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العملیة الجراحیة لتشافیز تكللت بالنجاح

رئیس كوريا الجنوبیة يدعو الى اجتماع طارئ لألمن الوطني وبیونغ
يانغ تعلن ان اطالق الصاروخ تم بنجاح
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يونس
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النصرة في الئحة المنظمات االرھابیة

معارضون سوريون في ستراسبورغ للمطالبة بدعم االتحاد االوروبي
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تنديد فلسطیني باقتحام إسرائیل مقاَر منظمات مدنیة في رام

هللا

رام هللا – «الحیاة»

األربعاء ١٢ ديسمبر ٢٠١٢

اقتحمت قوة من الجیش اإلسرائیلي فجر أمس ثالث مؤسسات غیر حكومیة في رام هللا وحطمت أبوابھا وصادرت أجھزة

حاسوب ووثائق وأموال.

والمؤسسات الثالث، ھي شبكة المنظمات األھلیة، ومؤسسة الضمیر لرعاية األسیر وحقوق اإلنسان، ولجنة المرأة

الفلسطینیة.

وقال عاملون في المؤسسات الثالث إن الجنود صادروا نحو عشرة أجھزة حاسوب محمول، وذاكرات أجھزة حاسوب

مكتبي، وكامیرات وثالثة آالف شیقل.

واستنكر قادة مؤسسات المجتمع المدني في مؤتمر صحافي عقدوه في رام هللا اإلجراء اإلسرائیلي.

وقال عالم جرار منسق شبكة المنظمات األھلیة إن االقتحام «يشكل اعتداء سافراً على ھذه المؤسسات». وأضاف «أن

الحملة على مؤسسات المجتمع الفلسطیني تأتي في سیاق الحرب اإلسرائیلیة على المؤسسات الفلسطینیة عقب رفع

مكانة فلسطین إلى دولة مراقبة في األمم المتحدة».

وطالب المركز الفلسطیني لحقوق اإلنسان المجتمع الدولي واألطراف السامیة المتعاقدة على «اتفاقیة جنیف الرابعة»

اتخاذ إجراءات جادة لوقف ما أسماه جرائم االحتالل ضد المدنیین الفلسطینیین وضد مؤسسات المجتمع المدني

الفلسطیني.

ودانت الحكومة الفلسطینیة االقتحام اإلسرائیلي واعتبرته اعتداء على المؤسسات لدروھا في كشف جرائم االحتالل.

وقالت نور عودة، الناطقة باسم الحكومة: «إن ھذه الجريمة الجديدة امتداد لنھج االحتالل في مالحقة الناشطین

والحقوقیین الذين يكشفون االنتھاكات اإلسرائیلیة المتواصلة والمنھجیة بحق اإلنسان واألرض وأبسط الحقوق في

فلسطین».

وأردفت عودة «إن إسرائیل، ومن خالل استھدافھا لمنظمات حقوق اإلنسان والمنظمات األھلیة، تكشف عن رفضھا

وعدائھا لمفاھیم الحرية والعدالة، مؤكدة أن إسرائیل تتعامل مع القوانین والمواثیق الدولیة بازدراء غیر مسبوق، مدفوع

بتصور أنھا دولة فوق القانون وقادرة على اإلفالت من المحاسبة والمساءلة».

وطالبت الناطقة باسم الحكومة المجتمع الدولي إلزام إسرائیل بمسؤولیاتھا القانونیة كقوة قائمة باالحتالل ورفض سیاسة

القرصنة غیر األخالقیة.

وقال الجیش اإلسرائیلي إنه ينظر في تقارير حول عملیات االقتحام.

وكانت إسرائیل ھددت باتخاذ جملة من اإلجراءات العقابیة ضد الفلسطینیین بعد نجاحھم في 29 تشرين الثاني (نوفمبر)

في رفع مكانة فلسطین إلى دولة غیر عضو بصفة مراقبة في األمم المتحدة.

وقررت الحكومة اإلسرائیلیة عدم تحويل مستحقات الضرائب التي تجمعھا نیابة عن السلطة الفلسطینیة على البضائع التي

تمر عبرھا إلى السوق الفلسطینیة والعمل على دفع تلك األموال إلى «شركة الكھرباء اإلسرائیلیة» التي تقول إن ديونھا

على الفلسطینیین بلغت 200 ملیون دوالر.

ولمح الرئیس الفلسطیني محمود عباس إلى إمكانیة اتخاذ إجراءات لم ُيفصح عن مضمونھا ضد إسرائیل في حال استمرت

في حجز األموال ونفذت مشاريع استیطانیة.

وقال في كلمة له أمام البرلمان التركي اإلثنین «الحكومة اإلسرائیلیة قررت حجز أموالنا كإجراء عقابي لنا وأعلنت نیتھا بناء

آالف الوحدات االستیطانیة في القدس وما حولھا وإن نفذت ذلك... فسیكون لنا قول آخر».

وتعجز السلطة الفلسطینیة بعد مرور 11 يوماً على انتھاء الشھر، عن دفع رواتب موظفیھا في القطاعین المدني

والعسكري بانتظار تنفیذ الدول العربیة التزامھا بتوفیر مئة ملیون دوالر شھرياً لھا لمساعدتھا في التغلب على الحصار

المالي اإلسرائیلي.

وطالبت الحكومة الفلسطینیة في آخر اجتماع لھا الدول العربیة بمضاعفة المبلغ الذي التزمت به لیصل إلى 240 ملیون

دوالر شھرياً.

ودعا عباس الحكومة اإلسرائیلیة إلى تحقیق السالم وقال: «نريد الیوم أن نصنع فرصة للسالم وندعو الحكومة اإلسرائیلیة

إلى الموافقة على تنفیذ التزاماتھا بوقف االستیطان واإلفراج عن المعتقلین واستئناف المفاوضات من حیث توقفت في

نھاية عام 2008 وضمن سقف زمني محدد».
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