التسمحية وفنوف الحرب ،والمبادئ القتالية ،ويحتوي إرشادات بشأف الخيارات المتاحة لجمػع
المعمومات حوؿ تحركات العدو ،والمناورات لتنفيذ الميمة ،وأىمية استخداـ متفجرات التدريب.
موقع تيك ديبكا األمني
مركز دراسات وتحميل المعمومات الصحفية2012/2/29 ،
 39القناة العاشرة :العثور عمى مخزن سالح لمجيش االسرائيمي يعود ألكثر من  30عام
بيػػت لحػػـ  -معػػا :سػػمحت الرقابػػة العسػػكرية فػػي إس ػرائيؿ اليػػوـ االربعػػاء بنشػػر تفاصػػيؿ العثػػور عمػػى مخػػزف
سالح كبير لمجيش االسرائيمي يعود الكثر مف  30عاما عمى الحدود المصرية ،وبحسب ما نشر موقع القناة
العاشػرة لمتمفزيػػوف االسػرائيمي فقػػد تػػـ العثػػور عمػػى مخػػزف السػػالح االسػػبوع الماضػػي ،عنػػدما اصػػطدمت ج ارفػػة
لمجيش االسرائيمي باغصاف اشجار مستورة ،اثناء عمميا لبناء الجدار عمى الحدود المصرية.
واشػػار الموقػػع الػػى اف ىػػذا المحػػزف تػػـ اقامتػػو اثنػػاء تواجػػد الجػػيش االسػرائيمي فػػي سػػيناء ،ولػػـ يػػتـ اخػػالء ىػػذه
االسمحة بعػد اتفاقيػة السػالـ وانسػحاب الجػيش منيػا ،وكػذلؾ فػأف قيػادة الجػيش لػـ يكػف لػدييا عمػـ بوجػود ىػذا
المخزف.
الناطؽ باسػـ الجػيش االسػرائيمي أكػد اف جػزء كبيػ ار مػف ىػذه االسػمحة غيػر قابمػة لالسػتخداـ بفعػؿ الػزمف ،فػي
حيف أكد بعض الجنود وجود قذائؼ مدفعية صالحة لالستخداـ ،وكذلؾ وجود عدد كبير مف ىذه القذائؼ في
ىذا المخزف واسمحة اخرى مختمفة.
وكالة معاً اإلخبارية2012/2/29 ،
ائيميا يخضعون لحماية بكمفة  37مميون شيكل سنويا
" 40ىآرتس" 27 :وزي ارً إسر ً
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الناصرة  -زىير أندراوس :ذكرت صحيفة "ىآرتس" اف  27وزي اًر إسرائيمي يخضعوف لحمايػة لصػيقة مػف قبػؿ
شػػركة خاصػػة (ميكػػود) ،فػػازت فػػي مناقصػػة لحمايػػة الشخصػػيات ،جػػرت قبػػؿ نحػػو ثػػالث سػػنوات بكمفػػة تصػػؿ
إل ػػى نح ػػو  37ممي ػػوف ش ػػيكؿ ف ػػي الس ػػنة (دوالر أمريك ػػي ُيع ػػادؿ  3880ش ػػيكؿ إسػ ػرائيمي) ،ال تش ػػمؿ النفق ػػات
االسػػتثنائية المتعمقػػة بعمميػػات الحمايػػة المعقػػدة مثػػؿ الج ػوالت ،واآلليػػات المصػػفحة أو نفقػػات الحمايػػة خػػارج
إسرائيؿ.
وأوض ػػحت 'ى ػػآرتس' أف الش ػػاباؾ رف ػػض ى ػػذا األس ػػبوع الكش ػػؼ التفص ػػيمي ع ػػف نفق ػػات الحماي ػػة وموازن ػػة ى ػػذه
الوحػػدة .جػػدير بالػػذكر أف مسػػؤولية حمايػػة الشخصػػيات السياسػػية اإلس ػرائيمية والدبموماسػػييف العػػامميف خػػارج
إس ػرائيؿ تقػػع عمػػى كاىػػؿ جيػػاز األمػػف العػػاـ (الشػػاباؾ) ،الػػذي وفػػؽ التقػػارير اإلس ػرائيمية ،كثػػؼ مػػف حمايػػة
الشخصػيات اإلسػرائيمية الميمػػة خػػارج حػدود الدولػػة العبريػػة ،خصوصػػا بعػد تصػريح األمػػيف العػػاـ لحػػزب اهلل،
انتقامػا الغتيػاؿ
الشيخ حسف نصر اهلل ،بأف منظمتو ستستيدؼ كبار الدبموماسػييف والشخصػيات اإلسػرائيمية،
ً
القائد العسكري في حزب اهلل ،عماد مغنية.
القدس العربي ،لندن2012/3/1 ،
 41يديعوت" :إسرائيل" تبني ميناء جديداً في إيالت يخمق بديال تجاريا ينافس قناة السويس
نشرت إسرائيؿ أوؿ أمس أكبر عطاء في تاريخيا إلنشاء مينػاء ضػخـ فػي إيػالت عمػى بعػد أربعػة كيمػومترات
مػف خمػػيج العقبػػة فػػي عمػػؽ الصػػحراء عبػػر إنشػػاء قنػاة عريضػػة .وتبمػػغ التكمفػػة المقػػدرة ليػػذا المشػػروع المسػػمى
«البوابة الجنوبية»  13مميار شيكؿ (حوالى  3,5مميارات دوالر).
وأعمنػػت و ازرة المواصػػالت اإلسػرائيمية أنيػػا تطمػػب بػػذلؾ تسػػمـ معمومػػات حػػوؿ إنشػػاء مينػػاء جديػػد فػػي إيػػالت.
وبموجب المشػروع سػيتـ نقػؿ مينػاء إيػالت مػف موقعػو الحػالي عمػى خمػيج العقبػة مسػافة  4كيمػومترات شػمالي
الخميج حيث ستربط بيف الميناء والخميج قناة عريضة بطوؿ  4كيمومترات.
ونقمت «يديعوت أحرنوت» عف وزير المواصالت ،إسرائيؿ كاتس قولو إف القناة سوؼ تسمح مستقبال بػالربط
بيف خط السكة الحديد والميناء مما يخمؽ بديال تجاريا عف قناة السويس.
ويشػػمؿ المشػػروع ،حفػػر قنػػاة مػػف الشػػاطئ الش ػرقي لممدينػػة شػػماال ،بطػػوؿ  4كيمػػومترات وبعػػرض  100متػػر.
كػػذلؾ تشػػمؿ الخطػػة إنشػػاء مينػػاء بحػػري فػػي الطػػرؼ الشػػمالي لمقنػػاة ونقػػؿ النػ ػػشاط مػػف المينػ ػػاء الحػػالي إلػػى
الم يناء الجديد بقصد تحويؿ الميناء القديـ إلى منطقة سياحية وتجارية .ويتوقػع أف يخمػؽ المشػروع مػا ال يقػؿ
عف  5آالؼ فرصػػة عمؿ جديدة لسكاف إيالت وجوارىا.
وأشػار الػػوزير كػاتس إلػػى أف الخطػة ترمػػي لخمػؽ بوابػػة جنوبيػة لنقػػؿ البضػائع ومسػػار تجػاري دولػػي بػيف آسػػيا
وأوروبا ،وخمؽ جسر بري منافس لقناة السويس ومركز مواصالت وامدادات في إيالت.
السفير ،بيروت2012/3/1 ،
 42المفتي العام لمقدس والديار الفمسطينية :ينبغي القيام بواجب نصرة القدس بكل السبل المتاحة
راـ اهلل :أصدر المفتي العاـ لمقدس والديار الفمسطينية ،الشيخ محمد حسيف بياناً رد فيو عمى فتوى تحريـ
زيارة القدس لغير الفمسطينييف ،جاء فيو' ،إف القدس وفمسطيف أمانة في أعناؽ العرب والمسمميف ،وينبغي
القياـ بواجب نصرتيما بكؿ السبؿ المتاحة والممكنة ،منتقداً المواقؼ السمبية التي تشبو موقؼ القاعديف مف
ِ
ت ورب َ ِ
قوـ موسى إذ{ :قَالُوا َيا م َ ِ
وف'.
اموا ِفييَا فَا ْذ َى ْ
ُّؾ فَقَات َال إِنَّا َى ُ
اى َنا قَاع ُد َ
ب أ َْن َ َ َ
وس ٰى إَّنا لَ ْف َن ْد ُخمَيَا أ ََب ًدا َما َد ُ
ُ
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وقاؿ إف مف أبرز واجبات األمة اإلسالمية أف تعمؿ جيدىا لتحرير ىذه األرض المباركة ،ومسجدىا
األقصى ،حتى تكوف مفتوحة لمف يشد الرحاؿ إلييما ،ومف المؤكد أف شد الرحاؿ إلى المسجد األقصى في
ظؿ االحتالؿ يختمؼ عنو في ظؿ الحرية واألماف ،وأىؿ القدس أدرى بحاليا وبما يخدـ مصالحيا ويعزز
صمودىا.
وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية (وفا)2012/2/29 ،
" 43رابطة عمماء فمسطين" :دعوات عباس لزيارة القدس مرفوضة وتمثل اعترافاً عمنياً بـ"إسرائيل"
الخميؿ :استنكرت "رابطة عمماء فمسطيف" الدعوة التي أطمقيا رئيس السمطة الفمسطينية محمود عباس لمعرب
والمسمميف لزيارة مدينة القدس المحتمّة ،وقالت إنيا "مرفوضة ،ومردودة عميو".
خاصة لػ"قدس برس" أدلى بيا اليوـ األربعاء (،)2/29
وقاؿ رئيس الرابطة ،سالـ سالمة ،في تصريحات
ّ
"دعوة عباس لقادة العرب والمسمميف لزيارة القدس والمسجد األقصى مردودة عميو ،حيث أنيا تشكؿ اعترافاً
عمنياً وليس مبطناً بإسرائيؿ" ،وفؽ تصريحاتو.
ونوه سالمة ،إلى أف السمطة الفمسطينية ال تممؾ صالحية اتخاذ قرار بالسماح لمعرب باجتياز الحدود
ّ
الفمسطينية المحتمة التي يسيطر عمييا الجانب اإلسرائيمي ،موضحاً أف ىذه الزيارات ال تتـ إال بموافقة
سمطات االحتالؿ وبعد الحصوؿ عمى تأشيرة مف قبميا ،األمر الذي يمثّؿ اعترافاً عمنياً بشرعية االحتالؿ
عمى األرض ،حسب قولو.
قدس برس2012/2/29 ،
 44قراقع :إطالق حممة دولية إل لغاء سياسة االعتقال اإلداري في سجون االحتالل
راـ اهلل :قاؿ وزير شؤوف األسرى والمحرريف عيسى قراقع ،أمس ،إف الو ازرة وبالتشبيؾ مع مؤسسات
وجمعيات حقوؽ اإلنساف ،أطمقت حممة دولية إللغاء سياسة االعتقاؿ اإلداري ضد األسرى واألسيرات في
سجوف االحتالؿ .وأشار قراقع إلى أف ىذه الحممة جاءت تحت عنواف "انضموا إلينا إللغاء سياسة االعتقاؿ
اإلداري التعسفي بحؽ األسرى واألسيرات مف اجؿ العدالة وحقوؽ اإلنساف" ،معتب اًر اف ممؼ االعتقاؿ
اإلداري أصبحت لو أولية كجزء مف السياسات والقوانيف المجحفة ،التي تطبؽ بحؽ األسرى ،واف عمى
المجتمع الدولي بكافة مكوناتو التدخؿ والتحرؾ وتحمؿ المسؤولية في وضع حد النتياكات االحتالؿ لحقوؽ
األسرى.
وبيف اف إسرائيؿ أصدرت  100ألؼ أمر اعتقاؿ إداري منذ العاـ  ،1967واف  %98مف ىذه الحاالت قد
ردتيا محاكـ االحتالؿ ورفضت اإلفراج عنيا ،ما يعني اف محاكـ االعتقاؿ اإلداري ىي محاكـ صورية
وغير عادلة.
األيام ،رام اهلل2012/3/1 ،
 45األسيرة ىناء شمبي :معنوياتي مرتفعة ومستمرة باالضراب حتى االفراج
غزة  -محمد جاسر :ناشدت األسيرة ىناء شمبي المضربة عف الطعاـ لميوـ الرابع عشر عمى التوالي ،العالـ
أجمع ،بالتدخؿ الفوري والعاجؿ إلطالؽ س ارحيا ،وسراح المعتقميف اإلدارييف في سجوف االحتالؿ
اإلسرائيمي .وقالت األسيرة المحررة عائشة غانـ التي قابمتيا في السجف لػ"فمسطيف أوف اليف" ،األربعاء -29
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 ،2012-2إف معنويات األسيرة ىناء قوية جداً ،ومستعدة تستمر في اإلضراب لحيف اإلفراج عنيا مف
سجوف االحتالؿ ،مطالبةً الوسيط المصري بالضغط عمى االحتالؿ لإلفراج عنيا.
ويخوض والد ووالدة األسيرة المضربة عف الطعاـ ىناء شمبي ،إضرابيـ عف الطعاـ لميوـ الرابع عشر عمى
التوالي ،تضماناً مع أبنتيـ األسيرة ،المعتقمة إدارياً في سجوف االحتالؿ اإلسرائيمي.
واعتبرت األسيرة أنيا ابنة فمسطيف والعالـ اإلسالمي ،مشيرة إلى أف اإلضراب عف الطعاـ سيستمر ،حتى
يتـ اإلفراج عنيا ،والغاء االعتقاؿ اإلداري.
ودعت العالـ بالوقوؼ إلى جانبيا وبجانب األسرى الذيف تـ اعتقاليـ مؤخ اًر ضمف صفقة "وفاء األحرار"،
التي ُأبرمت بيف "حماس" ودولة االحتالؿ اإلسرائيمي.
موقع فمسطين أون الين2012/2/29 ،
 46حامد البيتاوي يدعو لمتضامن مع األسيرة ىناء الشمبي
القدس  -كامؿ إبراىيـ :دعا النائب في المجمس التشريعي الفمسطيني الشيخ حامد البيتاوي رئيس ىيئة
العمماء الشعب الفمسطيني بكؿ أطيافو ومؤسساتو وفصائمو الى التضامف مع األسيرة ىناء الشمبي المضربة
عف الطعاـ لميوـ الرابع عشر عمى التوالي .وأكد النائب البيتاوي في تصريح صحفي بأف االحتالؿ « يستفرد
باألسرى واألسيرات الفمسطينيات في سجونو ويرتكب بحقيـ انتياكات متواصمة لمنيؿ مف كرامتيـ
وعزيمتيـ» .وأضاؼ بأف األسيرة الشمبي تعاني مف وضع صحي متدىور وأنو ال يجوز التأخير بالتضامف
معيا ويجب الضغط عمى االحتالؿ بكؿ السبؿ لدفعو لإلفراج عنيا بعد أف خرؽ اتفاؽ صفقة التبادؿ األخيرة
بإعادة اعتقاليا مجددا.
وشدد البيتاوي عمى ضرورة استثمار انجازات األسرى التي تتحقؽ بفعؿ خطواتيـ االحتجاجية والتي كاف
آخرىا ما حققو األسير الشيخ خضر عدناف ،لتنعكس ىذه اإلنجازات لصالح كافة األسرى في سجوف
االحتالؿ.
عمان2012/3/1 ،
الرأيّ ،
 47األسرى اإلداريون يقاطعون محاكم االحتالل بدءاً من اليوم
البياف – وكاالت :أفاد تقرير صادر عف و ازرة شؤوف األسرى والمحرريف أمس بأف األسرى اإلدارييف،
القابعيف في سجوف االحتالؿ والبالغ عددىـ  310أسرى ،قرروا البدء بمقاطعة محاكـ االعتقاؿ اإلداري اليوـ
(الخميس) .وأعمف األسرى اإلداريوف في سجوف «عوفر» و«مجدو» و«النقب» عدـ المثوؿ أماـ محاكـ
االعتقاؿ اإلداري «كونيا شكمية وصورية وال تمت إلجراءات المحاكمة العادلة بأية صمة» ،مطالبيف بدعميـ
في ىذا القرار مف كافة الفصائؿ والقوى الوطنية الفمسطينية والمؤسسات الحقوقية ،ومعتبريف أف االعتقاؿ
اإلداري يستخدـ بشكؿ تعسفي وأنو أصبح «سيفا مسمطا عمى رقابيـ».
وبيذه الخطوة يعبر ىؤالء األسرى عف احتجاجيـ عمى استمرار قانوف االعتقاؿ اإلداري التعسفي ،وتجديد
ىذا االعتقاؿ دوف أية مبررات قانونية.
البيان ،دبي2012/3/1 ،
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" 48محكمة عوفر العسكرية اإلسرائيمية" تؤجل جمسة التثبيت االداري بحق األسيرة ىناء الشمبي
راـ اهلل :قاؿ رئيس الوحدة القانونية في نادي األسير المحامي جواد بولس اف محكمة عوفر العسكرية قررت
تأجيؿ الجمسة الخاصة بتثبيت الحكـ اإلداري بحؽ األسيرة ىناء الشمبي لتاريخ غير محدد حتى تطمع
القاضية عمى ممفيا السري في الرابع مف الشير الحالي مف قبؿ المخابرات.
الحياة الجديدة ،رام اهلل2012/3/1 ،
 49االحتالل ينفذ حممة تنقالت ضد قادة األسرى المعزولين
غزة :ذكرت مصادر مقربة مف أوساط األسرى أف إدارة السجوف اإلسرائيمية "شرعت في تنفيذ حممة تنقالت
في صفوؼ األسرى المعزوليف ،دوف إبداء أسباب حقيقية لعممية النقؿ.
وأكدت الو ازرة في بياف ليا تمقت "قدس برس" نسخة عنو أف سمسمة التنقالت التي تقوـ بيا إدارة السجوف
اإلسرائيمية ضد األسرى المعزوليف "تأتي بعد إعالف األسرى البدء بخطوات احتجاجية ،تتمثؿ في عدة قضايا
عمى رأسيا إنياء سياسة العزؿ االنفرادي ،وتحسيف شروط الحياة اليومية داخؿ السجوف" .وحذرت الو ازرة مف
تصاعد حدة التوتر داخؿ السجوف" ،مع استمرار انتياكات واعتداءات إدارة السجوف ،ما يدفع األسرى إلى
إعالف حالة مف العصياف الشامؿ لكؿ أوامر مصمحة السجوف ،مما ييدد حياة األسرى".
قدس برس2012/2/29 ،
 50االحتالل ينفذ حممة تفتيش واسعة ألسرى سجن "عسقالن"
غزة :نفذت سمطات االحتالؿ اإلسرائيمية الميمة الماضية حممة تفتيش موسعة شممت كافة غرؼ سجف
"عسقالف" ،مستخدمة أساليب التفتيش العاري لألسرى خالؿ ساعات الميؿ ،بعد إخراجيـ إلى ساحة السجف
الخارجية "الفورة" .وقاؿ و ازرة األسرى بغزة "إف أكثر مف مائتي جندي مف الوحدة المعروفة باسـ "ميتسادا"
اقتحمت الميمة الماضية عنابر وغرؼ سجف عسقالف ،وقامت بالتنكيؿ باألسرى الفمسطينييف ىناؾ ،واذالليـ
مف خالؿ عمميات التفتيش العاري ،وركزت عمى غرفة رقـ  18وقامت بنقؿ أربعة مف األسرى لـ يتـ التعرؼ
عمى أسمائيـ بعد إلى زنازيف العزؿ االنفرادي" ،مشي اًر إلى استخداـ أساليب "ميينة" وغير مشروعة في
التعامؿ مع األسرى خالؿ عممية التفتيش.
وأ وضحت الو ازرة في بياف ليا تمقت "قدس برس" نسخة عنو أنيا عمى عمـ مف خالؿ مصادر مقربة مف
األسرى داخؿ سجف عسقالف ،إف ىذا اإلجراء التصعيدي مف قبؿ االحتالؿ "ييدؼ إلى إحباط الخطوة التي
بدأىا األسرى يوـ الثالثاء والتي تمثمت في إعالف إضراب مفتوح عف الطعاـ بغرض تحسيف ظروفيـ
المعيشية داخؿ المعتقؿ ،ودفع االحتالؿ الستئناؼ برنامج الزيارات خاصة ألىالي أسرى قطاع غزة التي
توقفت منذ عدة سنوات ،وانياء سياسة العزؿ االنفرادي".
قدس برس2012/3/1 ،
 51الجيش اإلسرائيمي يقتحم محطتي تمفزيون في رام اهلل ويصادر أجيزة البث
راـ اهلل -كفاح زبوف :دخمت إسرائيؿ مع السمطة الفمسطينية في حرب مف نوع آخر ،وىي حرب السيطرة
عمى الفضاء الفمسطيني ،بعدما اقتحـ الجيش اإلسرائيمي قمب راـ اهلل في الضفة الغربية أمس ،وداىـ
محطتيف تمفزيونيتيف ،وصادر أجيزة البث الخاصة بيما ،وأغمقيما ،في تحد سافر لسيادة السمطة وىيبتيا.
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وفوجئ العامموف في تمفزيوف «وطف» ،و«القدس التربوي» ،بعشرات مف الجنود اإلسرائيمييف يقتحموف
مقراتيـ لعدة ساعات قبؿ أف يصادروا أجيزة البث الخاصة بياتيف المحطتيف ،مما أدى إلى توقفيما .وقاؿ
تمفزيوف «وطف» في بياف« :قوات االحتالؿ احتجزت الموظفيف المناوبيف ألكثر مف ثالث ساعات داخؿ
المقر وسحبت أجيزة االتصاؿ الخاصة بيـ».
وقالت إدارة جامعة القدس إف قوات مف الجيش اإلسرائيمي المعززة بالسالح والعتاد واآلليات العسكرية،
اقتحمت مقر تمفزيوف «القدس» وقامت بمصادرة أجيزة البث التابعة لمتمفزيوف وجميع أجيزة الكومبيوتر
واألوراؽ الرسمية وقامت باالعتداء عمى موظفي الجامعة وطردىـ مف حرميا .ولـ تعقب إسرائيؿ بشكؿ
رسمي فو ار عمى األمر ،غير أف ناطقة باسـ الجيش أكدت أف األمر متعمؽ بتأثير ترددات ىاتيف المحطتيف
عمى ترددات االتصاؿ في مطار المد ومحطات إسرائيمية أخرى.
الشرق األوسط ،لندن2012/3/1 ،
" 52إسرائيل" تغمق معبر غزة التجاري الوحيد بدون إنذار
غزة ػ أشرؼ اليور :أغمقت سمطات االحتالؿ اإلسرائيمي يوـ أمس دوف سابؽ إنذار معبر كرـ أبو سالـ
التجاري المنفذ الوحيد الذي تدخؿ منو البضائع لسكاف قطاع غزة المحاصريف.
وقاؿ نظمي مينا رئيس ىيئة المعابر والحدود في السمطة الفمسطينية اف الجانب اإلسرائيمي أغمؽ معبر كرـ
أبو سالـ الواقع أقصى جنوب شرؽ مدينة رفح جنوب القطاع بشكؿ مفاجئ.
وذكر أف الجانب اإلسرائيمي أرجع سبب اإلغالؽ لألحواؿ الجوية التي تشيدىا المنطقة ،إذ يتعرض القطاع
لموجة قطبية مع رياح شديدة.
القدس العربي ،لندن2012/3/1 ،
 53رئيس نقابة الصحفيين الفمسطينيين لـ الراية :عرضنا أقوى  200صورة النتياكات "إسرائيل"
كتبت -مناؿ عباس :المصور الصحفي عوض عوض رئيس نقابة الصحفييف الفمسطينييف جاء مشارًكا في
المؤتمر الدولي لمدفاع عف القدس ،بمعرض ضـ مئتي لوحة فنية جسدت أبشع االنتياكات التي يتعرض ليا
الشعب الفمسطيني عمى أيدي قوات االحتالؿ اإلسرائيمية الغاشمة ،وىو مف سكاف مدينة القدس ويعمؿ في
مجاؿ التصوير الصحفي وقاؿ لػ الراية :إف ىناؾ مئات الموحات التي توثؽ ىذه االنتياكات إال أنو يشارؾ
اآلف بمئتي لوحة ،باإلضافة إلى الفيمـ الوثائقي الذي يعرض في قاعة المؤتمر ،وأشار إلى أف الصور التي
يعمؿ عمى توثيقيا تتضمف االنتياكات اإلسرائيمية في مدينة القدس والمقدسات اإلسالمية والمسيحية ،وىدـ
لممنازؿ واقتحامات مف المسجد األقصى إلى كنيسة القيامة ،ما يدؿ عمى أف الحرب ماىي إال حرب
مقدسات وديف ،ىذه الصور تجسد معاناة الفمسطينييف عمى أرض الواقع بمدينة القدس.
الراية ،الدوحة2012/3/1 ،
 54أحصاء إسرائيمي :عدد سكان القدس يصل قريبا الى المميون نسمة
القدس :تفيد معطيات السكاف في و ازرة الداخمية االسرائيمية انو حسب وتيرة النمو الحالية فانو مع نياية العاـ
الميالدي الجاري ستجتاز مدينة القدس حافة المميوف نسمة.
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وطبقا ليذه المعطيات فانو في كانوف االوؿ  2011كاف يسكف في القدس  9338113نسمة ،وىو ما يشير
الى ارتفاع كبير في عدد السكاف في المدينة .ولـ تتضمف المعطيات عدد السكاف الييود والعرب في المدينة
او اعدادىـ في القدس الشرقية والقدس الغربية.
وقالت صحيفة"معاريؼ" في تقرير "اذا ما قارنا ىذه المعطيات بمعطيات و ازرة الداخمية مف العاـ ،2010
يتبيف أف عدد السكاف ازداد بػ  818891نسمة ،وحسب المعطيات ،فانو في  2011ولد في القدس 468527
وليدا ،اما باقي النمو فكاف نتيجة اليجرة الى القدس".
وال تتناوؿ المعطيات سوى السكاف الذيف يسكنوف في االراضي التابعة لمبمدية لمقدس ويندرج فييا ايضا
سكاف القدس الشرقية ،بعضيـ ليسوا اصحاب جنسية اسرائيمية ،ولكنيـ يحمموف ىويات االقامة ،اذ اف احياء
مثؿ العيساوية ،سمواف وجبؿ المكبر ومخيـ الالجئيف شعفاط وكفر عقب (بمدتاف توجداف خمؼ جدار
الفصؿ) تندرج ىي ايضا في ىذه المعطيات.
ونقؿ عف محافؿ في البمدية تأكيدىا عمى اف السبب المركزي لنسبة النمو ىو معدؿ الوالدة العالي في أوساط
السكاف الذيف يسكنوف في المدينة ،وعمى رأسيـ االصوليوف والعرب ،ومع ذلؾ ،فاف معدؿ اليجرة الى
المدينة يرتفع وبمغ  238364نسمة في  2011عاـ.
وقالت الصحيفة "معطى مثير لالىتماـ آخر يتعمؽ بانقساـ السكاف حسب العمر..في أوساط ابناء الػ 18
مسجؿ في القدس  98502ييوديا مقابؿ  98292عربيا .في أوساط ابناء الػ  16المعطى مشابو98426 :
ييوديا مقابؿ  98064غير ييودي .ولغرض المقارنة ،ففي االعمار االعمى الفارؽ في صالح الييود أكبر:
في أوساط العجائز (ابناء  )120 – 80سجؿ  198268ييوديا مقابؿ  38117غير ييودي .وكذا في معدؿ
الوالدة سجؿ فارؽ كبير :في  2011ولد في القدس  298757وليدا ييوديا مقابؿ  168770وليدا غير
ييودي .وفي اوساط االطفاؿ الصغار سجؿ فارؽ  39في المائة في صالح السكاف الييود".
وحسب معطيات و ازرة الداخمية فاف سكاف القدس اكبر بكثير مف المعطيات التي ينشرىا مكتب االحصاء
المركزي االسرائيمي ،فحسب معطيات المكتب ،صحيح حتى العاـ  2010كاف يسكف في القدس 7888052
نسمة.
القدس ،القدس2012/2/29 ،
" 55ديمي تمغراف" :اكتشاف رفات حواريي المسيح بمدفن يعود تاريخو الى القرن األول الميالدي بالقدس
لندف  -عبد الحميـ غزاؿ :قاؿ سينمائي وآثاري ٍ
ىاو انو اكتشؼ رفات حواريي المسيح االثني عشر في مدفف
يعود تاريخو الى القرف األوؿ الميالدي تحت عمارة سكنية في القدس .واستخدـ فريؽ برئاسة المخرج
الوثائقي الكندي سيمخا ياكوبوفيتش انسانا آليا لتصوير عدد مف النعوش الكمسية التي ُعثر عمييا ،ويمكف
ونقشت عمى النعوش ما يقوؿ عمماء انيا قد
اف يتيح االكتشاؼ القاء نظرة فريدة عمى اياـ المسيحية األولىُ ،
تكوف اقدـ كتابة ايقونية في تاريخ المسيحية .ويحمؿ احد النعوش نقش سمكة وفي فميا ما يبدو انو رأس
ويشار الييا
انساف ربما في تصوير لقصة النبي يونس التي كانت تتسـ بأىمية بالغة عند المسيحييف األوائؿ ُ
في النصوص المقدسة ألف يونس أمضى ثالثة أياـ في بطف الحوت الذي ابتمعو ،مثمما أمضى المسيح
ثالثة اياـ في القبر.
ونقمت صحيفة الديمي تمغراؼ عف آثارييف انو ليس ىناؾ قبر ييودي مف الزمف القديـ يحمؿ صورة سمكة،
في مؤشر آخر يضفي مصداقية عمى النظرية القائمة اف النقوش نقوش مسيحية.
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القدس ،القدس2012/2/29 ،
" 56أوتشا" :منطقة البحر الميت وغور األردن مباحة لممستوطنين ومغمقة امام الفمسطينيين
القدس :تغطي منطقة البحر الميت وغور األردف حوالي  %30مف مساحة الضفة الغربية ،ويقطنيا قرابة
مصنفّة منطقة (ج) وعمميا تكاد كميا تكوف محظورة عمى
 60ألؼ فمسطيني ،غير اف  %87مف األراضي ُ
الفمسطينييف ،فيي مخصصة الستخداـ الجيش اإلسرائيمي ،أو تقع تحت سيطرة المستوطنات اإلسرائيمية،
يحظر فييا التطوير ،فيي
وباالضافة ،ىناؾ ما نسبتو  %7مف المنطقة تقع رسميا في المنطقة(ب) ولكف ُ
مخصصة كمحمية طبيعية حسب اتفاقية واي ريفر في العاـ 1998
وقاؿ مكتب تنسيؽ الشؤوف االنسانية في االراضي المحتمة "معظـ منطقة غور األردف والبحر الميت غير
متاحة لمفمسطينييف سواء لمسكف أو التطوير أوالمنفعة االجتماعية ،بسبب عدـ إمكانية الحصوؿ عمى
تراخيص لمبناء مف اإلدارة المدنية اإلسرائيمية ،بما في ذلؾ بناء المساكف والبنية التحتية لمخدمات األساسية،
كالمدارس والطرؽ أو شبكات المياه ،عالوة عمى قيود مفروضة عمى الوصوؿ إلى المناطؽ الزراعية
والرعوية".
التقرير الذي جاء تحت عنواف (وقائع انسانية عف منطقة غور االردف والبحر الميت) اشار الى انو يقطف
حوالي ربع الفمسطينييف في منطقة غور األردف والبحر الميت في المنطقة "ج" ،منيـ  7900مف البدو
والرعاة ،ويقيـ 3400كمياً أو جزئياً في مناطؽ عسكرية مغمقة ،ويجابيوف خطر الطرد اإلجباري ،في وقت
يوجد ىناؾ  37مستوطنة إسرائيمية يسكنيا  9500مستوطف ،والتي أنشئت بشكؿ يتنافى مع القانوف الدولي.
وقاؿ "يجابو آالؼ مف الفمسطينييف في المنطقة خطر التشريد القسري ،وىذا ناجـ عف تضافر عدة عوامؿ
بما فييا ىدـ البيوت ،الطرد القسري مف المناطؽ العسكرية المغمقة وعدـ القدرة عمى تمبية الحاجات األساسية
نتيجة الحجـ الكبير لمقيود اإلسرائيمية".
وفي ىذا الصدد يشير التقرير الى انو في العاـ  ، 2011ىدمت السمطات اإلسرائيمية ما يزيد عمى 200
بناء يممكو الفمسطينيوف في المنطقة ،مما أدى إلى تشريد حوالي 430شخصاً ،والتأثير عمى سبؿ المعيشة ؿ
 1200آخريف.
وقاؿ ينحدر مستوى استيالؾ المياه لمفرد في معظـ المجتمعات الرعوية ىناؾ إلى  20ليتر في اليوـ ،مقارنة
بالمعدؿ العاـ الموصى بو مف قبؿ منظمة الصحة العالمية والبالغ  100ليتر في اليوـ ،بينما يصؿ استيالؾ
الفرد لممياه في المستوطنات اإلسرائيمية إلى  300ليتر في اليوـ.
مف جية ثانية فيقتصر الوصوؿ إلى المنطقة عبر ستة طرؽ ،تسيطر الحواجز االسرائيمية عمى أربعة منيا،
مما يحد إلى حد كبير مف حركة السيارات التي تحمؿ لوحات ترخيص فمسطينية.
وفي ىذا ال صدد يقوؿ التقرير "وصوؿ الفمسطينييف إلى غور األردف وخروجيـ منو مقيد إلى أبعد الحدود
بعشرات مف الحواجز والعوائؽ عمى الطرؽ والخنادؽ ،مما يسيـ في المزيد مف تجزئة الضفة الغربية .أعاقت
ىذه القيود وصوؿ الفمسطينييف إلى األراضي الرعوية والخدمات وأسواؽ المنتجات الزراعية وزعزعت أيضا
الروابط العائمية واالجتماعية".
واضاؼ" كبحت قيود الوصوؿ إلى طرؽ المواصالت ،واألراضي الزراعية ،ومصادر المياه ،قطاع الزراعة
الفمسطيني .كما حاؿ حرماف الفمسطينييف مف الوصوؿ إلى شاطئ البحر الميت دوف تنمية مصدر ىاـ
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ومحتمؿ لمدخؿ والتشغيؿ .بينما تمكنت المستوطنات اإلسرائيمية في األثناء مف تطوير زراعة ومشروعات
تجارية في مجاؿ المعادف والسياحة وقطاعات أخرى مربحة لمغاية".
ولكف التقرير يؤكد عمى انو إذا ناؿ الفمسطينيوف حؽ الوصوؿ إلى  50ألؼ دونـ مف األراضي غير المزروع
المزروعة  )12500ىكتار أو ما يعادؿ  385بالمائة مف مساحة المنطقة "ج"  ،قد يكوف العائد عمييـ مميار
دوالر في العاـ وفقا لتقديرات البنؾ الدولي.
ولذلؾ يؤكد مكتب تنسيؽ الشؤوف االنسانية في االراضي المحتمة عمى انو حسب القانوف الدولي فإف عمى
إسرائيؿ ،باعتبارىا قوة محتمة ،حماية المواطنيف المدنييف ،وادارة المنطقة بما يخدـ مصالحيـ ،وىذا يشمؿ
احتراـ حقوقيـ اإلنسانية وضماف تمبية احتياجاتيـ األساسية.
وقاؿ"إف ىدـ المنازؿ ،وكذلؾ نقؿ المستوطنيف اإلسرائيمييف إلى المنطقة الخاضعة لالحتالؿ أمور محظورة
تماما ويجب أف يتوقؼ العمؿ بيا".
القدس ،القدس2012/2/29 ،
 57موظفو "األونروا" يتبرعون بجزء من رواتبيم لفقراء غزة
أعمف محافظ وكالة الغوث وتشغيؿ الالجئيف (األونروا) بمحافظة قطاع غزة الوسطى محمد العايدي تبرع
عدد مف موظفي الوكالة بجزء مف رواتبيـ لصالح الحاالت االجتماعية كػ«حؿ رمزي وليس بديال» عف الحؿ
الجذري في انياء المشكمة وايجاد التمويؿ الكافي.
وقدـ العايدي ،خالؿ لقائو رؤساء وأعضاء المجاف الشعبية في مخيمات محافظة الوسطى ،شرحا وافيا عف
ّ
عمؿ الوكالة والبرامج التي تنفذىا ،السيما في ظؿ األزمة المالية التي تعاني منيا والتي بموجبيا اتخذ قرار
التقميصات ،متعيدا بأف ال يمس قطاع التعميـ واألدوية المقدمة لالجئيف ،ومبديا استعداده لمتواصؿ مع
رؤساء المجاف بشكؿ دوري (شيري) .وطالب المجاف واألونروا بػ«العمؿ عمى تصويب المسارات ،حتى لو
كاف ىناؾ اختالؼ بينيا» ،الفتا إلى أف ىناؾ برنامجاً بدأ تنفيذه في بعض مناطؽ قطاع غزة يتعمؽ بصحة
العائمة.
البيان ،دبي2012/3/1 ،
 58المجنة االستشارية لمتواصل مع "االونروا" تناشد الدول المانحة والجامعة العربية دعم الالجئين
رفح – نادر القصير :ناشدت المجنة االستشارية لمتواصؿ مع وكالة الغوث الدولية «االونروا» المجتمع
الدولي والدوؿ المانحة ،وجامعة الدوؿ العربية والمموؾ والرؤساء العرب بدعـ وكالة الغوث وتغطية العجز
المالي التي تعانيو وتسبب في إجبار الوكالة عمى إجراء تقميصات مست آالؼ الالجئيف األشد فق ار لتمكينيا
مف االستمرار في تقديـ خدماتيا.
جاء ذلؾ خالؿ لقاء عقده أعضاء المجنة في مكتب رئيس منطقة رفح في وكالة الغوث بالمحافظة الدكتور
يوسؼ موسى ،وبمشاركة العديد مف الشخصيات المجتمعية التي تمثؿ القطاعات والتوجيات المختمفة في
المجتمع ومنيـ د.عبد العزيز الشقاقي ونافذ غنيـ عضو المكتب السياسي لحزب الشعب.
الحياة الجديدة ،رام اهلل2012/3/1 ،
" 59ثابت" ترحب بقرار لبناني يمنح الالجئين الفمسطينين حقوقًا جديدة في العمل
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بيروت :اعتبرت منظمة "ثابت" لحؽ العودة أف أي خطوة تقوـ بيا الحكومة المبنانية باتجاه تحسيف ظروؼ
عيش االجئيف الفمسطينييف" ،ىي محؿ ترحيب" .وقالت في بياف مكتوب تمقت "قدس برس" نسخة عنو إف
ق اررات وزير العمؿ المبناني األخيرة خطوة ميمة باتجاه توفير جميع الحقوؽ المدنية واالجتماعية لالجئيف
الفمسطينييف في لبناف عمى قاعدة رفض التوطيف والتمسؾ بحؽ العودة.
ابتداء مف الثاني
وأوضحت منظمة "ثابت" أف الوزير شربؿ نحاس أصدر القرار رقـ ( ،)26الذي بمقتضاه و ً
والعشريف مف شباط (فبراير)  2012صار بإمكاف الالجئيف الفمسطينييف الحصوؿ عمى إجازة عمؿ لمدة
تعد
ثالث سنوات مف دوف عقد عمؿ ،كما بإمكاف الالجئيف الفمسطينييف العمؿ في كؿ األعماؿ التي ّ
محصورة بالمبنانييف فقط (باستثناء األعماؿ والميف المنظّمة بقوانيف ،فإعفاؤىـ منيا يتطمب صدور قوانيف
مثؿ الطب والصيدلو واليندسة والمحاماة وغيرىا) .واعتبرت "ثابت" بأف خطوة الوزير نحاس عمى أىميتيا،
"إال أنيا تعتبر ناقصة وبحاجة الى تحويؿ "القرار" إلى "قانوف" يوافؽ عميو المجمس النيابي ،وترجمتو عممياً
عمى أرض الواقع ،وأف يكوف محطة عمى استكماؿ الخطوة لتشمؿ بقية الميف الحرة" ،عمى حد تعبيره.
قدس برس2012/2/29 ،
 60السفير الفمسطيني في أنقرة لـ"االيام" :تركيا تستضيف مؤتم ار دوليا لتشجيع االستثمار في فمسطين
انقرة  -عبد الرؤوؼ ارناؤوط :كشؼ السفير الفمسطيني لدى تركيا نبيؿ معروؼ ،في حديث لػ "األياـ"
النقاب عف سمسمة مف المشاريع الفمسطينية –التركية القريبة ومف بينيا مؤتمر دولي لتشجيع االستثمار في
فمسطيف سينظـ في تركيا في شير أيار المقبؿ ،ومعرض منتجات فمسطيني متنقؿ في تركيا ،فضالً عف
تسييالت لمتأشيرات التركية الممنوحة لرجاؿ األعماؿ الفمسطينييف.
وقاؿ معروؼ "كسفارة فمسطينية في أنقرة لدينا حجـ عالقات ومبادرات وبرامج مكثفة طواؿ أياـ السنة وتتـ
متابعتيا بشكؿ جيد ،ونتيجة ليذه االتصاالت فإننا حققنا الكثير مف اإلنجازات ،ففي الموضوع االقتصادي
فإف ىناؾ الكثير مف النشاط ومشاريع تنفذ ،فخالؿ العاميف الماضييف نظمنا أكثر مف مؤتمر لرجاؿ األعماؿ
الفمسطينييف مع نظرائيـ األتراؾ ،وقد نتج عف ذلؾ أف رجاؿ األعماؿ األتراؾ اصبحوا عمى معرفة بمشاكؿ
رجاؿ األعماؿ الفمسطينييف ومف ثـ الجانب السياسي في تركيا لممساعدة عمى حؿ ىذه المشاكؿ".
األيام ،رام اهلل2012/3/1 ،
" 61العمل اإلسالمي" يناشد ممك األردن قيادة تحرك دولي إلنقاذ المسجد األقصى
عمػػاف :ناشػػد حػػزب جبيػػة العمػػؿ االسػػالمي جاللػػة الممػػؾ عبػػد اهلل الثػػاني قيػػادة تحػػرؾ عربػػي إسػػالمي دولػػي
إلنقػػاذ المسػػجد األقصػػى الػػذي يتعػػرض لحممػػة اعتػػداءات صػػييونية شرسػػة ،مقترح ػاً الػػدعوة إلػػى قمػػة عربيػػة
طارئة مخصصة لحماية المقدسات اإلسالمية والمسيحية.
وقاؿ الحزب في رسالة الى الممؾ تسمميا رئيس الديواف الممكي رياض ابو كركػي أمػس« :نناشػدكـ أف تقػودوا
تحركا عربيا إسالميا دوليا إلنقاذ المسجد األقصى ،متسػمحيف بالشػرعية الدينيػة والتاريخيػة وبػالق اررات الدوليػة،
وبشعبكـ الذي ما بخؿ عمى األقصى والقدس وفمسطيف بأعز ما يممؾ».
واشػػارت الرسػػالة الػػى اف األردف يمتمػػؾ ميػزات أخػػرى إضػػافية ،فيػػو «جػػار القػػدس ،والشػػقيؽ التػوأـ لفمسػػطيف،
وعمػػى ث ارىػػا الطيػػور امتزجػػت دمػػاء شػػيداء الق ػوات المسػػمحة األردنيػػة والمتطػػوعيف األردنيػػيف بػػدماء إخ ػوانيـ
الفمسطينييف».
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عمان2012/3/1 ،
الدستورّ ،
 62األردن" :االتحاد الوطني" يدين اقتحام المسجد األقصى
عماف :عبر حزب االتحػاد الػوطني األردنػي عػف إدانتػو وشػجبو لقيػاـ مجموعػة مػف المتطػرفيف الييػود باقتحػاـ
المسجد األقصى المبارؾ األمر الذي شكؿ اسػتف از از لمشػاعر المسػمميف كافػة وانتياكػا واضػحا لحرمػة األمػاكف
المقدسػػة .مػػف جيتػػو طالػػب التجمػػع االردنػػي لالنقػػاذ بعقػػد قمػػة خاصػػة تحػػت عنػواف «قمػػة المسػػجد األقصػػى»
ألخذ موقؼ واضح وصريح تجاه ما يحصؿ لممسجد األقصى.
عمان2012/3/1 ،
الدستورّ ،
 63وزير الخارجية األردني :إنكار آمال الشعب الفمسطيني في إقامة دولتو سيمنع حدوث التغيير
بروكسػػؿ – بتػ ار :قػػاؿ وزيػػر الخارجيػػة ناصػػر جػػودة فػػي بروكسػػؿ أمػػس األربعػػاء ،خػػالؿ لقائػػو رئػػيس وأعضػػاء
لجنػػة الشػػؤوف الخارجيػػة فػػي البرلمػػاف األوروبػػي ،أف إنكػػار آمػػاؿ الشػػعب الفمسػػطيني الوطنيػػة المشػػروعة فػػي
إقامػػة دولتػػو المسػػتقمة ذات السػػيادة عمػػى حػػدود  67وعاصػػمتيا القػػدس الشػرقية وحػػؿ قضػػية الالجئػػيف وانيػػاء
احتالؿ األراضي السورية والمبنانية سيزيد مف األخطار المترتبة عمى تحقيؽ التحوؿ.
وأضاؼ انو باعتبار مصالح األردف الحيوية فػي إقامػة الدولػة الفمسػطينية وحػؿ جميػع قضػايا الوضػع النيػائي
بمػػا فييػػا الالجئػػوف والقػػدس والحػػدود واألمػػف كقضػػايا فػػي صػػمب المصػػالح الوطنيػػة االردنيػػة وضػػمف أولويػػات
الدولة األردنية ،فإف ىذا يؤكد دور المممكة كشريؾ رئيس فاعؿ ومعني في جميع تمؾ القضايا.
عمان2012/3/1 ،
الدستورّ ،

 64األردن :مسح حكومي لتحديد أعداد الالجئين والنازحين في المخيمات الفمسطينية
عماف -نادية سػعد الػديف :أكػد مػدير عػاـ دائػرة الشػؤوف الفمسػطينية بالوكالػة محمػود العقربػاوي أمػس ،تشػكيؿ
لجنػػة حكوميػػة لتعػػديؿ تعميمػات البنػػاء فػػي المخيمػػات الفمسػػطينية ،بيػػدؼ التوسػػع العمػػودي ،تزامن ػاً مػػع إج ػراء
مسح شامؿ داخؿ المخيمات ،لتحديد أعداد الالجئيف والنازحيف ،وأوضاعيـ المجتمعية.
عمان2012/3/1 ،
الغدّ ،
 65حزب اهلل :أي ىجوم إسرائيمي عمى إيران سيشعل المنطقة ٍبأسرىا
بيروت  -مايكؿ ستوت ،سامية نخوؿ :قاؿ نائب أميف عاـ حزب اهلل المبناني الشيخ نعيـ قاسـ اف أي ىجوـ
إسرائيمي عمى البرنامج النػووي اإلي ارنػي سيشػعؿ المنطقػة بأسػرىا ومػف الممكػف أف يجػر الواليػات المتحػدة إلػى
حرب.
وقاؿ الشيخ نعيـ قاسـ خالؿ استقبالو وفدا مف وكالة رويترز برئاسػة مايكػؿ سػتوت رئػيس تحريػر الوكالػة فػي
أوروبا وأفريقيا والشرؽ األوسط أف مقاتمي الحزب ويقدر عددىـ باآلالؼ ىـ أفضؿ تدريبا وتجيي از مضػيفا أف
"سياسػػة حػػزب اهلل أف يبقػػى عمػػى أعمػػى جيوزيػػة ممكنػػة ولػػو كػػاف تقػػديرنا أف ال حػػرب فػػي ىػػذه المرحمػػة لكػػف
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عمميا نحػف حاضػروف لمػدفاع لػو وقعػت غػدا وبأفضػؿ ممػا كػاف عميػو الوضػع فػي سػنة  2006واسػرائيؿ تعمػـ
ذلؾ وىذا ما يردعيا".
أضاؼ "انتيى الزمف الذي تقرر إسرائيؿ أف تضرب والناس تسكت .قد تبدأ إسرائيؿ وتفعؿ ما تشاء لكف ىػي
ال تعمػػـ حجػػـ النتػػائج وال تسػػتطيع ضػػبطيا وىػػا ىػػي تجربػػة تمػػوز سػػنة  .2006عمػػى إس ػرائيؿ أف تمػػزـ حػػدىا
وتعمـ أف زمف اليزائـ انتيى وق ارراتيا التوسعية غير قابمة لمصرؼ وتيديداتيا ال تؤثر عمى أحد".
وكالة رويترز لألنباء2012/3/1 ،
ينوه بجيود أمير قطر لنصرة القضية الفمسطينية والدفاع عن القدس
 66سعد الحريري ّ
وجو الرئيس سعد الحريري رسالة الى أمير دولة قطػر الشػيخ حمػد بػف خميفػة آؿ ثػاني نػ ّوه فييػا بػالجيود التػي
ّ
يبذليا "لمناصرة القضية الفمسطينية ولمدفاع عف القػدس فػي المحافػؿ الدوليػة ،لمجػـ أطمػاع الكيػاف الصػييوني
في األراضي الفمسطينية والعربية".
وجاء في نص البرقية "لقد ش ّكؿ قراركـ تنظيـ مؤتمر لمدفاع عف القدس فػي الدوحػة ،مػدعاة فخػر لكػؿ العػرب
والمسػػمميف الػػذيف يحممػػوف فػػي قمػػوبيـ قضػػية فمسػػطيف ،وعمػػى رأس أولوياتيػػا مصػػير القػػدس الش ػريؼ ،ثػػاني
القبمتيف وثالث الحرميف الشريفيف".
المستقبل ،بيروت2012/3/1 ،
 67أمين الجميل :لبنان يعاني من الضغط اإلسرائيمي باتجاه توطين الفمسطينيين
قاؿ الرئيس المبنػاني السػابؽ أمػيف الجميػؿ إف «إسػرائيؿ غيػر جػاىزة لمسػالـ قبػؿ أف تنيػي مشػاريعيا الخاصػة
بترسيـ حدودىا النيائية ومعالجة المسائؿ األمنية والديموغرافية ،وىذا ما ينعكس سمباً عمى لبناف الذي يعاني
مػػف الضػػغط اإلس ػرائيمي باتجػػاه تػػوطيف الفمسػػطينييف ،إضػػافة إلػػى خمػػؽ حػػاؿ الاسػػتقرار دائمػػة بخاصػػة فػػي
الجنػػوب المبنػػاني» ،وأضػػاؼ خػػالؿ لقائػػو أمػػس وزيػػر الخارجيػػة اإليطػػالي السػػابؽ فرانكػػو فراتينػػي فػػي إطػػار
محادثات يعقدىا في العاصػمة اإليطاليػة رومػا أف «تمػادي إسػرائيؿ فػي رفضػيا السػير فػي طريػؽ السػالـ مػف
شأنو أف يستقدـ مكونات إضافية تشكؿ ذريعة لقياـ األصوليات في المنطقة» ،معتب اًر أف «ىذا يجعػؿ مشػكمة
الشرؽ األوسط تشيد تعقيدات إضافية وتتحوؿ إلى مشكمة ذات أبعاد عدة».
الحياة ،لندن2012/3/1 ،
 68وزير خارجية مصر :االستيطان أوصل عممية السالم لطريق مسدود
القاىرة :أكد وزير الخارجية المصري محمد كامؿ عمرو ،مسؤولية الممارسات االستيطانية اإلسرائيمية عما
بمغتو عممية السالـ مف طريؽ مسدود .وقاؿ ،خالؿ لقائو نظيره النرويجي يوىانس جار ستوره ،في العاصمة
المصرية القاىرة ،يوـ األربعاء  ،2/29إف ىذه الممارسات خمقت حالة مف العبثية تمثمت في جعؿ عممية
المفاوضات غاية في حد ذاتيا ،بدالً مف أف تكوف وسيمة لموصوؿ إلى سالـ دائـ وعادؿ .وأشار عمرو إلى
دعـ مصر الكامؿ لجيود المصالحة وتشكيؿ الحكومة الفمسطينية الجديدة.
وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية (وفا)2012/2/29 ،
 69المغرب :مشاريع بـ  23مميون دوالر من "بيت مال القدس الشريف" لسكان القدس
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الرباط :أعمنت "وكالة بيت ماؿ القدس الشريؼ" ومقرىا الرباط أنيا ستنفذ استثمارات اجتماعية لمصمحة
سكاف القدس بقيمة  23مميوف دوالر خالؿ العاـ الحالي ،تتوزع بيف التعميـ والصحة وشراء األراضي لبناء
لمميجريف وحماية التراث ،ومشاريع أخرى في مجاالت الرعاية االجتماعية وتقديـ منح لمطالب
مساكف
ّ
الستكماؿ الدراسة في الجامعات المحمية واألجنبية.
وأفادت الوكالة في تقرير بأنيا أنفقت نحو  50مميوف دوالر في القدس بيف عامي  2006و 2011بعد تعزيز
طاقميا الميداني .وأوضحت أف عمميا يواجو صعوبات بسبب ضعؼ التمويؿ ،وصعوبة الحصوؿ عمى
تراخيص البناء والترميـ ،واجراءات التضييؽ عمى استيراد مواد البناء ،والثقؿ الضريبي المفروض عمى تمؾ
النشاطات مف جانب قوات االحتالؿ اإلسرائيمية.
الحياة ،لندن2012/3/1 ،
 70محوالت كيربائية عمالقة إلى سيناء لدعم كيرباء غزة
القاىرة :وصمت إلى محافظة شماؿ سيناء ،أمس ،محوالت كيربائية عمالقة ومولدات كيرباء محممة عمى
متف  3شاحنات كبيرة .وقالت مصادر إف المحوالت العمالقة سيتـ مف خالليا تدعيـ المحطات الرئيسة
بالعريش ومدينة رفح ،لزيادة كميات الكيرباء المصرية المصدرة إلى قطاع غزة.
الخميج ،الشارقة2012/3/1 ،
 71مصدر أمنى مصري ينفى اختراق "إسرائيل" لمحدود في سيناء
(د.ب.أ :).نفى مصدر أمنى مصري كبير ما أوردتو اإلذاعة اإلسرائيمية والقناة العاشرة بالتميفزيوف
اإلسرائيمي ،بشأف قياـ وحدات مف سالح الميندسيف بالجيش اإلسرائيمي وخبراء مفرقعات إسرائيمييف باختراؽ
الحدود المصرية وسط شبو جزيرة سيناء ،بحثاً عف مخزف سرى كبير لألسمحة والمتفجرات .وقاؿ المصدر،
لوكالة األنباء األلمانية (د .ب .أ) ،إف ما أوردتو وسائؿ اإلعالـ اإلسرائيمية "مزاعـ غير حقيقة وغير واقعية
أصال".
وبحسب ما نقمتو وكالة "معاً" الفمسطينية عف موقع القناة العاشرة لمتميفزيوف اإلسرائيمي ،تـ العثور عمى مخزف
السالح األسبوع الماضي ،عندما اصطدمت جرافة لمجيش اإلسرائيمي بأغصاف أشجار مستورة أثناء عمميا
لبناء الجدار عمى الحدود المصرية ،ليتبيف وجود مخزف كبير لمسالح تحت األرض يعود لمجيش اإلسرائيمي
ألكثر مف  30عاماً.
2012 3 1
 72قائد سفينة مرمرة :كنا قادرين عمى قتل كل أفراد قوة اإلنزال اإلسرائيمية
اسطنبوؿ -تقرير موفد "معا" :يؤكد شيود عياف في تركيا أنيـ أروا السيد بوالند يمدريـ قائد منظمة "I .H .H
" التركية لإلغاثة يبكي في إحدى زوايا الميناء حينما أبحرت أوؿ سفينة إغاثة لقطاع غزة وقت الحرب
اإلسرائيمية عمى القطاع في  .2008وخالؿ لقاء مع بوالند في مقر"  "I .H .Hبمدينة اسطنبوؿ قاؿ أماـ
رئيس تحرير "معا" :إف موضوع فمسطيف ىو حجر الزاوية في كؿ جسر واف تحرؾ ىذا الحجر تقع الجسور
كميا .كما إف موضوع فمسطيف ىو أكثر موضوع حساس في العالـ وىدفنا نحف أف نجعمو الحديث الشاغؿ
لكؿ بيت تركي .واف نزيد مف محبة األتراؾ لفمسطيف.
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وأضاؼ بوالند :أربكاف وأردوغاف وأوغمو وغوؿ وبوالند وغيرىـ ىـ مجموعة مف األصدقاء أسسوا لمعمؿ في
تركيا الجديدة ،ولكنيـ وحيف أطمقوا سفينة مرمرة باتجاه غزة وعدوا رئيس الوزراء أردوغاف أف ال يستخدموا
العنؼ" ،وكنا قادريف عمى قتؿ جميع الجنود اإلسرائيمييف الذيف اقتحموا السفينة ولكنيـ اكتفوا بأخذ سالحيـ
ورميو في البحر الف ىذا ىو االنتصار السياسي المطموب ،والشعب التركي متدرب عمى السالح في الجيش
وببساطة كاف باإلمكاف القضاء عمى قوة اإلنزاؿ اإلسرائيمية لكف أردنا أف نحقؽ انتصا اًر سياسياً .وفي النياية
اختمط الدـ التركي بالدـ الفمسطيني.
وكالة معاً اإلخبارية2012/2/29 ،
 73أذربيجان ترفض انتقادات إيران بعدما اشترت أسمحة من "إسرائيل" بقيمة  1.5مميار دوالر
رفضت أذربيجاف انتقادات إيراف بعدما اشترت أسمحة بقيمة  185مميار دوالر مف "إسرائيؿ" ،وأكدت و ازرة
الخارجية األذربيجانية أف شراء ىذه األسمحة الذي أعمنتو وكاالت األنباء اإليرانية ولـ تؤكده باكو ،ال ييدد
إيراف .وقاؿ المتحدث باسـ الو ازرة األذربيجانية عمماف عبد والييؼ إف "سياستنا الخارجية ليست موجية ضد
أحد" .وكاف سفير أذربيجاف في طيراف استدعي أوؿ مف أمس إلى و ازرة الخارجية اإليرانية حيث تمقى تحذي اًر
بأف إيراف لف تسمح لػ"إسرائيؿ" باستخداـ أذربيجاف لمقياـ بػ"أعماؿ إرىابية" ضد إيراف ،حسب وكالة الصحافة
الفرنسية .وذكرت وكاالت األنباء اإليرانية أف سفير أذربيجاف جوانشير اخوندوؼ اعترؼ بشراء أسمحة ،قائال
إنيا ستستخدـ "لتحرير األراضي األذربيجانية المحتمة" ،مممحاً بذلؾ إلى النزاع مع أرمينيا لمسيطرة عمى
منطقة ناغورني قره باخ.
الشرق األوسط ،لندن2012/3/1 ،

 74واشنطن تعطل موافقة مجمس األمن عمى زيارة األراضي الفمسطينية بما فييا شرقي القدس
نيويػػورؾ ،راـ اهلل :أكػػد ديبموماسػػيوف اف غالبي ػة أعضػػاء مجمػػس األمػػف رحبػػت بتمبيػػة دعػػوة القيػػادة الفمسػػطينية
لزيارة األراضي الفمسطينية المحتمة ،بما فييا القدس الشرقية ،لكف «الواليات المتحدة لف توافؽ عمػى الزيػارة»،
ما يعطؿ اتخاذ قرار في شأنيا في مجمس األمف.
وأوضػح ديبموماسػي رفيػع أف مجمػس األمػف نػاقش اوؿ مػػف امػس الػدعوة الػى زيػارة اال ارضػي الفمسػػطينية ،وأف
أعضػػاء فػػي المجمػػس طرح ػوا أيضػاً أف تشػػمؿ الزيػػارة إسػرائيؿ ،لكػػف «الواليػػات المتحػػدة كانػػت العضػػو الوحيػػد
الذي لـ يوافؽ عمى الزيارة».
وقاؿ ديبموماسيوف إف مجمس األمف يتخذ ق ارراتو في شأف القياـ بزيارات لمدوؿ والمناطؽ باإلجمػاع ،مػا يعنػي
أنو لف يوافؽ عمى الزيارة بسبب الموقؼ األميركي .وأضافوا أنو أماـ احتماؿ عدـ توصؿ المجمس الى موافقة
باإلجماع ،فإف القيادة الفمسطينية «ستوجو في وقت واحد دعوات منفردة الى أعضاء المجمس الخمسة عشر،
كؿ عمى حدة» لزيارة األراضي الفمسطينية.
الحياة ،لندن2012/3/1 ،
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 75الدنمارك وبمجيكا والسويد توقع اتفاقية لفتح مكتب لالتحاد األوروبي بغزة
غزة :وقعت الدنمارؾ وبمجيكا والسويد ،اليوـ األربعاء ،اتفاقية لفتح مكتب مشترؾ لالتحاد األوروبي لمخدمات
القنصمية في غزة .ودعػا رؤسػاء بعثػات دوؿ االتحػاد األوروبػي فػي القػدس وراـ اهلل ،فػي بيػاف ليػـ ،إلػى مزيػد
مػف الجيػػود واإلجػراءات االسػػتكمالية ،لتحقيػػؽ تغييػػر رئيسػػي فػي السياسػػة اإلسػرائيمية ،بمػػا يسػػمح بإعػػادة بنػػاء
وتعافي اقتصاد غزة ،واستئناؼ التصدير مف القطاع.
والتق ػوا خػػالؿ زيػػارتيـ المشػػتركة األولػػى إلػػى غ ػزة ىػػذا العػػاـ ،اليػػوـ األربعػػاء ،مػػع ممثمػػي المنظمػػات الدوليػػة
والمجتمع المدني والنساء والقطاع الخاص ،كما اجتمعوا خالؿ زيارتيـ لمينػاء غػزة بممثمػي صػيادي األسػماؾ
وزاروا عددا مف المشاريع الممولة مف قبؿ االتحاد األوروبي والدوؿ األعضاء.
وج ػػدد االتح ػػاد األوروب ػػي دعوت ػػو لمف ػػتح الف ػػوري وال ػػدائـ وغي ػػر المش ػػروط لمع ػػابر قط ػػاع غػ ػزة م ػػف أج ػػؿ ت ػػدفؽ
المساعدات اإلنسانية والبضائع التجارية وتنقؿ األفراد مف والى غزة.
وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية (وفا)2012/2/29 ،
 76شركة الطاقة الروسية تبحث بالتعاون حول استخراج الغاز من حقل «ليفاياثان» اإلسرائيمي
القدس المحتمة :يزور وفد مػف كبػار المسػؤوليف فػي شػركة الطاقػة الروسػية العمالقػة «غػازبروـ» إسػرائيؿ منػذ
بضعة أياـ لمبحث في إمكانات التعاوف بيف شركتيـ ومشػروع اسػتخراج الغػاز مػف حقػؿ «ليفاياثػاف» العمػالؽ
تحػػت قػػاع البحػػر أمػػاـ س ػواحؿ الدولػػة العبريػػة ،وفػػؽ مػػا أوردت أمػػس وكالػػة األخبػػار االقتصػػادية اإلس ػرائيمية
الناطقة باإلنكميزية «غموبز».
والتقى الزوار الروس بنظراء ليـ في «ديميؾ» ،أبرز الشػركاء اإلسػرائيمييف فػي مشػروع تطػوير الحقػؿ .ولفتػت
الوكالػة إلػى أف نوايػا «غػازبروـ» فػي ىػذا الصػدد ال تػزاؿ غامضػة ،ولػـ تسػتبعد أف يكػوف ىػدؼ الزيػارة إقنػػاع
مسػػتقبمييـ بعػػدـ منافسػػة صػػادرات روسػػيا مػػف الغػػاز إلػػى أوروبػػا فػػور بػػدء الحقػػؿ بالتصػػدير .وتعتبػػر الشػػركة
الروسية األكبر في العالـ في مجاؿ استغالؿ الغاز.
الحياة ،لندن2012/3/1 ،
 77القضاء الفرنسي يقر بصحة تقرير حول استشياد الطفل محمد الدرة
بػػاريس :أصػػدرت محكمػػة التمييػػز ،أعمػػى ىيئػػة قضػػائية فػػي فرنسػػا ،حكمػػا لصػػالح م ارسػػؿ قنػػاة "فػرانس  "2فػػي
فمسطيف المحتمة شارؿ اندرالف بشأف تحقيؽ صحافي مثير لمجدؿ تـ تصويره في قطاع غزة فػي الثالثػيف مػف
أيمػػوؿ /سػػبتمبر  2000فػػي أوؿ ايػػاـ االنتفاضػػة الثانيػػة ،حػػوؿ استشػػياد الطفػػؿ الفمسػػطيني محمػػد الػػدرة بػػيف
ذراعي والده في غزة.
وألغت المحكمة إعالف براءة مدير وكالة التصنيؼ االعالمية فيميب كارسينتي ،المدفوع مف جيات اسرائيمية،
الذي ستعاد محاكمتو في االستئناؼ ألنو زعـ أف ىذا التحقيؽ الصحافي كاف "مفبركاً".
وبع ػػد إدانت ػػو بتيم ػػة التش ػػيير ف ػػي محكم ػػة البداي ػػة ف ػػي الع ػػاـ  ،2006ت ػػـ إع ػػالف بػ ػراءة فيمي ػػب كارس ػػينتي ف ػػي
االستئناؼ في العاـ  ،2008فرفعت "فرانس  "2القضية الى محكمة التمييز.
وقرار محكمة التمييز يعني أف كارسينتي سيحاكـ مرة أخرى مف قبؿ محكمة استئناؼ .ولـ تعرؼ عمى الفور
حيثيات ىذا الحكـ.
وكالة سما2012/3/1 ،
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مؤجالً
 78مدير معيد "كير" :مشروع نقل السفارة األمريكية من تل أبيب إلى القدس سيظل ّ
الدوحة  -أنور الخطيػب :أكػد نيػاد عػوض مػدير معيػد العالقػات اإلسػالمية األمريكيػة "كيػر" أف مشػروع نقػؿ
ػؤجالً ولػػف يجػػري تطبيقػػو ،ألف كػػؿ اإلدارات األمريكيػػة
السػػفارة األمريكيػػة مػػف تػػؿ أبيػػب إلػػى القػػدس سػػيظؿ مػ ّ
المتعاقبػػة تُػػدرؾ أف قضػػية القػػدس قضػػية محوريػػة وأساسػػية بالنسػػبة لمعػػرب والمسػػمميف .وقمػػؿ ،فػػي ح ػوار مػػع
ال اريػػة ،مػػف أىميػػة مػػا ُيالقيػػو ىػػذا المشػػروع مػػف قبػػوؿ بػػالكونغرس األمريكػػي ،مشػػي اًر إلػػى أف العقػػالء بػػاإلدارات
األمريكية المتعاقبة ُيدركوف أف ىذا المشروع سيكوف الق ّشة التي تقصـ ظير البعير حاؿ تنفيذه.
ودعػػا عػػوض اإلدارة األمريكيػػة إلػػى إدراؾ التغييػػر الػػذي تشػػيده المنطقػػة العربيػػة .وقػػاؿ :إف التغييػػر السياسػػي
سيرافقو مطالب شعبية بضرورة أف تُطابؽ اإلدارة األمريكية مواقفيا مع مبادئيا  ..مشي اًر
الذي تشيده المنطقة ُ
المتطرف ػػة ،خاص ػػة م ػػف الجان ػػب
ف ػػي الوق ػػت نفس ػػو إل ػػى موج ػػة الع ػػداء لقض ػػايا الع ػػرب والمس ػػمميف والمواق ػػؼ
ّ
الجميوري خالؿ الزخـ االنتخابي وىي الموجة التي نالت حتى العرب والمسمميف داخؿ الواليات المتحدة.
الراية ،الدوحة2012/3/1 ،
 79واشنطن تؤكد قدرتيا عمى تدمير المنشات النووية االيرانية
اعمف قائد سالح الجو االمريكي اف الواليات المتحدة االمريكية قادرة عمى تدمير المنشػات النوويػة األمريكيػة،
وانيا تمتمؾ مف الوسائؿ القتالية والقنابؿ القادرة عمى اختراؽ تحصينات ىذه المنشات ومالجئيا.
فػػي غضػػوف ذلػػؾ رفػػض مصػػدر رسػػمي اس ػرائيمي ،االدعػػاء بػػأف اعػػالف التوصػػؿ الػػى تسػػوية بػػيف الواليػػات
المتحػدة وكوريػا الشػمالية حػوؿ برنامجيػا النػووي ،ىػو دليػؿ عمػى اف الجيػود الدبموماسػية سػتكوف كافيػة لوقػػؼ
برنامج ايراف النووي ايضا.
واوردت صػحيفة "ىػارتس" فػػي موقعيػا عمػػى الشػبكة ،اف الصػحافة األمريكيػػة عجػت بالمقػػاالت والتقػارير التػػي
اوردت االتفاؽ مع بيونغ يانغ كنجاح لمجيود الدبموماسية ،في معالجة ىكذا قضايا وىو ما يؤيد وجية النظػر
االمريكية المتعمقة بالبرنامج النووي االيراني والتي تختمؼ مع اسرائيؿ التي تدفع باتجػاه الخيػار العسػكري فػي
ىذا الموضوع.
موقع عرب2012/3/1 ،48
 80الحكومة العراقية تعمن مقتل نحو  70ألفا بين عامي  2004و2011
بغداد :أعمنت الحكومة العراقية أمس أف عدد القتمى الذيف سقطوا في العراؽ بيف  2004و 2011بمغ نحو
سبعيف ألؼ شخص ،وىو أدنى معدؿ لمقتمى مقارنة مع مصادر أخرى حكومية وأجنبية .وقاؿ المتحدث باسـ
الحكومة عمي الدباغ في بياف إف «عدد الضحايا الذيف سقطوا منذ الخامس مف أبريؿ (نيساف)  2004وحتى
 31ديسمبر (كانوف األوؿ)  2011بمغ  69ألفا و 163شييدا و 239ألفا و 133جريحا» .وأوضح البياف
الذي أوردتو وكالة الصحافة الفرنسية أف عدد الضحايا جاء «بناء عمى تقارير الجيات الحكومية المكمفة
بمتابعة ىذا األمر ،وىي و ازرة الصحة باعتبارىا الجية األقرب إلى الواقع ،ومجمس األمف الوطني».
الشرق األوسط ،لندن2012/3/1 ،
 81تحرير فمسطين ينتظر المصالحة
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عبد الستار قاسـ
تشغؿ الفصائؿ الفمسطينية وبالذات حماس وفػتح الشػعب الفمسػطيني منػذ سػنوات بالمصػالحة ،وتميػييـ بػأمور
داخمية تافية وسخيفة تحوؿ أنظارىـ عف الصراع الحقيقػي .بػدؿ حشػد الشػعب بكافػة فئاتػو لمواجيػة إسػرائيؿ،
ورفػػع مسػػتوى الػػوعي الشػػعبي بالواجػػب الػػوطني ،والعمػػؿ الػػدؤوب عمػػى رفػػع كفػػاءة النػػاس فػػي تحمػػؿ الصػػعاب
ومواجية التيديد واألخطار ،تعمؿ الفصائؿ عمى استنزاؼ طاقات الشعب الفمسطيني وىدـ معنوياتو ،وتفسيخ
نسيجو االجتماعي ،وجره إلػى مسػتويات أخالقيػة متػدىورة .لقػد شػغمت ىػذه الفصػائؿ النػاس بالمصػالحة حتػى
بػات يظػػف بعػػض النػاس أف تحريػػر فمسػػطيف ينتظػر فقػػط تبػػادؿ القبػؿ بػػيف قػػادة حمػاس وفػػتح ،وتشػػابؾ أيػػدييـ
أماـ شاشات التمفاز.
يبػدو أف حػديث المصػالحة وأخبارىػا قػد غ ّػـ عمػى قمػوب العديػد مػف الفمسػطينييف حتػى بػاتوا يظنػوف أف ىزيمػة
إسػرائيؿ متوقفػػة عمػػى المصػػالحة ،وأف كػػؿ سياسػػات إسػرائيؿ سػػتتحطـ حتمػػا عمػػى صػػخرتيا التػػي تشػػكؿ منبػػع
القوة والبطش الفمسػطينييف .إسػرائيؿ تتمػادى فػي االسػتيطاف ألف المصػالحة لػـ تػتـ ،وتتمػادى أيضػا بمصػادرة
األراضي وانتياؾ الحرمات الفمسطينية وتعتدي عمى القدس واألقصى ألف الفصائؿ لػـ تتصػالح .إسػرائيؿ فػي
ويكسػػر الػػدنيا فػػوؽ
سػػباؽ مػػع المصػػالحة ،وىػػي تعمػػؿ عمػػى إنجػػاز الكثيػػر قبػػؿ أف يػػنيض المػػارد الفصػػائمي
ّ
رأسيا.
كنا متصالحيف ،فيؿ توقؼ االستيطاف يوما؟ وىؿ توقفت مصادرة األراضي؟ وىؿ توقؼ تيويد القػدس؟ وىػؿ
توقفػت االعتػداءات عمػػى األقصػى والمقدسػات والحرمػػات؟ العبػرة بالتأكيػػد ليسػت بالمصػالحة ،عمػػى الػرغـ مػػف
ضػػروتيا ،لكنيػػا فػػي القػػوة .مػا فائػػدة المصػػالحة بػػدوف قػػوة فمسػػطينية حقيقيػػة تواجػػو إسػرائيؿ ،ومػػا فائػػدتيا دوف
وحػػدة فمسػػطينية حقيقيػػة تجنػػب الشػػعب الفمسػػطيني المحاصصػػة الفصػػائمية واقتسػػاـ الكعكػػة وتحقيػػؽ المصػػالح
الفصائمية عمى حساب الشعب؟ وما فائدة المصالحة ونحف ما زلنا ننسؽ أمنيا مع إسرائيؿ؟
عار عمينا أ ف ننقسـ ونتشتت ،لكف العار األكبر ىو أف نتصالح عمػى قاعػدة التفػاوض مػع إسػرائيؿ والتنسػيؽ
األمني معيػا والتطبيػع .إذا كانػت المصػالحة سػتبقي عمػى الموبقػات الوطنيػة ،فعػدـ المصػالحة أجمػؿ وأفضػؿ
لمقضية الفمسطينية.
لقد أساءت الفصائؿ الفمسطينية لمشعب الفمسطيني ولمقضية الفمسػطينية إال مػف ذلػؾ الجػزء الػذي يصػر عمػى
إبقاء يده عمى الزناد في مواجية العدو .وواضح أف الفصائؿ تستخدـ فكرة المصػالحة لػيس مػف أجػؿ تحقيقيػا
وانما مف أجؿ إيياـ الشعب الفمسطيني أنيا عبارة عف مطمب وطني تتمسؾ بو .ال يريد أي فصيؿ أف يظير
بمظير الرافض لممصالحة ،واألنسب التميي والتسمية بعواطؼ الشعب ومشاعر الناس .لقد تالعبت الفصائؿ
بالمشاعر الوطنية لمصالح فصائمية ،وعممت عمى جر الشػعب إلػى لعبػة تػأجيج المشػاعر مػف خػالؿ التوقيػع
عمػػى اتفاقيػػات المصػػالحة ومػػف ثػػـ اإلحبػػاط مػػف خػػالؿ فشػػؿ التنفيػػذ .وشػػعارىا واضػػح :ليخسػػأ الشػػعب ولتبػػؽ
الفصائؿ ولو عمى أرض بال شعب ،ولو باالسـ فقط بال أرض وبال شعب.
مخرجنا ىو اكتسػاب القػوة ،تمػؾ القػوة التػي تػدفع إسػرائيؿ إلػى التفكيػر مػ ار ار قبػؿ تنفيػذ خططيػا التيويديػة لكػؿ
فمسطيف .والفصيؿ الذي سيمقى الدعـ والتأييد مف قبؿ الشعب ىػو الػذي يصػنع الحػدث فػي مواجيػة إسػرائيؿ.
واذا كػػاف ىنػػاؾ مػػف الفصػػائؿ صػػغيرة الحجػػـ مػػف ظػػف أف التػػاريخ الفمسػػطيني قػػد توقػػؼ عنػػد الفصػػائؿ كبي ػرة
الحجػػـ فإنمػػا ىػػو قػػرر االختبػػاء تحػػت عبػػاءة الضػػعؼ انتظػػا ار لتصػػالح الكبػػار .والفصػػيؿ كبيػػر بعممػػو ال بعػػدد
األعضاء المنتسبيف إليو ،وشعب فمسطيف يتوحد تحت راية المقاومة ،وليس بق اررات تصدر مف فنادؽ فاخرة
وكالة سما اإلخبارية2012/2/29 ،
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 82أخطأ عباس ..وأصاب القرضاوي

عبد الباري عطواف
ال نفيػػـ مبػػررات ىػػذا اليجػػوـ الشػػرس الػػذي يتعػػرض لػػو الػػدكتور يوسػػؼ القرضػػاوي رئػػيس االتحػػاد العػػالمي
لعمماء المسمميف ،بعد الفتػوى التػي اطمقيػا وح ّػرـ فييػا زيػارة القػدس المحتمػة ،وتأكيػده بػأف المدينػة المقدسػة لػف
تعود اال بالمقاومة.
الرحػاؿ الػى
الدكتور القرضاوي كاف يػرد عمػى دعػوة اطمقيػا الػرئيس الفمسػطيني محمػود عبػاس لممسػمميف بشػد ّ
القدس المحتمة ،لمتواصؿ معيا وكسر العزلة االسرائيمية ،وىػذا مػف حقػو ،ألف زيػارة العػرب والمسػمميف لممدينػة
المقدسػػة ستصػػب فػػي مصػػمحة التطبيػػع ،وسػػتخفؼ الضػػغوط عمػػى اس ػرائيؿ عبػػر اإليحػػاء بأنيػػا دولػػة منفتحػػة
عمى األدياف االخرى ،واف المدينة يجب اف تظؿ موحدة تحت سيادتيا.
الػرئيس عبػاس ينطمػؽ فػي دعوتػػو ىػذه مػف رغبتػو فػػي تحػدي سياسػة األمػر الواقػػع االسػرائيمية التػي تريػد عػػزؿ
المدينة واالستفراد بيا وقطع صالتيا مػع العػرب والمسػمميف ،واظيػار الػدعـ العربػي واالسػالمي ألىػؿ المدينػة
مف خالؿ دعـ اقتصادىـ وبما يؤدي الى تعزيز صمودىـ.
نختمؼ مع الرئيس عباس في ىذا التوجو ،ألف االسرائيمييف لف يسمحوا لمعرب والمسمميف بيذه الزيارة لممدينػة
المقدسة ،اذا كانت تعتقد ،اي اسرائيؿ ،انيا تتعارض مع مخططاتيـ لتيويدىا وىدـ المسػجد االقصػى ألقامػة
ىيكػػؿ سػػميماف المزعػػوـ عمػػى انقاضػػو .فقػػادة اسػرائيؿ ليسػوا عمػػى ىػػذه الدرجػػة مػػف الغبػػاء ،فإسػرائيؿ ىػػي التػػي
تتحكـ بمف يدخؿ او يخرج مف االراضي الفمسػطينية المحتمػة ،والسػمطة الفمسػطينية لػيس ليػا اي رأي فػي ىػذا
الصػػدد ،وربمػػا يفيػػد التػػذكير بأنيػػا سػػحبت تص ػريح التنقػػؿ الػػذي كػػاف يسػػتخدمو ال ػرئيس عبػػاس نفسػػو داخػػؿ
مناطؽ السمطة او خارجيا.
فػػإذا كػػاف مئػػات اآلالؼ مػػف ابنػػاء الضػػفة الغربيػػة ،ناىيػػؾ عػػف ابنػػاء قطػػاع غػزة ،ممنػػوعيف مػػف زيػػارة المدينػػة
المقدسػػة ،والصػػالة فػػي أقصػػاىا ،وىػػـ يتواجػػدوف عمػػى بعػػد امتػػار منيػػا ،فكيػػؼ ستسػػمح السػػمطات االس ػرائيمية
لمئات اآلالؼ مف العرب والمسمميف بزيارتيا؟
'''
زيارة العرب والمسمميف لمقدس المحتمة سػتخدـ االقتصػاد االسػرائيمي اكثػر مػف خػدمتيا القتصػاد ابنػاء القػدس،
فأي زائر يمبي نداء الرئيس عباس سيضطر لمذىاب الى السػفارات االسػرائيمية لمحصػوؿ عمػى تأشػيرة الػدخوؿ
مقابؿ رسوـ مالية ،والتخاطب مع المسؤوليف االسرائيمييف فييا ،وىذا تطبيع واضح.
وم ػػاذا ل ػػو ق ػػرر الفمس ػػطينيوف ف ػػي مخيم ػػات الش ػػتات ف ػػي لبن ػػاف واالردف والعػ ػراؽ ومص ػػر التوج ػػو ال ػػى الق ػػدس
المحتمة ،تمبية لنػداء رئيسػيـ بأعػداد كبيػرة ،فيػؿ ستسػمح ليػـ اسػرائيؿ بتحقيػؽ ىػذه االمنيػة ،واالكثػر مػف ذلػؾ
ىؿ ستسمح ليـ دوؿ مجاورة مثؿ االردف ومصر بالمرور عبر اراضييا؟
يحرـ الزيارة بالنسبة الى الفمسطينييف ،بؿ عف العرب والمسمميف ،ولكف اسرائيؿ ال تريد
الدكتور القرضاوي لـ ّ
ىػؤالء وال زيػػارتيـ ،بػػؿ تريػػد العػػرب واالثريػػاء مػػنيـ خاصػػة ،والػرئيس عبػػاس يػػدرؾ ىػػذه الحقيقػػة ،واذا كػػاف ال
يدركيا فيي مصيبة كبرى.
الزيػػارة الوحيػػدة الشػػرعية لي ػؤالء لممدينػػة ىػػي اف يػػذىبوا الييػػا فػػاتحيف ومحػػرريف ،واف ييرع ػوا لوقػػؼ عمميػػات
االسػػتيطاف الت ػػي تخنقيػػا ،والحفري ػػات الت ػػي تيػػدد المس ػػجد االقصػػى واساس ػػاتو ،ام ػػا الػػذىاب اليي ػػا كس ػػياح او
بغرض الصالة فيذا قد يؤدي الى زيادة عمميات االستيطاف والحفر.
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الحكومات العربيػة تسػتطيع دعػـ صػمود اىػؿ القػدس بطػرؽ عديػدة ،ولكنيػا ال تريػد ،واف ارادت فػال تسػتطيع،
ألنيػػا تخشػػى الغضػػبيف االمريكػػي واالس ػرائيمي معػػا .فممػػاذا ال تقػػيـ ىػػذه الػػدوؿ مشػػاريع اقتصػػادية فػػي المدينػػة
المقدسة؟
ألـ يكف 'الفيتو' االمريكي ػ االسرائيمي ىو الذي منع اعادة اعمار قطاع غزة طواؿ السنوات الثالث الماضية؟
مجوع ،فيؿ ستسمح بدعـ عروبة القدس واقتصادىا؟
فإذا كانت اسرائيؿ وامريكا تمنع اعمار قطاع محاصر ّ
ال ػرئيس عبػػاس ورجاالتػػو يػػرددوف دائمػػا مقولػػة صػػمح الحديبيػػة ،ويض ػربوف بػػو مػػثال لمتطبيػػع ،ومقارنػػة بيػػت
المقػػدس بزيػػارة الرسػػوؿ لممسػػجد الح ػراـ وىػػو تحػػت سػػيطرة كفػػار ق ػريش ،وىػػي مقارنػػة فػػي غيػػر محميػػا عمػػى
االطالؽ ،فالرسوؿ شيء والرئيس عباس والذيف يفتوف لو شيء آخر ،مختمؼ تمامػا ،وىنػاؾ بػوف شاسػع بػيف
الحالتيف ،ال يمكف اساسا المقارنة بيف الحالتيف النعداميا كميا.
'''
الرسوؿ (ص) كاف مف ابناء مكة ،وكفػار قػريش كػانوا يمثمػوف قبيمتػو التػي جػاء لييػدييا ،امػا فػي القػدس فيػذه
المدينة محتمة وميانة ومذلة مف قبؿ غرباء ال يريدوف خي ار لمعرب والمسمميف.
فتوى الدكتور القرضاوي ليسػت مخالفػة لمسػنة النبويػة وكتػاب اهلل عػز وجػؿ ،مثممػا قػاؿ السػيد محمػود اليبػاش
وزيػػر االوقػػاؼ الفمسػػطيني ،بػػؿ منسػػجمة معيمػػا تمامػػا ،ألنيمػػا يطالبػػاف ،اي السػػنة والقػرآف الك ػريـ ،ببػػذؿ كػػؿ
الجيود لتحرير االرض واستعادة المقدسات.
عنػػدما يممػػؾ ال ػرئيس عبػػاس سػػمطة الق ػرار بإدخػػاؿ العػػرب والمسػػمميف الػػى المدينػػة المقدسػػة ،فػػإف ى ػؤالء لػػف
الرحػاؿ الػى اولػى القبمتػيف وثالػث الحػرميف،
يحتاجوا الى دعوتو ،وسييرعوف الييا ألداء واجباتيـ الدينية ّ
وشد ّ
اما غير ذلؾ فال.
اخي ار نوجو سؤاال لمرئيس عباس وىو عما سيفعؿ لو استغؿ بعض العرب والمسمميف دعوتػو ىػذه وذىبػوا الػى
االرض الفمسػػطينية المحتمػػة تحػػت عن ػواف زيػػارة القػػدس ،ثػػـ ذىب ػوا بعػػد ذلػػؾ الػػى تػػؿ ابيػػب س ػواء لمعػػالج او
الس ػػياحة واالس ػػتمتاع بمالىيي ػػا الميمي ػػة ،وصػ ػرفوا مئ ػػات المالي ػػيف م ػػف ال ػػدوالرات مثمم ػػا يفعم ػػوف ف ػػي العواص ػػـ
الغربية؟
نتمنى عمػى الػرئيس عبػاس اف ي ارجػع فتػواه ىػذه ،ولػيس الػدكتور القرضػاوي مثممػا يطالبػو ورجاالتػو ،فالػدكتور
القرضاوي كاف مصيبا ،بينما اخطأ الرئيس عباس.
القدس العربي ،لندن2012/3/1 ،
 83حماس و "خالفاتيا"

عريب الرنتاوي
ثمة احتفالية ،ال تخمو مف الشماتة لدى البعض ،بوجود خالفات داخؿ حركة حمػاس ...ويحػدثؾ ىػؤالء كمػف
وقعػوا عمػػى “كشػػؼ غيػػر مسػػبوؽ” عػػف تيػػار غػزة وتيػػار الخػػارج وثالػػث فػػي الضػػفة و اربػػع فػػي السػػجوف...لكأف
حم ػػاس وح ػػدىا ،م ػػف دوف ب ػػاقي الفص ػػائؿ ،ى ػػي م ػػف يع ػػاني أزم ػػة الخالف ػػات والتباين ػػات ،البالغ ػػة حينػ ػاً ح ػػد
االنشقاقات.
شخصػػياً ،ال أعػػرؼ فصػػيالً فمسػػطينياً واحػػداً ال يعػػاني مػػا تعانيػػو حماس...ىػػؿ يمكػػف الحػػديث مػػثالً عػػف فػػتح
الواحدة موحدة ،ىؿ تتحدث فتح عف نفسيا بيذه الطريقة؟...أال يقاؿ الشيء نفسو عػف الجبيػة الشػعبية “تيػار
دمش ػػؽ” و”تي ػػار غػ ػزة” و”تي ػػار الض ػػفة”...أال ينطب ػػؽ األم ػػر ذات ػػو عم ػػى الجبي ػػة الديمقراطية؟....ثم ػػة فص ػػائؿ
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متشققة تبحث عمف يعيد جمػع شػطرييا “الدمشػقي” و”الضػفاوي” ،وثمػة فصػائؿ ىػي فػي مبتػدأ وجودىػا إفػراز
النشقاقات عف فصائؿ أـ ،وثمة أخرى بمغت مف االنكماش حداً لـ تعد معو قابمة لمقسمة عمى اثنيف.
الفصػائؿ الكبػرى ،خصوصػاً تمػؾ التػي تشػػيد أوسػع وأعمػؽ عمميػػة تح ّػوؿ سياسػي وايػػديولوجي ،تظػؿ معرضػػة
لالنقسػاـ فػي الػرأي والتبػايف فػي المواقػػؼ واالخػتالؼ فػػي االجتيادات....والفصػائؿ التػي تواجػػو عمميػات تنقػػؿ
وانتقاؿ بيف السمطة والمعارضة تواجو احتماالت كيذه ،بؿ وقد تواجو انقسامات حادة ،وعمميات طالؽ بائف،
بينونػػة كبرى...حمػػاس كحركػػة فمسػػطينية كبي ػرة ،تواجػػو ىػػذه وتمػػؾ ىػػذه األياـ....ولقػػد سػػبؽ لحركػػة فػػتح ،أف
واجيػػت فػػي م ارحػػؿ االنعطػػاؼ واالنتقػػاالت الكبػػرى ،مػػا تواجيػػو حمػػاس اليوـ...وشػػيدت الجبيػػة الشػػعبية فػػي
“عز” صعودىا أم اًر مماثالً ،بؿ وأشد فتكاً.
وعمى الدواـ ،كاف لمشتات واختالؼ جغرافياتو ،أث اًر حاسماً في خمؽ تبايف وتفػاوت فػي المواقػؼ ،كانػت تمميػو
إلػػى حػػد كبيػػر ،اختالفػػات المواقػػع وتباينيا....فػػالمجوء الدمشػػقي لػػو حسػػاباتو وبيئتػػو وثقافتػػو ومؤث ارتػػو...وبما
يختم ػؼ عػػف المجػػوء التونسػػي أو المبنػػاني ،وكػػؿ ىػػذا وذاؾ يتفػػارؽ مػػع الظػػروؼ المحيطػػة بالفمسػػطينييف فػػي
الضفة ،وىؤالء يختمفوف عف فمسػطيني القطػاع المحاصػر وأنمػاط المػؤثرات والتػأثيرات التػي يتعرضػوف ليػا...
ويصبح طبيعياً والحالة كيػذه ،أف تنشػأ مػدارس وتيػارات فكريػة وسياسػية ،مؤتمفػة ومختمفػة ،متطابقػة ومتفارقػة
استثناء ،حماس ينطبؽ عمييا ما انطبؽ وينطبػؽ عمػى بقيػة فصػائؿ العمػؿ
في اآلف ذاتو ،وحماس ىنا ليست
ً
الوطني واإلسالمي الفمسطيني.
فػػي األزمػػة األخيػرة التػػي تفاعمػػت داخػػؿ حمػػاس ،كانػػت ىنػػاؾ خالفػػات وتيػػارات ،حػػوؿ عنػػاويف رئيسػػة تتصػػؿ
برؤيػػة الحركػػة وبرنامجيػػا ،س ػواء مػػا اتصػػؿ منيػػا بػػالموقؼ مػػف البرنػػامج الػػوطني الفمسػػطيني وأشػػكاؿ الكفػػاح
والمقاومة في مرحمة المقبمػة ،أو مػا تعمػؽ منيػا بػإدارة السياسػة اليوميػة لمحركة...وقػد أوضػح قػادة حمػاس فػي
غ ػ ػزة بعض ػ ػاً مػ ػػف جوانػ ػػب ىػ ػػذا الخػ ػػالؼ المتصػ ػػؿ بضػ ػػعؼ قن ػ ػوات التنسػ ػػيؽ فػ ػػي إدارة بعػ ػػض االسػ ػػتحقاقات
(المصالحة مثالً) ،ويبدو أف االجتماعات األخيرة لممكتب السياسي لحماس ،قد نجحت في احتواء المسألة.
لكف األمر الذي غاب عف أنظار كثيريف ىو “الوضع الخاص” الذي تعيشػو الحركػة ،وىػو وضػع تشػترؾ فػي
جانػػب منػػو م ػػع حركػػة فتح.....لحمػػاس كم ػػا لفػػتح عمػػى نح ػػو معكػػوس ،فيػػي الس ػػمطة فػػي غ ػزة والمعارض ػػة
خارجيا( .الضفة)...وقيادتيا األولى ،مكتبيا السياسي ،بخالؼ فتح ،تركت زماـ السػمطة ألسػباب موضػوعية
لقيادة الصػؼ الثػاني مػف الحركػة ،الػذيف أكسػبتيـ السػمطة مواقػع قػوة ونفػوذ ،وشػعبية (انتخابيػة) وكاريزمػا ،مػا
بات يؤىميـ لمنافسة الصػؼ األوؿ ومطاولتػو...ىي وضػعية اسػتثنائية ،ستسػتمر إلػى أف تسػتقر حمػاس عمػى
وضعية محددة داخؿ النظاـ السياسي الفمسطيني ،سمطة ومنظمة.
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