
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

   
 

   
  
  

    
  
  

  
  
  
  
  

 ليس بالضرورة دمج حماس وفتح وصندوق االقتراع هو الفيصل :عباس
  نحن أقرب لتحرير القدس من أي وقت مضى: هنية

 وال تراجع عن المصالحة الفلسطينية" وحةإعالن الد"ال اشتراطات على : عزت الرشق
  أيام١٠نتنياهو يأمر بتعليق الخطط االستيطانية لتجنب أي حرج خالل لقائه أوباما بعد 

 ال يمكن تحقيق حل الدولتين في ظل الممارسات اإلسرائيلية: الرئيس التركي

 خالل المصلينصابة عشراتإ
المسجد تصديهم القتحام 

  األقصى
 ٣ص... 

  ٢٤٢٢  ٢٥/٢/٢٠١٢ السبت



  

  

 
 

  

            ٢ص                                     ٢٤٢٢:                العدد٢٥/٢/٢٠١٢ السبت :التاريخ

    :السلطة
 ٤  ليس بالضرورة دمج حماس وفتح وصندوق االقتراع هو الفيصل :عباس.٢
 ٥  نحن أقرب لتحرير القدس من أي وقت مضى: هنية.٣
 ٦  يمولخو عرض موقفاً شفوياً وغير سخ:  عن لقاء عمان"إسرائيل"السلطة تكذب رواية .٤
 ٧  هنية وعباس اتفاقا على االستمرار في التعاون لتطبيق المصالحة: النونو.٥
 ٧  السلطة الفلسطينية تبدي قلقها تجاه وضع أسيرة مضربة لدى االحتالل.٦
    

    :المقاومة
 ٨  وال تراجع عن المصالحة الفلسطينية" إعالن الدوحة"ت على ال اشتراطا: عزت الرشق.٧
 ٨   قيادة حماس تغادر سورية لتسهيل مهمة وشؤون الحركة: صالح البردويل.٨
 ٩   حماس فتح مؤسساتوإعادةالضفة لتسوية ملف المعتقلين ب األجواءضرورة توفير لالزهار يدعو .٩
 ٩   صاروخًا باتجاه أهداف إسرائيلية١٩ تتبنى إطالق صالح الدينألوية .١٠
 ٩   يعلنون عن مقاطعة المحاكم العسكريةاإلداريون األسرى.١١
١٠  فة الغربية من أنصارها بالضأربعةحماس تتهم السلطة باعتقال .١٢
    

    :اإلسرائيليالكيان 
١٠   أيام١٠نتنياهو يأمر بتعليق الخطط االستيطانية لتجنب أي حرج خالل لقائه أوباما بعد .١٣
١١   مقابل استئناف المفاوضات" الدولة اليهودية"نتنياهو اشترط االعتراف بـ: هآرتس.١٤
١١  وتمهيداً لزيارته أميركا ..نتنياهو يكبح تصريحات حكومته حول إيران للحفاظ على السرية.١٥
١١  خاليا سيناء تحصل على مساعدة بدون مقابل بدوافع أيديولوجية: الجيش اإلسرائيلي.١٦
١٢  الحق بالدفاع عن نفسها" إسرائيل"لـ: يز امام المنظمات اليهودية األمريكيةشمعون بير.١٧
١٢ لدى سويسرا ينتقد زيارة ممثل حماس للعاصمة بيرن" إسرائيل"سفير : هآرتس.١٨
١٣  من حكومة نتنياهوالمقاطعة اإلسرائيلية تتضاعف في ز: اإلسرائيليمركز الرصد .١٩
    

    :األرض، الشعب
١٣  شهيد فلسطيني خالل المواجهات مع االحتالل في الضفة الغربية استنكاراً القتحام األقصى.٢٠
١٤  "األقصى" على اقتحام باحات احتجاجاًفي االردن مسيرة في مخيم البقعة .٢١
١٤  تظاهرة في مدينة الخليل تطالب بفتح شارع الشهداء في ذكرى مجزرة الحرم اإلبراهيمي.٢٢
١٥  عشرات اإلصابات خالل المسيرات األسبوعية المناهضة لالستيطان والجدار في الضفة الغربية.٢٣
١٥  إصابة فلسطينيين في سلسلة غارات جوية إسرائيلية استهدفت قطاع غزة.٢٤
١٥  جنوب الضفة الغربية  دونم من أراضي فلسطينية قرب يطا١٠٠مستوطن يستولي على .٢٥
   

   : األردن
١٥ النتهاكات اإلسرائيلية في المسجد األقصىوزير األوقاف األردني يطالب بالتدخل لوقف ا.٢٦
١٦ على الحدود مع سورية" باتريوت"الحكومة األردنية تنفي نشر بطاريات .٢٧
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   : لبنان
١٦  ين لحماية المنشآت النفطية التي هي من حق الفلسطينيليالً نهاراًنتنياهو يعمل : نصر اهللا.٢٨
١٧  في هذا العالم"إسرائيل"لبنان يشكّل عقدة :  لنتنياهو اللبنانيرئيس مجلس النواب.٢٩
   

   :عربي، إسالمي
١٧  ال يمكن تحقيق حل الدولتين في ظل الممارسات اإلسرائيلية: الرئيس التركي.٣٠
١٨  مستعدون لتقديم ماليين من أبنائنا لتحرير القدس ودمشق: محمد البلتاجي.٣١
١٨ القوات اإلسرائيلية المسجد األقصى واالعتداء على المصلينالحكومة السورية تندد باقتحام .٣٢
   

   :دولي
١٨  اشنطن وتل أبيب بشأن ملف طهران النوويتباين بين و": لوس أنجلوس تايمز".٣٣
١٩   بشأن إيران" ملتزمتان تماماً" "إسرائيل" أمريكا و":إسرائيل"السفير األمريكي لدى .٣٤
١٩ تغييب قضية األسير الفلسطيني خضر عدنان عن اإلعالم الدولي.٣٥
١٩  في الهند وجورجيا" إسرائيليين"مجلس األمن يدين بشدة استهداف دبلوماسيين .٣٦
    

   :تقارير
٢٠  باحثان بلجيكيان يدرسان احتماالت زوال الدولة العبرية: تقارير.٣٧
    

    :حوارات ومقاالت
٢٢   بروننجمايكل ..حماس تخرج إلى النور.٣٨
٢٤  نواف الزرو.. ..!.هكذا كانت المقدمات والبدايات.٣٩
٢٥  نقوال ناصر.. ..!!سلوك فلسطيني تاريخي في السرية والتكتم.٤٠
٢٨   محمد نور الدين.. الدرع الصاروخية بين تركيا وخصومها.٤١
٢٩  طالل عوكل.. الضرورات تبيح المحظورات.٤٢
    

 ٣١  :كاريكاتير
***  

  
  األقصى المسجد  خالل تصديهم القتحام  المصلينصابة عشراتإ .١

 عيسى الشرباتي عن مراسلهاالقدس المحتلة من  ٢٥/٠٢/٢٠١٢، الحياة الجديدة، رام اهللانشرت 
لمسجد ل أمس خالل اقتحام قوات االحتالل واصيبأعشرات المواطنين بينهم عدد من النساء ، أن االتوكو

  . األقصى المبارك وساحاته وعددا من أحياء البلدة القديمة
 فيما تم ،واصيب خالل المواجهات عدد من الصحفيين والمواطنين واربعة أتراك وجدوا في المسجد

وحمل الشيخ محمد حسين .  واعتقال عدد من الشبان،وحراس األقصىاالعتداء على عدد من موظفي 
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مفتي القدس والديار المقدسة وخطيب المسجد األقصى االحتالل االسرائيلي المسؤولية الكاملة لما جرى 
من مواجهات بين المصلين وقوات االحتالل التي اقتحمت باحات المسجد األقصى المبارك عقب صالة 

  .حالجمعة مدججة بالسال
تشديد اإلجراءات قامت بقوات االحتالل ، أن تالوكا ونقالً عن ٢٥/٠٢/٢٠١، البيان، دبي وأضافت

وبلدتها القديمة الى ثكنة عسكرية، ووضعت العراقيل أمام دخول الشبان القدس األمنية لتتحول مدينة 
اقع التواصل وكان نشطاء من القدس دعوا على مو. الفلسطينيين إلى المسجد ألداء صالة الجمعة

االجتماعي إلى المشاركة في تظاهرة ضخمة تنطلق من باحات المسجد األقصى بعد صالة الجمعة، 
احتجاجا على عمليات االستهداف المبرمجة من قبل قوات االحتالل والجماعات اليهودية للمسجد، وتعاظم 

وحية إسرائيلية حلقت في وقال مصلون إن طائرة مر. االقتحامات في اآلونة األخيرة للمسجد المبارك
أجواء المسجد األقصى، فيما شهدت منطقة باب حطة بالبلدة القديمة من القدس، وفي حي رأس العامود 

  .القريب من المسجد األقصى أعنف المواجهات
شهود عيان تواجدوا في المسجد أن  ،وفا ونقال عن وكالة ٢٥/٠٢/٢٠١٢، األيام، رام اهللامندوبو وكتب 

وهذا . إن عدداً من القوات الخاصة اقتحموا سقف الجامع القبلي المسقوف، وتمركزوا هناكا قالواألقصى 
المرة األولى التي تتم فيها مثل هذه العملية، حيث الحقت قوات االحتالل المصلين داخل ساحات المسجد 

ان ما حدث "لت بهذه الجريمة االسرائيلية، وقا" مؤسسة األقصى"من جهتها فقد نددت و. األقصى المبارك
اليوم في المسجد األقصى يؤكد ما حذرنا منه مراراً وتكراراً بأن االحتالل يخطط لتصعيد اعتداءاته على 

  ". المسجد األقصى، األمر الذي يستدعي تحركاً إسالمياً عربياً فلسطينياً إلنقاذ المسجد األقصى
 سجلت بين  إصابة٣٩ من أكثر أن،  نقالً عن وكاالت٢٥/٠٢/٢٠١٢، السفير، بيروتوذكرت 

   .وتم عالجهم بالمكانإسرائيلياً  شرطياً ١١اصيب المصلين خالل مواجهات االقصى، في حين 
  
  ليس بالضرورة دمج حماس وفتح وصندوق االقتراع هو الفيصل :عباس .٢

 أبدى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الليلة الماضية، وجهة نظره في الكثير من القضايا : الدوحة
لعالقة في القضية الفلسطينية وتأثير الربيع العربي عليها، واألزمات التى تواجهها السلطة الفلسطينية ا

  .cbcومصادر تمويلها وذلك خالل لقاءه التلفزيوني على قناة 
ليس بالضرورة أن يدمجا فتح :"وبالحديث عن االنتخابات المقبلة في األراضي الفلسطينية جدد القول

  ". مطلوب، وصندوق االقتراع هو الفيصلوحماس ووجودهما
ال يقلقني أن يكون الحكم إسالمي ويقترب من حماس : وبالحديث عن العالقات بين مصر وفلسطين، قال

ولكني أتمني أن تتعامل الحكومة المصرية مثلما فعلت الحكومات السابقة، وأن تعترف .. وليس فتح
ام لجماعة اإلخوان المسلمين لمجرد استرضاء القيادة ولم ولن أفكر في االنضم.. بالسلطة الفلسطينية

  .المصرية
كما عبر عن رفضه لوجود أنفاق بين مصر وفلسطين، مضيفاً أن الدعم المقدم لغزة يجب أن يصل 
بطريق مشروع، مؤكداً في الوقت ذاته، أن حماس تحترم التهدئة على الرغم من البعض يقوم بإختراقها، 

خاصة وأنه تم ضبط ..  إلسرائيل حرمان الشعب الفلسطيني من احتياجاتهمشيراً إلى أنه ال يجوز
  .الفوضى األمنية بين فلسطين وإسرائيل
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وأوضح أبو مازن أنه استكمل مسيرة الديمقراطية التي بدأها الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، 
 الشعب، نظراً ألنه أصبح في كما تمنى أن يكون الرئيس الذي يخلفنه صادق مع.. معبراً عن فخره بذلك

سن ال يسمح له بالعمل السياسي المرهق، مشدداً أنه لن ينشر مذكراته الشخصية بعد خروجه من الرئاسة 
  .ألن هذا األمر سيسبب فضائح ال يقبلها كثير من الحكام والمسؤولين العرب

خضع لرقابة البنك والنقد تمويل السلطة الفلسطينية ي:"وعن تمويل السلطة الفلسطينة، قال أبو مازن
ومن المعروف أن حماس تأخذ تمويالً من إيران ) حماس(وال أعرف مسار أموال تمويل .. الدولى

  .وال أعرف إذا كان هذا التمويل مباشر أم غير مباشر عن طريق دول وسيطة.. وتبرعات شخصية
رائيل إليران كالم يقين، لكنهم وعن الشأن اإليراني اإلسرائيلي، أكد أنه ال يستطيع القول بأن ضرب إس

الفتاً أن إسرائيل ال تستطيع القيام بهذه الضربة .. ال يتحملون سماع أخبار وجود قنبلة نووية في إيران
  .بمفردها

  ٢٥/٢/٢٠١٢وكالة سما اإلخبارية، 
  
  نحن أقرب لتحرير القدس من أي وقت مضى: هنية .٣

ركة حماس والحكومة الفلسطينية بالحقوق والثوابت أكد رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية تمسك ح
  .في فلسطين) اإلسرائيلي(الفلسطينية مهما كانت التضحيات والثمن، مبينا أن ال مستقبل لالحتالل 

وقال هنية في خطاب حماسي ألهب حناجر المصلين عقب االنتهاء من صالة الجمعة في األزهر الشريف 
 عربية، إسالميةدفعنا بدمائنا الكثير من أجل أن تظل القدس " ،٢٠١٢-٢-٢٤بالقاهرة ظهر الجمعة 

  .موضحا أن الربيع العربي جعل األمة اإلسالمية على أعتاب مدينة القدس المحتلة
تأثيرات الربيع العربي على قضية فلسطين أصبحت واضحة وملموسة ونتائجها "وشدد هنية على أن 

، مبينا أن موازين القوى المحيطة بالقضية قد تغيرت "ادمةظهرت هذا العام وستظهر أكثر في األعوام الق
  .ولم تعد كما كان في الماضي

سنكون في تنسيق مستمر مع هذه الثورات العربية، وحكوماتها المعبرة عن "وأوضح رئيس الوزراء 
إرادة شعبها، ولن نكون مفصولين عن هذا الواقع من خالل أن قضية فلسطين هي قضية عربية 

  ."إسالمية
اليوم تتعانق االنتصارات من خط المقاومة في فلسطين إلى الثورة المصرية، وإن هذا الزمن " :وأضاف

هو زمن الشعوب وأن إرادة الشعوب هي التي ستغلب ولن يقف أحد أمام إرادة الشعوب في التحرر من 
  ".الطغيان

 لمة، فنحن دفعنا من دمائنا الكثير القدس ستبقى لنا ال للظ"وأكد وسط هتافات الجماهير المحتشدة على أن
إن : "، وخاطب جموع المحتشدين قائال"لكي تظل القدس عربية إسالمية، ولكي تبقى هويتها الفلسطينية

  ".أهلكم في فلسطين عقدوا العزم ورفعوا اللواء من أجل تحرير القدس واألقصى
حرير األرض الفلسطينية والعربية وشدد على أن المقاومة والجهاد هو الخيار االستراتيجي والوحيد لت

  .المحتلة
لن نتعب من استمرار المقاومة، بل إن االحتالل إلى زوال، ال مستقبل لالحتالل على أرض "وتابع 

  ".فلسطين، وستستمر هذه المقاومة
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وأشار رئيس الوزراء إلى أن الفلسطينيون سيبقون مرابطون على أرض فلسطين شعلة في وجه 
  .االحتالل
نية على صمود المقاومة في وجه االحتالل، مشيداً بقدرتها في االحتفاظ بالجندي اإلسرائيلي وعرج ه

على مدار أكثر من خمس سنوات متواصلة من أجل تحرير األسرى وفق شروطها حتى " جلعاد شاليط"
  ".وفاء األحرار"تتوجت صفقة 

فقة التبادل وكان لمصر دور كبير لقد أنجزنا ص: "وأشاد بدور مصر في رفعة قضية الفلسطينيين، وقال
ومهم في تحقيق هذا النصر، أنجزنا المصالحة، وكان لمصر الدور الرئيس في ذلك، وبدأنا مرحلة جديدة 

  ".في إعادة بناء منظمة التحرير وكان لمصر دور مهم في إعادة هذا البناء
شوارع المحيطة به عشرات وكان مسجد األزهر الشريف بالقاهرة امتلئ، عن بكرة أبيه فيما شهدت ال

اآلالف من المصلين الذين توافدوا منذ ساعات الفجر األولى لالستماع إلى خطبة رئيس الوزراء إسماعيل 
  .هنية

  ٢٥/٢/٢٠١٢موقع فلسطين أون الين، 
  
  مولخو عرض موقفاً شفوياً وغير سخي:  عن لقاء عمان"إسرائيل"السلطة تكذب رواية  .٤

 "المحادثات االستكشافية" عن مصادر خاصة بها اطلعت على "هآرتس"صحيفة  نقلت ":الحياة" –الناصرة 
التي جرت في عمان الشهر الماضي بين موفد رئيس الحكومة اإلسرائيلية اسحق مولخو والمفاوض 
الفلسطيني صائب عريقات، أن المقترحات اإلسرائيلية الستئناف المفاوضات الرسمية بين الجانبين لم 

 مع تبادل أراض متفق ١٩٦٧م إسرائيلي بأن تتم المفاوضات على أساس حدود عام تتناول أي التزا
وأضافت أن الشرط الوحيد الذي قدمه مولخو باسم رئيس حكومته بنيامين نتانياهو الستئناف هذه . عليها

  ."دولة يهودية"المفاوضات هو اعتراف الفلسطينيين بإسرائيل 
 موضوعاً اقترحت إسرائيل مناقشتها ٢١مولخو لعريقات تناولت وذكرت الصحيفة أن الوثيقة التي قدمها 

مع استئناف المفاوضات الرسمية للتوصل إلى تسوية دائمة للنزاع، وأنه طبقاً لما تضمنته الوثيقة التي 
 أجانب، فإن إسرائيل رفضت فعالً تقديم مقترحاتها في المسائل دبلوماسيينوصلت نسخ عن مسودتها إلى 

وهي مواقف تعيد إلى "ئق أو خرائط، وأن مولخو اكتفى بعرض مواقف نتانياهو شفوياً، الخالفية بوثا
، كما قال للصحيفة عضو الوفد الفلسطيني محمد اشتية، الذي "األذهان البرنامج السياسي لحزب ليكود

لى  الشرط الوحيد الذي تصر إسرائيل عليه لبدء مفاوضات رسمية هو أن يقوم اتفاق التسوية عأنأضاف 
  .االعتراف بإسرائيل دولة للشعب اليهودي، وهو الشرط الذي سبق أن رفضه الرئيس محمود عباس

وتشكل هذه الوثيقة دليالً قاطعاً على صحة الرواية الفلسطينية التي تؤكد أن إسرائيل ترفض أن تعرض 
قتراحاً شبيهاً ونفى اشتية أن يكون مولخو عرض في عمان ا. مواقفها من خالل وثائق أو خرائط مفصلة

.  بعيد مؤتمر أنابوليس٢٠٠٨باالقتراح الذي قدمته وزيرة الخارجية اإلسرائيلية السابقة تسيبي ليفني عام 
وتابع أن الفلسطينيين قرروا الرد على ادعاءات . "لم نحصل على اقتراح خطي أو أي خريطة": وقال

بدت كأنها " أن المعايير التي اقترحها مولخو وأشار إلى. إسرائيل بأنها قدمت مقترحات سخية للفلسطينيين
في ) دول الظل في نظام األبرتايد في جنوب أفريقيا(مجرد خطة تبغي تعزيز الواقع البنتوستاني 
مناطق "وأشار إلى أن مولخو رفض استعمال مصطلح . "األراضي المحتلة وليس خطة إلنهاء االحتالل
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السكان " وسماهم "مستوطنين"ا أنه رفض الحديث عن ، كم"مناطق متنازع عليها"، وسماها "محتلة
  ."اإلسرائيليين

مناطق متنازع "وأضاف أن الفلسطينيين أوضحوا لمولخو أنه في حال أصر على تسمية المناطق المحتلة 
. ١٩٤٨، فإنه يجب شمل يافا وحيفا ضمن هذا التوصيف، أي سائر المدن التي احتلت عام "عليها

 من مساحة الضفة الغربية ةالمائ في ٤٦يير التي طرحت، فإن إسرائيل ستضم وأوضح أنه وفقاً للمعا
 أنوزاد . إليها دون أن تعوض الفلسطينيين عنها، وأنها ستبقى تعتبر نهر األردن بمثابة حدودها الشرقية

  .مولخو رفض التطرق إلى األراضي التي سيتم تبادلها في مقابل ضم الكتل االستيطانية
  ٢٥/٢/٢٠١٢ الحياة، لندن،

    
  هنية وعباس اتفاقا على االستمرار في التعاون لتطبيق المصالحة: النونو .٥

اتفق رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ورئيس الحكومة في غزة إسماعيل هنية، في : القاهرة
في العاصمة المصرية القاهرة، على استمرار التعاون ) ٢٣/٢(اجتماع جمعهما مساء أمس الخميس 

  .ما من أجل تطبيق المصالحة الداخليةبينه
قدس "وقال طاهر النونو، الناطق باسم الحكومة الفلسطينية في غزة، في تصريح صحفي مكتوب، وصل 

" حماس"إن اللقاء الذي جرى، مساء الخميس بين هنية وعباس، وبمشاركة وفدين من : نسخة عنه" برس
  ".ئاًلقاًء داف"، في قصر األندلس بالقاهرة كان "فتح"و

اتفقا على استمرار التعاون واتخاذ الخطوات الجادة في تطبيق المصالحة "وأضاف النونو أن الجانبين 
نقاشًا مستفيًضا دار بين الجانبين حول "، مشيًرا إلى أن "وخلق مناخات إيجابية في الضفة الغربية وغزة

لفلسطيني بثمرة هذه اللقاءات سبل تطبيق اتفاق المصالحة، واتخاذ اإلجراءات التي تشعر المواطن ا
  ".والمصالحة

  ٢٤/٢/٢٠١٢قدس برس، 
  
  السلطة الفلسطينية تبدي قلقها تجاه وضع أسيرة مضربة لدى االحتالل .٦

حمل وزير شؤون األسرى والمحررين في السلطة الفلسطينية،  تل أبيب المسؤولية عن حياة : رام اهللا
 أيام في زنازين ٩وض إضرابا مفتوحاً عن الطعام منذ وصحة األسيرة الفلسطينية هناء الشلبي التي تخ

  . شهور٦عزل سجن الشارون احتجاجاً على اعتقالها إداريا لمدة 
حكومة "إن ) ٢٤/٢(نسخة عنه الجمعة " قدس برس"وقال  عيسى قراقع في تصريح صحفي تلقت 

ن التعسفي، وقد طال االحتالل بدأت تستسهل االعتقال اإلداري وتزج بمئات األسرى وفق هذا القانو
بين " األسرى المحررين ومنهم هناء الشلبي وأيمن شراونة الذين أفرج عنهما في صفقة تبادل شاليط

  .و تل أبيب" حماس"
اعتقلت لمدة عامين ونصف إداريا وجرى اعتقالها مجدداً "وأوضح قراقع أن األسيرة الشلبي كانت قد 

نات خالل استجوابها في معتقل سالم العسكري منذ دون إبداء أية أسباب وتعرضت للضرب و االها
 شهور فرفضت تسلم القرار وأعلنت ٦وصدر قرار باعتقالها إداريا لمدة )١٦/٢(اعتقالها بتاريخ 

إضرابها المفتوح عن الطعام فورا، حيث أجلت محكمة سالم العسكرية يوم الخميس الماضي النظر في 
  .وفق البيان" ن المقبلتثبيت اعتقالها اإلداري حتى يوم االثني
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  ٢٤/٢/٢٠١٢قدس برس، 
  
  وال تراجع عن المصالحة الفلسطينية" إعالن الدوحة"ال اشتراطات على : عزت الرشق .٧

أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق أن ما شاع من تباين بين قيادات : القاهرة 
ب السياسي للحركة في القاهرة مؤخًرا حول الموقف من إعالن الدوحة، قد طواه اجتماع المكت" حماس"

  .بشكل نهائي، وشدد على أن الحركة مصممة على المضي قدما في انجاز المصالحة وإنهاء االنقسام
باللقاء الذي " فيسبوك"وأشاد الرشق، في تصريحات نشرها على صفحته على موقع التواصل االجتماعي 

 محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لـ بحضور رئيس السلطة" وفتح" حماس"جمع وفدي حركتي 
اللقاء كان وديا وناجًحا، وأعطى رسالة قوية : "وقال. مشعل ورئيس الحكومة إسماعيل هنية" حماس"

  ".مصممتان على المضي في المصالحة وتوحيد شعبنا حتى آخر المشوار" فتح"و" حماس"لشعبنا بأن 
قد اشترطت أيا من الشروط الجديدة " حماس"ن وفي سياق آخر؛ نفت مصادر فلسطينية مطلعة أن تكو

على إعالن الدوحة، وأكدت أن ما هو مطلوب أن يقوم رئيس الحكومة المتفق عليه، وهو في الحالة 
الراهنة رئيس السلطة محمود عباس، بتنفيذ بقية بنود اتفاق القاهرة وصوال إلى االنتخابات من غير زيادة 

  .وال نقصان
  ٢٥/٢/٢٠١٢عالم، المركز الفلسطيني لإل

  
  قيادة حماس تغادر سورية لتسهيل مهمة وشؤون الحركة: البردويل .٨

قيادة حركة حماس خرجت "قال القيادي البارز في حماس صالح البردويل إن :   ناديا سعد الدين–عمان 
من األراضي المحتلة إن " الغد"وأضاف إلى ". من سورية، ولكنها لم تعلن حتى اآلن عن مكان بديل

لم تغلق مكتبها "، ولكن األخيرة "لصف القيادي للحركة خرج من سورية لتسهيل مهمة وشؤون الحركةا"
  ".الرئيسي هناك، حيث ما يزال مفتوحاً إلدارة أمور الحركة

كل الدول العربية مدعوة، في ظل الثورات العربية، ألن تكون حاضنة لحركة مقاومة "واعتبر أن 
ئيلي، ولكن ال بد من مركز قيادة ثابت تدير الحركة من خالله شؤونها، إال فلسطينية ضد االحتالل اإلسرا

  ".أنها لم تغير حتى اللحظة مركزها الرئيس في سورية
الوضع في سورية حساس بالنسبة إلى "من جانبه، أوضح القيادي البارز في حماس أحمد يوسف أن 

مة مع حماس ودعمها وساندها، الحركة، وصعب على الجميع، حيث وقف الشعب السوري وقفة كري
  ".فضالً عن تضحياته وبطوالته مع الشعب الفلسطيني ضد االحتالل

عدداً من أعضاء الحركة وكوادرها غادروا الساحة السورية "من األراضي المحتلة إن " الغد"وأضاف إلى 
بعض إلى لبنان على مدار الستة والسبعة األشهر الماضية، فمنهم من عاد إلى قطاع غزة فيما توجه ال

  ".ومصر
القيادة موجودة في الخارج لسهولة التنقل ومتابعة شؤون ومهام الحركة، ولكن ما تزال "وأوضح أن 

  ".بيوتهم ومكاتبهم قائمة في سورية
  ٢٥/٢/٢٠١٢الغد، عمان، 

  
   فتح مؤسسات حماسوإعادةالضفة لتسوية ملف المعتقلين ب األجواءضرورة توفير لالزهار يدعو  .٩



  

  

 
 

  

            ٩ص                                     ٢٤٢٢:                العدد٢٥/٢/٢٠١٢ السبت :التاريخ

محمود الزهار بأهمية إنجاز ملف » حماس«أقر القيادي البارز في حركة :  جيهان الحسيني–ة القاهر
لكنه تساءل باستنكار عن الضمانات بأن . االنتخابات، رابطاً بين تشكيل الحكومة وإنجاز هذا الملف

ضوا يتمكن كوادر الحركة في كل من الضفة الغربية والقدس بأن يدلوا بأصواتهم من دون أن يتعر
هل ستكون هناك انتخابات في القدس، وبالتالي األمر ليس «: كما تساءل مشككاً. لالعتقال أو المطاردة

، داعياً إلى ضرورة توفير األجواء اإليجابية في الضفة بتسوية »منوطاً فقط بعمل لجنة انتخابات في غزة
  .هناك» حماس«ملف المعتقلين وإعادة فتح مؤسسات 

  ٢٥/٢/٢٠١٢الحياة، لندن، 
  
   صاروخًا باتجاه أهداف إسرائيلية١٩ألوية صالح الدين تتبنى إطالق  .١٠

، الجناح العسكري لحركة المقاومة الشعبية، مسؤوليتها عن "ألوية الناصر صالح الدين"أعلنت  :غزة
، محاذية لقطاع غزة، بتسعة عشر صاروخًا ١٩٤٨قصف أهداف إسرائيلية داخل األراضي المحتلة عام 

  ".لبيك يا أقصى"ي إطار ما اعتبرته حملة وقذيفة، ف
نسخة عنها إن مقاتليها قصفوا، في ساعة متأخرة " قدس برس"وقالت الكتائب في بالغات عسكرية، تلقت 

، وثمانية صواريخ من "١٠٧"، بتسعة صواريخ من طراز )٢٥/٢(من الليلة الماضية وفجر اليوم السبت 
  ". ملم٨٠"من عيار "هاون"ذيفتي ، إضافة إلى ق"٤ناصر "و" ٣ناصر "طرازي 

وأوضحت البالغات بأن المناطق التي تم قصفها هي مهبط الطيران اإلسرائيلي شرق جحر الديك 
كيبوتس وادي "، "بئيري"، عسقالن، مستوطنة "ريعيم"، موقع "زكيم"، "كوسوفيم"، "ايرز"والموقع العسكري 

  ".عوز
 بحق المسجد األقصى المبارك،  على الجرائم الصهيونيةرًدا "وأكدت األلوية على هذه العمليات تأتي 

واقتحامه المتكرر من قبل المغتصبين الصهاينة، ورسالة للعدو الصهيوني بأن مجاهدينا لن يقفوا مكتوفي 
األيدي أمام الجرائم الصهيونية بحق المقدسات اإلسالمية وعلى رأسها المسجد األقصى المبارك، 

ي المواقع المتقدمة للذود عن أراضينا الطاهرة في مواجهة أي تهديدات أو هجمات وسيبقون دائًما و أبًدا ف
  .، على حد تعبيرها"صهيونية

  ٢٥/٢/٢٠١٢قدس برس، 
  

   يعلنون عن مقاطعة المحاكم العسكريةاإلداريون األسرى  .١١
 ومعتقلة  معتقال٣٢٠اعلن االسرى االداريون المعتقلون لدى قوات االحتالل االسرائيلي والبالغ عددهم 

  .انهم سوف يقاطعون كافة المحاكم العسكرية الصورية التي تنظر في قضاياهم
استمراراً لمعركة االسير المناضل خضر عدنان المتوجه " جاء ذلك في بيان اصدره المعتقلون وجاء فيه

ئيلي ضد بالنصر ضد سياسة االعتقال االداري الظالمة والتعسفية التي تنتهجها سلطات االحتالل االسرا
ابناء شعبنا، نعلن نحن المعتقلون االداريون في كافة السجون االسرائيلية عن مقاطعتنا المحاكم العسكرية 
الصورية المسماة بمحاكم التثبيت او القراءة التمهيدية في الملف ومحاكم االستئناف والمحكمة العليا ، 

طات االحتالل وتحديدا جهاز الشاباك في  كونها محاكم تستخدمها سل١/٣/٢٠١٢وذلك اعتبارا من تاريخ 
محاولة إلضفاء شرعية قضائية باطلة على اعتقالنا االداري ، باالستناد الى الدعاء الملف السري دون 

  ".توجيه لوائح اتهام ضدنا
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لقد دق المجاهد البطل خضر عدنان جدران الخزان ضد االعتقال االداري التعسفي، "واختتم البيان بالقول 
ن نواصل معركته ومعركتنا ومعركة شعبنا، داعين ابناء شعبنا وقواه الوطنية واالسالمية وها نح

  والمؤسسات الحقوقية إلعالء الصوت ضد االعتقال االدراي لنصرتنا في موقفنا على كافة المستويات
  ٢٤/٢/٢٠١٢، ٤٨عرب 

  
  حماس تتهم السلطة باعتقال اربعة من أنصارها بالضفة الغربية .١٢

اتهمت حركة حماس أجهزة أمن السلطة الفلسطينية بالضفة الغربية المحتلة، باعتقال أربعة من : رام اهللا
أنصارها، كما قالت بأن اثنين من المعتقلين السياسيين في سجون األجهزة األمنية أعلنا اإلضراب عن 

  .الطعام للمطالبة باإلفراج عنهما
معتقلين السياسيين لدى أمن السلطة في الضفة اثنين من ال"حماس في بيانها إلى أن "وأشارت حركة 

الغربية أعلنا إضرابا عن الطعام للمطالبة باإلفراج عنهما، بعد صدور قرار قضائي بذلك، وهما أنس 
  .حسب قولها"  طولكرم رداد و إسماعيل علي األشقر من مدينة

  ٢٤/٢/٢٠١٢قدس برس، 
  
   أيام١٠رج خالل لقائه أوباما بعد نتنياهو يأمر بتعليق الخطط االستيطانية لتجنب أي ح .١٣

أصدر رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتانياهو تعليماتـه للجنـة التخطـيط            :  أسعد تلحمي  –الناصرة  
والبناء التابعة لوزارة الداخلية باالمتناع خالل األسبوعين المقبلين عن إقرار أي مخطط جديد للبناء فـي                

 أن يسببه له ذلك عشية لقائه الرئيس باراك أوباما فـي البيـت              مستوطنات القدس لتفادي أي حرج يمكن     
كما وجه نتانياهو تعليماته لوزارة اإلسـكان بتجميـد مناقـصات البنـاء فـي               . األبيض بعد عشرة أيام   

بـسغات  «و  » غيلـو « وحدة سكنية جاهزة في مستوطنتي       ١٥٧٥مستوطنات القدس، عانياً بذلك تسويق      
  .»زئيف

من نتانياهو أنه يريد تفادي أي عمل من شأنه إغضاب الرئيس األميركـي خـالل               وأفادت أوساط قريبة    
 ١٦٠٠زيارته لواشنطن وضمان عدم تكرار أحداث محرجة من الماضي، مثل قرار لجنة التخطيط بناء               

وحدة في إحدى مستوطنات القدس قبل عامين خالل زيارة نائب الرئيس األميركي جو بايدن للقدس، مـا                 
  .ي العالقات بين البلدينتسبب بأزمة ف

  رفض شرعنة بؤرة استيطانية
التابعة لجيش االحتالل في الـضفة الغربيـة        » اإلدارة المدنية «أن  » هآرتس«على صلة، كشفت صحيفة     

أحبطت، في سابقة غير عادية، محاولة من الحكومة إضفاء الشرعية على بؤرة استيطانية غير قانونيـة                
أن ليس هناك ما يبرر إقامة هذه البؤرة، وأنه يمكن البنـاء            » ة المدنية اإلدار«ورأت  . جنوب جبل الخليل  

 عاماً، وترتع فيهـا     ١٢قبل  » سنسانه«وأقيمت البؤرة المسماة     .قريبة من البؤرة  » قانونية«في مستوطنة   
  . عائلة تقيم في بيوت متنقلة٦٠اليوم 

 ٤٤٠المستوطنين، على خطة لبنـاء      وقبل ثالثة أعوام، وافق وزير الدفاع ايهود باراك تحت ضغط قادة            
القريبـة منهـا    » اشكولوت«وحدة سكنية في هذه البؤرة، على أن يتم اعتبار البؤرة كجزء من مستوطنة              

مسافة ثالثة كيلومترات، وليس كمستوطنة جديدة إلدراكه أن إقامة مستوطنة جديدة تستدعي قراراً رسمياً              
  .من الحكومة ستكون له تداعيات سياسية
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وأهالي قرية رامدين الفلسطينية المقامـة عليهـا البـؤرة         » بمكوم«وجمعية  » سالم اآلن «ت حركة   وتقدم
والبؤرة غيـر القانونيـة مـدخلين       ) اشكولوت(بطعون ضد قرار الوزير مبينتين أن للمستوطنة القائمة         

المستوطنين في  منفصلين، وأن البعد الجغرافي بينهما ال يتيح دمجهما في مستوطنة واحدة، فضالً عن أن               
  .هم من العلمانيين بينما البؤرة الجديدة يقطنها متدينون» أشكولوت«

وقبل أيام، قبِل رئيس لجنة التخطيط العليا في اإلدارة المدنية المهندس شـلومو موشـكوفتش الطعـون                 
يتم وكتب في قراره أنه لم      . ورفض مخطط بناء مئات الوحدات السكنية ومحاولة ربط البؤرة بالمستوطنة         

تقديم حجج مقنعة لتوسيع المستوطنة من خالل البناء في البؤرة االستيطانية، مضيفاً أن هنـاك مخططـاً                 
 وحدة فقط، ما يؤكـد عـدم        ٧٠، وأنه تمت إقامة     »اشكولوت« وحدة سكنية في     ٣٤٧مصادقاً عليه لبناء    

  .الحاجة لمخطط جديد لتوسيع المستوطنة
  ٢٥/٢/٢٠١٢، الحياة، لندن

  
  مقابل استئناف المفاوضات " الدولة اليهودية"ياهو اشترط االعتراف بـنتن: هآرتس .١٤

نتنيـاهو أمـام    رئيس الحكومة االسرائيلية بنيـامين      أظهرت الوثيقة الوحيدة التي استعرضها      : )وكاالت(
وضعت " إسرائيل“الفلسطينيين خالل المحادثات االستكشافية التي جرت في العاصمة األردنية عمان، أن            

هـي  " إسـرائيل “بقا واحدا الستئناف المفاوضات بين الجانبين تمثل باعتراف الفلسطينيين أن           شرطا مس 
  ".دولة الشعب اليهودي“

 موضـوعاً تقتـرح     ٢١أمس إنها حصلت على نسخة من الوثيقة المؤلفة مـن           " هآرتس“وقالت صحيفة   
 الفلـسطينيون مـسبقا     البحث فيها خالل المفاوضات على الحل الدائم، لكن شرط أن يعتـرف           " إسرائيل“

  ".إسرائيل“بيهودية 
ال تتطرق إلى الموقف الفلسطيني، المدعوم من الـرئيس األمريكـي           " اإلسرائيلية“في المقابل فإن الوثيقة     

  . وتبادل أراضي متفق عليه١٩٦٧باراك أوباما والرباعية الدولية، بأن تستند المفاوضات إلى حدود العام 
، التي تم استعراضها أمام دبلوماسـيين غـربيين، تؤكـد           "اإلسرائيلية“ة  على أن الوثيق  " هآرتس“وشددت  

  .ترفض استعراض مواقفها بواسطة وثائق وخرائط" إسرائيل“صحة الرواية الفلسطينية أن 
  ٢٥/٢/٢٠١٢، الخليج، الشارقة

  
  وتمهيداً لزيارته أميركا ...نتنياهو يكبح تصريحات حكومته حول إيران للحفاظ على السرية .١٥

 رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو وزراء حكومته بعدم إطالق أية تصريحات تتعلق بالمسألة              أمر
ويأتي هـذا الموقـف بعـد أن أثـارت تـصريحات الـوزراء              . اإليرانية من دون التنسيق المسبق معه     

 شـمعون بيريـز     اإلسرائيليين قلقاً ومخاوف في العاصمة األميركية وبعد أن اعتبرها الرئيس اإلسرائيلي          
ومع ذلك فإن هذه ليست المرة األولى التي يطلب فيها نتنياهو من وزرائه مثل هـذا                . نفسه دعوة للحرب  

  .الطلب
وبحسب ما نشرت الصحف اإلسرائيلية فإن ديوان نتنياهو أرسل إلى هواتف الوزراء رسالة نصية جـاء                

 إعطاء مقابالت لوسائل اإلعـالم بـشأن        نطلب العودة إلى تعليمات رئيس الحكومة باالمتناع عن       «: فيها
في حاالت استثنائية الرجاء التأكيد على أن ينسق الوزراء األمر بـشكل            «وأضافت الرسالة أنه    . »إيران

إلى أن رسالة ديوان نتنياهو للوزراء أوضـحت أن         » يديعوت«وأشارت  .. »شخصي مع رئيس الحكومة   
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المستوى حول الشأن اإليراني كانت بالغة الخطـر        التصريحات الكثيرة من جانب شخصيات عامة رفيعة        
ال ينبغي تقديم المزيد مـن المعلومـات بهـذا          «وأنه شدد على أنه     . ولذلك يجب أن تتوقف بشكل فوري     

  .»الخصوص
أنه جرت في األيام األخيرة مداوالت مكثفة بين البيت األبيض ورئاسة الحكومـة             » يديعوت«وأوضحت  

  . ترك اإلسرائيلي األميركي بشأن إيراناإلسرائيلية حول البيان المش
  ٢٥/٢/٢٠١٢، السفير، بيروت

  
  خاليا سيناء تحصل على مساعدة بدون مقابل بدوافع أيديولوجية: الجيش اإلسرائيلي .١٦

 إسـرائيليين،   ٨أنه بعد مرور نصف سنة على هجمات إيالت، التي قتل فيها            " يديعوت أحرونوت "كتبت  
ة ال تزال ال تعرف من يقف وراء الهجمات على الـرغم مـن عالقتهـا                فإن األجهزة األمنية اإلسرائيلي   

كما أن األجهزة األمنية تخشى من تنفيـذ عمليـات اختطـاف فـي              . بالمنظمات الناشطة في قطاع غزة    
  . المنطقة

وأشارت إلى أنه تم العثور على أشرطة طويلة من القماش وقيود على جثث الذين سقطوا مـن منفـذي                   
  .د أنه كان يجري التخطيط لخطف جندي أو مواطن إسرائيلي بالقرب من الحدودالعمليات، ما يؤك
اليوم عن مصادر في الجيش أن سيناء تشهد نشاطا كبيرا ومكـشوفا            " يديعوت أحرونوت "إلى ذلك نقلت    

  .يقوم به ناشطون من قطاع غزة
ية كافية حول نـشاط     وأشارت إلى أن المشكلة األساسية ألجهزة األمن هي عدم وجود معلومات استخبار           

ـ      وتدعي األجهزة األمنية أن التوجه باتجاه      . ، في سيناء  "اإلرهابية"المجموعات غير الغزية، التي تصفها ب
  .األسلمة يتعزز في وسط الشباب من القبائل العربية البدوية المنتشرة في سيناء

لمنطقة بدون أي مقابل، وأنمـا      وأضافت أن عامل األسلمة يتجلي في تقديم المساعدة للخاليا الناشطة في ا           
لدوافع أيديولوجية، مشيرة إلى أن عمليات تبادل إطالق نار تقع يوميا في ساعات الليـل بيـنهم وبـين                   

وعالوة على ذلك، فإن الجيش يواجه مشكلة المهـاجرين األفارقـة الـذين              .عناصر الشرطة المصرية  
  .يعبرون الحدود إلى إسرائيل عن طريق مصر

ق فإن التقارير تشير إلى أنه لم يتم تسجيل أي اجتياز للحدود في المقاطع التي أقـيم فيهـا                   وفي هذا السيا  
/  فـي كـانون األول     ٢٩٠٠وفي الوقت نفسه حصل تراجع في عدد المهاجرين مـن           . السياج الحدودي 

.  في أول أسبوعين من الشهر الجـاري ٩٠٠يناير، ونحو   /  في كانون الثاني   ٢١٠٠ديسمبر الماضي إلى    
  . ألف مهاجر أفريقي١٧ما أنه عبر الحدود في العام الماضي نحو عل

  ٢٤/٢/٢٠١٢، ٤٨ موقع عرب
   
  الحق بالدفاع عن نفسها" إسرائيل"لـ: شمعون بيريز امام المنظمات اليهودية األمريكية .١٧

في أعقاب ما نشر حول ما سيقوله الرئيس اإلسرائيلي شمعون بيريز للرئيس األميركي باراك أوباما في                
لقائهما يوم الرابع من آذار المقبل، ومعارضته للهجوم على إيران، أعلن شخصياً أن إلسرائيل الحق في                

وقال في خطاب أمام مؤتمر للمنظمات اليهودية األميركية يعقد في القـدس المحتلـة،              . الدفاع عن نفسها  
ـ   »أننا نقول إن كل الخيارات موضوعة على الطاولة، ونحن نقصد ذلك          « وقـال  . ضور لـه  ، فصفق الح

مؤخراً بتنا شهود عيان على قدرة الرئيس أوباما على قيادة ائتالف دولي بالتعاون مـع أوروبـا                 «بيريز  
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وعندي تقدير لذلك وأنا أعلم جيداً أن هؤالء الزعماء يشتركون معنا في الرؤية             . ودول أخرى ضد إيران   
  .» الخيارات مفتوحةبوجوب زيادة العقوبات االقتصادية وبالتوازي المحافظة على كل

عن موقفه، لكنه ربما عبر هذا التـصريح        » هآرتس«وبدا جلياً أن بيريز لم ينف بشكل مباشر ما نشرته           
فقد سبق للحكومة اإلسرائيلية أن احتجت أمـام األميـركيين          . العلني يزيح عن نفسه اختالفاً مع الحكومة      

  . على العالمعلى تصريحات حذرت من الهجوم العسكري على إيران وعواقبه
وترى صحف إسرائيلية أن التشديد على تعليمات الكف عن تناول الشأن اإليراني لها صلة هـذه المـرة                  

ويعتقـد  . بزيارة نتنياهو الوشيكة لواشنطن واجتماعه مع الرئيس أوباما في الخامس مـن آذار المقبـل              
يديعوت «وتساءلت  . ة اإليرانية كثيرون أن هذه الزيارة ستكون حاسمة للخالف بين الدولتين حول المسأل          

 » هدوء ما قبل العاصفة«عما إذا كان الصمت الذي يطالب به نتنياهو هو » أحرنوت
 ٢٥/٢/٢٠١٢، السفير، بيروت

 
 لدى سويسرا ينتقد زيارة ممثل حماس للعاصمة بيرن" إسرائيل"سفير : هآرتس .١٨

يـسرا، المتحـدث باسـم حركـة        امتعض اإلسرائيليون، أخيراً، بسبب استضافة القصر الوطني في سو        
إن استـضافة سويـسرا للقيـادي       » هـآرتس «وقالت صحيفة   . ، مشير المصري، قبل أسابيع    »حماس«

وأشارت إلـى أن    . الحمساوي أثارت انتقادات الذعة من سفير إسرائيل المؤقت في بيرن، شالوم كوهين           
ي سبق له أن رفض إدانـة     المصري حظي بهدية قدمها له النائب عن الحزب األخضر، جيري مولر، الذ           

  .للصواريخ على إسرائيل، وهو معروف بمواقفه المنددة بإسرائيل» حماس«إطالق 
  ٢٥/٢/٢٠١٢، االخبار، بيروت

  
  المقاطعة اإلسرائيلية تتضاعف في زمن حكومة نتنياهو: اإلسرائيليمركز الرصد  .١٩

ب أن المقاطعة إلسـرائيل فـي       كشف مركز الرصد التابع لمنظمة اليسار االشتراكي في تل أبي         : تل أبيب 
العالم اتسعت بشكل كبير في السنوات الثالث األخيرة، من عمر حكومة بنيامين نتنياهو، بسبب الجمـود                

وقال رئيس المنظمة، نفتالي راز، إن هذه المقاطعة تضاعفت في هـذه            . في المفاوضات مع الفلسطينيين   
  . ا، بسبب تجاهل وسائل اإلعالم لهاولكن الجمهور اإلسرائيلي ال يعرف مدى حجمه. الفترة

وكشف راز أن مغنية الجاز األميركية، كسندرا ويلسون، ألغت في اللحظـة األخيـرة مـشاركتها فـي                  
  . مهرجان الموسيقى اإلسرائيلي العالمي في مدينة حولون جنوب شرقي تل أبيب، أول من أمس

فرضون مقاطعة ثقافية إلسرائيل، بـسبب      إن كاسندرا انضمت بذلك إلى مجموعة فنانين عالميين ي        «وقال  
فقد سبقها فقط في الشهور الثالثة األخيرة المغنية األميركيـة كـات            . مساسها بحقوق اإلنسان الفلسطيني   

بقيـادة  ) تيون ياردز (وفرقة  ) اآلالم من أن تكون نقي القلب     (باور وفرقة الموسيقى األولى في نيويورك       
مون إلى المئات إن لم يكن األلوف من األكاديميين الغربيين الذين           وهم جميعا ينض  . المغنية مريل جربوس  

يقاطعون الجامعات اإلسرائيلية، والذين بدأت مقاطعتهم تؤثر بشكل جدي على أعمال البحث العلمي فـي               
  .»وهذا كله، إضافة إلى مقاطعة البضائع المصنوعة في المستوطنات. جامعاتنا

  .١٩٦٧توسيع االستيطان في األراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام وربط راز بين هذه المقاطعة وسياسة 
  ٢٥/٢/٢٠١٢، الشرق األوسط، لندن
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  شهيد فلسطيني خالل المواجهات مع االحتالل في الضفة الغربية استنكاراً القتحام االقصى .٢٠
، أن االتوكورام اهللا  مراسلها من عيسى الشرباتي عن ٢٥/٠٢/٢٠١٢،  الحياة الجديدة، رام اهللانشرت

 ٢٣( أعلنت الليلة الماضية عن استشهاد الشاب طلعت رامية ،مصادر طبية في مجمع فلسطين الطبي
، متأثرا بجروحه التي أصيب بها عصر أمس خالل مواجهات مع قوات االحتالل على المدخل )عاما

ث المسجد عقب مسيرة خرجت احتجاجا على أحدا،  في الضفة الغربية)الدوار(الشرقي لبلدة الرام 
. عن اصابة عدد آخر من الشبان والفتية بجروحأيضاً  أسفرت قد المواجهات وكانت. األقصى المبارك
تحقيقا أوليا يظهر ان فلسطينيا اطلق "ن أ  االحتالل االسرائيليوضح متحدث باسم جيشومن جهته، أ

جنديا رد "ن أاضاف و. "العابا نارية ضد جنود كانوا على بعد أمتار ما عرض للخطر حياة الجنود
  ."طالق النار فأصابه في كتفهإب

 شبان وطفالن، إصابة أحدهم ٤أن  ،وفا ونقال عن وكالة ٢٥/٠٢/٢٠١٢، األيام، رام اهللامندوبو وكتب 
 وقال الناطق ،نعت حركة فتح شهيدها طلعت راميةمن جهتها و. وقعت خالل المواجهات. خطيرة

نا اليوم ونحن نودع شهيد األقصى المناضل البطل طلعت رامية إن"اإلعالمي باسم الحركة أحمد عساف، 
نثبت بأننا سندافع عن األقصى وفلسطين مهما غال الثمن، ونؤكد ألبناء شعبنا بأننا باقون على عهد 

  ".الشهداء حتى تحقيق الحرية واالستقالل
  
   "األقصى" على اقتحام باحات احتجاجاًفي االردن مسيرة في مخيم البقعة  .٢١

 خرج مئات المواطنين في مخيم البقعة مساء أمس في مسيرة انطلقت من مسجد :رامي عصفور –لط الس
القدس في المخيم وانتهت في ساحة مجمع كراجات البقعة احتجاجا على اقتحام قوات االحتالل اإلسرائيلي 

. ت منهمباحات المسجد األقصى والتعرض للمصلين في المسجد وإطالق النار عليهم وإصابة العشرا
وطالب المشاركون في المسيرة التي نظمتها القوى الوطنية واإلسالمية والشعبية في المخيم العالمين 
اإلسالمي والعربي والمجتمع الدولي بحماية المقدسات اإلسالمية من العدوان اإلسرائيلي الغاشم الذي 

ويد القدس، ورفعوا شعارات أصبح يقترب من هدفه في السيطرة على المسجد األقصى وقبة الصخرة وته
  .تؤكد أن الجهاد هو السبيل لتحرير األقصى والقدس وفلسطين كلها

  ٢٥/٠٢/٢٠١٢، الدستور، عّمان
  
  تظاهرة في مدينة الخليل تطالب بفتح شارع الشهداء في ذكرى مجزرة الحرم االبراهيمي .٢٢

 في مدينة وانيين أصيب من الفلسطياً عدد، أنتالوكا ونقال عن ٢٥/٠٢/٢٠١٢،  البيان، دبينشرت
الخليل بالضفة الغربية بحاالت اختناق جراء إطالق القوات اإلسرائيلية القنابل الغازية والصوتية والمياه 

 ١٨العادمة صوب المشاركين بتظاهرة سلمية مطالبة بإعادة فتح شارع الشهداء بالمدينة، في الذكرى الـ
بالتظاهرة صالة الجمعة بمسجد األربعين بمنطقة تل وأدى المشاركون .  الحرم اإلبراهيمي"مجزرة"لـ

  .الرميدة بالخليل، تضامنا مع سكانها المعرضين للتنكيل بين الحين واآلخر من القوات اإلسرائيلية
 ثمانية آالف مشارك فلسطيني أن،  نقالً عن وكاالت٢٥/٠٢/٢٠١٢، السفير، بيروتوأضافت 

وأفادت مصادر طبية، بأن عدد المصابين الذين تم تقديم . لفي تظاهرة الخليشاركوا ومتضامنين أجانب، 
  . حالة اختناق٧٠االسعافات االولية والعالجات الالزمة لهم، يزيد عن 
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أن  نقال عن الوكاالت،برهوم جرايسي  عن مراسلها من القدس ٢٥/٠٢/٢٠١٢، الغد، عّمانوأورت 
 كل منهما نحو مداخل شارع الشهداء في مسيرتان منفصلتان، توجهتشهدت أمس الجمعة الخليل، مدينة 

وأفيد من مصادر طبية وناشطين .  عاما١١البلدة القديمة، الذي تغلقه سلطات االحتالل منذ أكثر من 
محمد  متظاهرا، من بينهم عضو الكنيست، ٨٠سياسيين، أن عدد المصابين في المظاهرتين حوالي 

در فلسطينية، إن قوات االحتالل اعتقلت أكثر من وقالت مصا. ، الذي أصيب بقدمه بقنبلة صوتيةبركة
 يوجد مكان في العالم يجري فيه حجز إن كانبركة، ومن جهته تساءل . ستة أشخاص من المظاهرتين

 مستوطن من العصابات اإلرهابية، ينفلتون في الخليل ٣٠٠ أو ٢٠٠ ألف إنسان، من أجل ٢٠٠حرية 
كما ألقى عضو قيادة . نما كانوا ولكنهم في الخليل أشد شراسةفالمستوطنون إرهابيون أي. كالكالب الضالة

، رجا إغبارية، كلمة قال فيها، إننا هنا شعب واحد، ١٩٤٨حركة أبناء البلد الناشطة بين فلسطينيي 
 تثبت يوما بعد يوم أنها دفيئة لإلرهاب، فكما أن الخليل عرفت اإلرهابي "إسرائيل"وقضيتنا واحدة، إن 

 تربي وتدافع عن هؤالء "إسرائيل"ين، فإن شفاعمرو عرفت أيضا اإلرهابي نتان زادة، وباروخ غولدشتا
  .اإلرهابيين وأمثالهم

 الى أشار في كلمته،عضو الكنيست محمد بركة ، أن ٢٥/٠٢/٢٠١٢، الحياة الجديدة، رام اهللاوذكرت 
 قوات االحتالل في الوقت االعتداءات التي يمارسها المستوطنون على سكان الخليل الفلسطينيون بحماية

  . بالحديث الكاذب عن السالم"إسرائيل"التي يتشدق فيه قادة 
  
  عشرات اإلصابات خالل المسيرات األسبوعية المناهضة لالستيطان والجدار في الضفة الغربية .٢٣

أصيب، أمس، عشرات المواطنين بحاالت اختناق، جراء إطالق قوات  ":وفا"، "األيـام"كتب مندوبو 
الل قنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة على المشاركين في المسيرات األسبوعية المناهضة االحت

  .، واستنكاراً لالعتداءات على المسجد االقصىلالستيطان والجدار العنصري
  ٢٥/٠٢/٢٠١٢، األيام، رام اهللا

  
  إصابة فلسطينيين في سلسلة غارات جوية إسرائيلية استهدفت قطاع غزة .٢٤

أصيب ناشطان فلسطينيان يوم أمس في غارة شنتها طائرة إسرائيلية مقاتلة : لهورغزة من أشرف ا
وقال أدهم أبو سلمية الناطق باسم . استهدفتهم خالل وجودهم في منطقة حدودية شرق مدينة غزة

اإلسعاف والطوارئ، ان غارة إسرائيلية تسببت بإصابة اثنين من المواطنين بجراح، واصفاً جراحهم 
وعقب هذه الغارة شنت طائرات حربية غارتين متتاليتين استهدفتا موقعين تابعين لكتائب . بالمتوسطة

وأحدثت الغارتان أضراراً مادية، وحالة من الهلع والخوف في . القسام، الجناح العسكري لحركة حماس
  .صفوف السكان، لكنهما لم تسفرا عن وقوع إصابات

  ٢٥/٠٢/٢٠١٢، القدس العربي، لندن
  
  جنوب الضفة الغربية  دونم من أراضي فلسطينية قرب يطا١٠٠ يستولي على مستوطن .٢٥

استولى مستوطن يهودي على مساحات من أراضي يملكها فلسطينيون، تقدر مساحتها           : )فلسطين(الخليل  
واوضـح   . دونم من أراضي قرب بلدة يطا قضاء مدينة الخليل، جنوب الضفة الغربية المحتلة    ١٠٠بنحو  

يعـيش بمفـرده قـرب       مستوطن يدعى يعقوب جـادو    النسق اللجان الشعبية في يطا أن       راتب الجبور م  
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ويعمل في الزراعة ورعي األغنام، ويشن اعتـداءات متواصـلة ضـد أراضـي              " بيت يسير "مستوطنة  
 في المنطقة، وكل فترة يستولي على مساحات من االراضي تحت حماية جـيش االحـتالل                الفلسطينيين
  .االسرائيلي

  ٢٤/٢/٢٠١٢ ،قدس برس
  
   يطالب بالتدخل لوقف االنتهاكات اإلسرائيلية في المسجد األقصى األردنيوزير األوقاف .٢٦

 العبـادي   معبد الـسال  دعا وزير األوقاف والشؤون والمقدسات اإلسالمية الدكتور        :  زايد الدخيل  -عمان
كـررة فـي المـسجد      العالم اإلسالمي والمجتمع الدولي، إلى التدخل لوقف االنتهاكات الـصارخة والمت          

  .الصارخة" الغطرسة"األقصى، واصفا االعتداءات اإلسرائيلية بـ
وحذر العبادي من اآلثار الخطيرة التي تترتب على الدخول المنظم لمجموعـات كبيـرة مـن الجنـود                  

 .اإلسرائيليين وبالزي العسكري الكامل، وأحياناً بسالحهم وعلى نحو يومي إلى باحات المسجد األقـصى             
ما حدث أمس، يعتبر بمثابة حرب معلنة على أهم مقدسات المسلمين فـي القـدس               "العبادي أن   وأوضح  
  ".الشريف

٢٥/٢/٢٠١٢، الغد، عّمان  
  
  على الحدود مع سورية" باتريوت" تنفي نشر بطاريات  األردنيةالحكومة .٢٧

كان المجالي   نفى وزير شؤون اإلعالم واالتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة را          : تغريد الرشق  -عمان
الفرنسية عن أن األردن يستعد لنشر بطاريـات بـاتريوت          " لوفيغارو"على نحو قاطع ما نشرته صحيفة       

  .مضادة للصواريخ على الحدود األردنية السورية
ـ      ، موضـحا أن    "ال أساس له من الصحة    "أمس، الخبر قائال إنه     " الغد"وكذب المجالي في تصريح خاص ل

اإلثارة أكثر منـه علـى      "ألة لها عالقة بالتحشيد اإلعالمي الذي يقوم على         األردن ليس طرفا في أي مس     
  ".الحقيقة

المملكة تستعد لنشر أربع بطاريات بـاتريوت مـضادة للـصواريخ،           "وزعمت الصحيفة في تقريرها أن      
  ".بهدف تأمين الحماية ألراضيها وإلسرائيل من أي هجمات جوية محتملة من األراضي السورية

٢٥/٢/٢٠١٢، نالغد، عّما  
  
   لحماية المنشآت النفطية التي هي من حق الفلسطينيينليالً نهاراًنتنياهو يعمل : نصر اهللا .٢٨

، أمس، عبر شاشة عمالقة أمام المشاركين فـي ذكـرى القـادة             ألقاهتوقف نصر اهللا، في الخطاب الذي       
ا يقوم به الـبعض فـي       م«باستغراب حيال   ،  الشهداء وأسبوع والد السيد عباس الموسوي في النبي شيت        
 يحمي منشآته من المقاومـة، وهـا هـو          أنلبنان ومناقشة سالح المقاومة، فيما العدو يبحث كيف يمكن          

نتنياهو يعمل في الليل والنهار، يذهب الى قبرص ويقوم بخطط أمنية لحماية المنشآت النفطية التي هـي                 
  .»وهنا يناقشون السالح... من حق الفلسطينيين

 تقسيم المنطقة وإحالل الفوضى فيها      إلى الذي يهدف    واإلسرائيلي من المشروع األميركي     وحذر نصر اهللا  
وتحويل الصراع فيها إلى صراع ديني وطائفي، مجدداً الدعوة الى اعتماد الحل السياسي للمعضالت في               

نتنياهو وهدد  وإذ اكد ان التصريحات االخيرة التي نقلت عن رئيس الحكومة االسرائيلية بنيامين             . المنطقة
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فيها بضرب لبنان وتدميره، هي جزء من الحرب النفسية التي ال تخيفنا، شدد في الوقـت نفـسه علـى                    
 اإلسـرائيلي  هـو التهديـد   األكبـر وجوب ان نتحمل مسؤوليتنا تجاه ما يجري في المنطقة، فالتهديـد         «

  ..» المقاومة والمعادلة الثالثيةواألولوية المطلقة هي لمواجهة هذا التهديد للبنان والمنطقة والوسيلة هي
٢٥/٢/٢٠١٢، السفير، بيروت  

 
   في هذا العالم"إسرائيل"لبنان يشكّل عقدة :  لنتنياهو اللبنانيرئيس مجلس النواب .٢٩

 رئيس مجلس النواب نبيه بري في تصريح أمس تعليقا على ما أدلى به رئيس الوزراء اإلسـرائيلي                  أكد
الالفت في موقف نتنياهو، ليس نظرته الى لبنان فحسب، فقد سـبقه            : "ن حول تهديده للبنا   بنيامين نتنياهو 

 إسرائيلالى ذلك موشي دايان ذات يوم عندما قال إن لبنان على عيني السوداء، وطبعا لبنان يشكل عقدة                  
في هذا العالم وليس العربي فحسب، بانتصاره وانتصار مقاومته علـى آلـة الـدمار وعلـى األفكـار                   

  ".اإلجرامية
ما عالقة السؤال بخط القطار العمالق الذي يلحق أكبر األضرار باإلقتـصاد المـصري وبقنـاة                "وسأل  

من الواضح أن القطار اإلسرائيلي ال يؤتي ثماره اال اذا اندحر لبنان واندحرت             "، مشيراً الى ان     "السويس؟
لبنـان  "وشدد على ان    ". سسوريا كي يصبح الخط الدائري سالكا وسالما، وإال فإنه لن ينافس قناة السوي            

  ".كان وسيبقى كما يريده اللبنانيون، ال كما تريدونه أنتم، سيبقى دولة لن يطولها احتاللكم
٢٥/٢/٢٠١٢، المستقبل، بيروت  

  
 ال يمكن تحقيق حل الدولتين في ظل الممارسات اإلسرائيلية: الرئيس التركي .٣٠

بد اهللا غول من أن استمرار السياسات حذر الرئيس التركي ع:  من عبد الرؤوف ارناؤوط–انقرة 
إذا ما " "األيام"وقال رداً على سؤال لـ. االستيطانية االسرائيلية سيجعل حل الدولتين غير قابل للتحقيق

كانت تفكر بتحقيق األمن المستقبلي، وإذا ما كانت تريد أن تعيش في إطار من األمان فإن هذا األمر يمر 
  ". وقبول القدس الشرقية عاصمة الدولة الفلسطينية١٩٦٧حدود عام عبر إقامة دولة فلسطينية في 

فيما يتعلق بالعالقات االسرائيلية التركية فإن مطالب تركيا الى اسرائيل واضحة "وشدد غول على انه 
  ".وصريحة وال يمكن ان يحدث اي تغيير في العالقات ما دامت اسرائيل لم تقم بإيفاء هذه الشروط

ذي كان يتحدث الى عدد من اإلعالميين الفلسطينيين في قصر الرئاسة في العاصمة وقد حذر غول، ال
فيما يتعلق "، "األيام"التركية من تأثير السياسات االسرائيلية على حل الدولتين وقال رداً على سؤال لـ

تها فانه ال بتحقيق دولتين تعيشان جنبا الى جنب فبطبيعة الحال فانه اذا ما مارست اسرائيل الظلم وسياسا
يمكن تحقيق هاتين الدولتين، ان دعوتي موجهة الى اسرائيل وليست مناشدة للفلسطينيين بتقبل كل ما تقوم 

انا أخاطب اسرائيل للتخلي عن هذه السياسات وهذه التكتيكات وأبلغتها انه يجب ان تنظر .. به اسرائيل
  المستقبلي واذا ما كانت تريد ان تعيش في من خالل نظرة استراتيجية اذا ما كانت تفكر بتحقيق األمن 

 وقبول القدس ١٩٦٧إطار من األمان فان هذا األمر يمر عبر إقامة دولة فلسطينية في حدود عام 
  .الشرقية عاصمة الدولة الفلسطينية مثلما هو إطار المشروع العربي واإلسالمي

  ٢٥/٢/٢٠١٢األيام، رام اهللا، 
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 م ماليين من أبنائنا لتحرير القدس ودمشقمستعدون لتقدي: محمد البلتاجي .٣١
أكد محمد البلتاجي، عضو مجلس الشعب في كلمته باسم البرلمان أن تحرير القدس يبدأ بتحرير  :القاهرة

القاهرة، وأنه عندما تتحرك اإلرادة السياسية يكون تحرير المقدسات، موضحا أن الفترة الحالية يجب أن 
خاصة أن النظام السابق كان يمنع رجال المقاومة الفلسطينية من الوجود تشهد استكمال الثورة المصرية، 

في القاهرة كما هو اآلن، وكان يشارك في حصار الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن زمن هذا النظام قد انتهى 
بعد أن قدم المصريون مئات من الشهداء واآلالف من الجرحى خالل ثورتهم وأنهم على استعداد لتقديم 

  . من أبنائهم لتحرير القدس وسورياماليين
، حيث شارك قدري عادلي، وكيل »نصرة األقصى وسوريا«ولم يغب التمثيل المسيحي عن مؤتمر 

وقال . مطرانية شبرا الخيمة، في المؤتمر محاطا بقادة حماس وعلى رأسهم الدكتور محمود الزهار
إنه جاء لكي تعلو كلمة الحق من داخل عادلي خالل كلمته بساحة الجامع األزهر، عقب صالة الجمعة، 

المكان الذي يحمل عبق التاريخ، ليؤكد شيئا واحدا، وهو عدم التخلي عن المقدسات العربية سواء في 
  .فلسطين أو أي مكان آخر

  ٢٥/٢/٢٠١٢الشرق األوسط، لندن، 
  
 المصلينالقوات اإلسرائيلية المسجد األقصى واالعتداء على الحكومة السورية تندد باقتحام  .٣٢

نددت الحكومة السورية باقتحام القوات اإلسرائيلية المسجد األقصى في القدس المحتلة واالعتداء على 
عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السورية "سانا"ونقلت الوكالة العربية السورية لالنباء  .المصلين

ك صارخ للمقدسات العربية اإلسالمية تدين وتستنكر بأشد العبارات قيام قوات االحتالل بانتها"ان بالده 
في إطار السياسة ) امس(والمسيحية باقتحام المسجد األقصى أثناء صالة الجمعة ظهر هذا اليوم 

اإلسرائيلية الهمجية السافرة والهادفة إلى تدمير المسجد األقصى وهدم المقدسات الفلسطينية اإلسالمية 
للشعب الفلسطيني في مسيرته "وجدد المصدر دعم بالده ". والمسيحية تمهيدا لتهويد القدس بكاملها

  ."النضالية المستمرة والهادفة إلى استعادة حقوقه المشروعة كاملة
  ٢٥/٢/٢٠١٢النهار،بيروت، 

  
   تباين بين واشنطن وتل أبيب بشأن ملف طهران النووي ":لوس أنجلوس تايمز" .٣٣

يركي، وصف بالسري، يفيد بأن إيـران       عن تقرير أم  » لوس أنجلوس تايمز  «كشفت صحيفة   : علي حيدر 
وبالرغم . تعمل للوصول إلى الوضع الذي يمكّنها من إنتاج أسلحة نووية، لكن من دون اإلقدام على ذلك               

من تقدير االستخبارات األميركية أن إيران ال تنوي، في المرحلة الحالية، انتاج أسـلحة نوويـة، إال أن                  
ار العسكري في مواجهة ايران، غير مرتبط فقـط فـي نهايـة             الموقف الرسمي األميركي الرافض للخي    

المطاف بحقيقة نوايا ايران، بل على نحو أساسي بخطورة نتائج وتداعيات أي خطوة عسكرية على األمن            
  .القومي األميركي

 وكالـة اسـتخبارية     ١٦والالفت أن توقيت الكشف عن مضمون هذا التقرير، الذي يعبر عـن موقـف               
صعب فصله عن لقاء الرئيس األميركي باراك اوباما ورئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين            أميركية، من ال  

نتنياهو، المرتقب في الخامس من اذار المقبل، وفي ذروة الحوار األميركي اإلسـرائيلي بـشأن الخـط                 
  .األحمر في القضية اإليرانية
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أوباما سيحاول إقنـاع    «وني، أن   اإللكتر» يديعوت احرونوت «موقع  لأكدت مصادر دبلوماسية أميركية     و
، ال دولة نووية كما تطمح      »نتنياهو بجدية عزمه على منع ايران من التحول إلى دولة تمتلك سالحاً نووياً            

الكالم ال يكفي، بل ينبغي وجود ثقة بين الطرفين من أجل           «إسرائيل، لكن المصادر نفسها أكدت على أن        
  .»ان يجري استيعاب الكالم كما ينبغي

٢٥/٢/٢٠١٢، ، بيروتخباراأل  
  
  بشأن إيران " ملتزمتان تماماً" "إسرائيل" أمريكا و":إسرائيل"السفير األمريكي لدى  .٣٤

متلزمتان تمام  ” إسرائيل” دان شابيرو أن الواليات المتحدة و      "إسرائيل"أكد السفير األمريكي لدى      :وكاالت
  .ال تستبعدان أي خيارات في هذا الصدد االلتزام بشأن ضرورة منع إيران من امتالك أسلحة نووية، و

اليومية عن شـابيرو قولـه، خـالل        ” اإلسرائيلية” “جيروزاليم بوست “ونقل الموقع اإللكتروني لصحيفة     
اجتماع لرؤساء المنظمات اليهودية األمريكية في القـدس، إنـه بينمـا تمثـل العقوبـات الدبلوماسـية                  

فـإن كـل    “ جهود إيران الرامية لتصنيع أسـلحة نوويـة،          واالقتصادية، االستراتيجية المفضلة لمواجهة   
األكثر من ذلك، يجري عمل التخطيط الـالزم        “: وحذر قائالً . ” الخيارات األخرى مطروحة على المائدة    

ورفـض شـابيرو    . ” لضمان إمكانية تبني هذه الخيارات بالفعل في أي وقت تقتضي فيه الضرورة ذلك            
والواليات المتحدة حول البرنامج النـووي اإليرانـي،        ” إسرائيل“ساماً بين   التقارير التي تفيد بأن هناك انق     

. ” ال أستطيع أن أجد أي قضية يتم فيها التنسيق في ما بيننا بشكل أفـضل مـن قـضية إيـران                    “: قائالً
ومعظم ما كتب عن هذا الموضـوع       . غالباً ما يتكلم الذين ال يعلمون، ويعلم الذين ال يتكلمون           “: وأضاف
  .” حض تكهنات، وأغلبها خطأهو م

٢٥/٢/٢٠١٢الخليج، الشارقة،   
  
  تغييب قضية األسير الفلسطيني خضر عدنان عن اإلعالم الدولي .٣٥

 يوماً من اإلضراب عن الطعام في السجون اإلسرائيلية لم تدفع اإلعالم الغربـي إلـى                ٦٦: صباح أيوب 
 عدنان، الموقوف التاريخي، كـشف      خضر. التضامن أو حتى االهتمام المهني بالحدث وصاحبه وقضيته       

اقتصرت التغطية العامـة األميركيـة والبريطانيـة      وقد  . زيف معظم الصحافيين تجاه القضية الفلسطينية     
وفيمـا شـبهت     . يوماً من اإلضراب عن الطعام     ٦٦فرضها وقع   » اضطرارية«والفرنسية على مقاالت    

 عدنان ببوبي ساندس أو غانـدي، حـذّر بعـض           بعض المواقع اإللكترونية المؤيدة للقضية الفلسطينية،     
أمـا اإلعـالم    . يحذو حذوه باقي الـسجناء    » بوعزيزي فلسطين «الصحافيين األميركيين من تحويله الى      

الفرنسي بمعظمه، فقد أمعن في تجاهل القضية، واألسير الفلسطيني التاريخي اختُصر فرنـسياً، بـصفة               
فلسطيني يوقف إضرابه عن الطعـام      «: برها األخير عنه  خ" أو كما   » الموقوف«و» السجين الفلسطيني «

  .»بعد اإلعالن عن اإلفراج عنه
٢٥/٢/٢٠١٢، ، بيروتاألخبار  

  
 في الهند وجورجيا " إسرائيليين"مجلس األمن يدين بشدة استهداف دبلوماسيين  .٣٦

يدينون “ه  قال مجلس األمن الدولي في بيان أصدره رئيسه كودجو مينان، الخميس، إن أعضاء            ): وكاالت(
، ومحاولة الهجوم   ”إسرائيلياً“بأشد العبارات الهجوم اإلرهابي في نيودلهي بالهند، الذي استهدف دبلوماسياً           
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بكل أوجهه يشكل أكثر التهديدات خطـراً       ” اإلرهاب“وأكد أن   . ” اإلرهابي األخيرة في تبليسي بجورجيا    
متـى  “ير مبررة بغض النظر عن الحـوافز،        إجرامية وغ ” إرهابية“على السالم واألمن، وأن أية أعمال       

ضـرورة المالحقـة القـضائية    “ األعضاء في مجلس األمن إلـى        ١٥وأشارت الدول ال  . ”وأين ارتكبت 
  . ” للمسؤولين والمدبرين والمحرضين على هذه األعمال اإلرهابية المستنكرة

٢٥/٢/٢٠١٢الخليج، الشارقة،   
  
   زوال الدولة العبريةباحثان بلجيكيان يدرسان احتماالت: تقارير .٣٧

كثيرون، وخصوصا من العرب والمسلمين، تحدثوا عن زوال إسرائيل كحتمية تاريخية أو : حلمي موسى
ولكن مثل هذه األحاديث خلت في الغالب من القراءة الموضوعية للواقع وكانت أقرب . قرآنية وما شابه

كثير من اإلسرائيليين أنفسهم تحدثوا عن كما أن ال. إلى التفكير الرغائبي منها إلى الدراسة العلمية
. احتماالت زوال إسرائيل ولكن في الغالب ضمن منطق تحذيري وبهدف تحشيد القوى ورص الصفوف

ومؤخرا نشر في إسرائيل كتاب مترجم عن الفرنسية لباحثين بلجيكيين هما ريشار ألوف وأوليفيا 
  .»مستقبل مشوب بالريبة: إسرائيل«بوروخوفيتش بعنوان 

وقد عرض البروفسور يوسف هودرا الذي يدرس العلوم االجتماعية في جامعة بار إيالن لهذا الكتاب في 
وكتب أن هذا كتاب هام وضروري في هذه األيام تحديدا حيث تكثر . »هآرتس«مقالة نشرت في 

ولكن .  حول الشروخ البادية في المجتمع اإلسرائيلي- المدروسة واألخروية –التحذيرات والتنبؤات 
ألوف وبوروخوفيتش يعرضان علينا تقييما دقيقا ورصينا بشأن فرص المجتمع اإلسرائيلي في البقاء 

والمؤلفان ال يخفيان تعاطفهما مع إسرائيل ومع .  عاما٢٠-١٠ككيان قومي على المدى المتوسط، بين 
ررة لبقاء إسرائيل الدولة الفلسطينية، وفي هذا اإلطار يحلالن بعمق وتوازن مثالي العوامل المق

وهناك من يعتقد أن هذا المشروع قريب من الفشل بسبب . واأليديولوجيا الصهيونية المفترض أن تشكلها
وكذلك الرأي السائد بأن . يزداد تشظيا» إلدخال أغلبية الشعب اليهودي إلى أرض إسرائيل«أن الطموح 

. ولكن قلق المؤلفين أكثر عمومية وشدة. وجود إسرائيل ككيان ديموقراطي يضعف في السنوات األخيرة
وبحسب رأيهما فإن وجود إسرائيل في الشرق األوسط يمكن أن يزول إذا لم يحسن زعماؤها العمل في 

  .الظروف الخارجية والداخلية التي يتعلق بها هذا الوجود
ويكرسان لكل . ءويعرض الباحثان البلجيكيان ثمانية معايير لفحص قدرة إسرائيل ككيان سياسي على البقا

والمعيار األول يتعلق باستمرار وتنوع المواقف المعادية . واحد من هذه المعايير فصال معمقا ورصينا
للسامية والمعادية للصهيونية والتي ال تنبع فقط من التاريخ الديني والثقافي للغرب بل من األفعال البائسة 

ه بمعنى المحرقة النازية واالضطهاد للفلسطينيين إلسرائيل نفسها، خصوصا في مجال التقليص الذي تفعل
أما المعيار الثاني فيشير إلى صعود األصولية اإلسالمية التي ترى في إسرائيل . في المناطق المحتلة

ويزعم المؤلفان أن هذا الميل سيتعاظم مع مرور الوقت وسوف . فرعا وتلميذا سيئا لإلمبريالية الغربية
  . مشتركة أيديولوجية ودبلوماسية وعسكرية ضد إسرائيلتنشأ أوضاع ممكنة لهجمات

وتغيير هذا . ويتصل الفصل الثالث بالوضع المتواصل لغياب االستقرار في الدول المعادية إلسرائيل
فاالستقرار . الوضع لن يترجم بالضرورة إلى سياسة إقليمية تسلم بوجود إسرائيل، بل العكس من ذلك

  . مع بعضها أن توحد قواها ضد هذه الدولة العبريةيسمح للدول المتنازعة حاليا
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. ويعرض المعيار الرابع للتكنولوجيا العسكرية الحديثة، التي تسمح بهجمات مدمرة ومشتركة من بعيد
فشواطئها سوف تغدو : من هنا ليس بوسع إسرائيل مستقبال أن تخوض حروبا فقط على أراضي العدو

  .١٩٩١يج األولى العام معرضة للهجمات كما حدث في حرب الخل
وفي المكان الخامس يأتي التأييد الدولي، وخصوصا من جانب الواليات المتحدة، الذي يتراجع، سواء 

فضال عن مشاركة إسرائيل في (بسبب ظهور أجيال جديدة ال تشعر بالذنب جراء المحرقة النازية 
السياسة الخارجية للدول الغربية جراء ، أو بسبب تغيير حاد في )االستهانة بها جراء استغاللها سياسيا

والطلب العالمي المتزايد على المواد الخام ) مثل الصين، الهند والبرازيل(صعود قوى عظمى جديدة 
  .والتي ال تتوفر إلسرائيل

وبموازاة ذلك هناك المعيار السادس الذي يعرضه المؤلفان وهو يتعلق برد فعل الرأي العام الشديد ضد 
 عبر إبعاد وقمع ١٩٦٧ تبين أنها تنوي فعليا ضم ومصادرة األراضي التي احتلتها العام إسرائيل كلما

 فعليا أو –ويتعزز هذا الميل بقدر ما تقوم الجاليات اليهودية في العالم بقبول وتمويل . سكانها الفلسطينيين
يب على الوجود القومي والعامل الضاغط اآلخر الذي يع.  العدوانية اإلسرائيلية في هذا المجال-ظاهريا 

فإسرائيل دولة صغيرة وضيقة وفي حال تعرضها لهجوم منسق يستعين . اإلسرائيلي هو العامل الجغرافي
  .بوسائل تكنولوجية متطورة، كما يكتب المؤلفان، فإن إصابة المواقع االستراتيجية اإلسرائيلية أمر محتوم

ويريان أن . داخل إسرائيل والتي تضعفها من الداخلوفي النهاية يشدد المؤلفان على الشروخات الكثيرة 
النمو الديموغرافي يميل لمصلحة الشرائح المعادية للصهيونية والتي تثقل على الدولة وخصوصا شريحة 

وفي مثل هذه . المستوطنين التي تزداد توسعا واحتالال للمناصب المركزية في السياسة وفي الجيش
  .تزان عقالني في سيرورة اتخاذ القراراتالظروف ال مجال لحكم ناجع أو ال

إن كل هذه المعايير والمتغيرات تشكل عند ألوف وبوروخوفيتش موضع تفسير موسع وإذا نقصها شيء 
  .فإنه يرد في مراجع مناسبة

وكتب أن العالم . وقدم للكتاب بترجمته العبرية المؤرخ إيلي بار نبي الذي قدم تأييدا حذرا للمؤلفين
 حينما مالت لمنح التأييد والمساعدة لدول آسيا وأفريقيا التي كانت ١٩٦٧حتى العام » رائيلابتسم إلس«

ولكن إسرائيل بحسب رأيه فقدت . ضحية اإلمبريالية وعندما وقفت إسرائيل بشجاعة في منطقة عاصفة
 توصف ضحية البربرية النازية تسبب بدورها معاناة ال«، عندما صارت ١٩٦٧هذه المكانة بعد العام 

وانقلب األبطال التوراتيون، وبدأ الضحية في . »تبددت صالحية معسكرات اإلبادة«حينها . »للفلسطينيين
ليس هناك نموذج «ألنه » التشاؤم الراديكالي«لكن بار نبي ال يشارك المؤلفين . استيعاب مواقف الظالم

  .»متلك سالح يوم القيامةإسرائيل مسلحة جيدا وت«وألن » في العالم المعاصر لمحو دولة قومية
يستدعي، وليس فقط يمنع، هجمات بوسائل » سالح يوم القيامة«ومع ذلك فإن البروفسور هودرا يرى أن 

ويرى هودرا أيضا أن أهم ما في الكتاب يتعلق بهشاشة الدعم الدولي إلسرائيل . مشابهة أو سواها
ويقول إن بوسع .  المجتمع اإلسرائيليوخصوصا من جانب الواليات المتحدة، والشروخات الداخلية في

إسرائيل الركون إلى الغرب طالما لم تحدث في الذاكرة الجمعية لدولها تغييرات بعيدة المدى، خصوصا 
وأوضح أن الشروخات في المجتمع اإلسرائيلي ـ الثقافية، . ولكن هذه الظروف تتراجع. في النخبة

رغم أن الشعور بالحصار يشوشها أحيانا إال أن الوضع األمني  تتعاظم وب-الدينية، الطبقية واأليديولوجية 
  .أو السعي لتحقيق السالم يثير احتكاكات قاسية وربما عنيفة داخل المجتمع اإلسرائيلي



  

  

 
 

  

            ٢٢ص                                     ٢٤٢٢:                العدد٢٥/٢/٢٠١٢ السبت :التاريخ

وربما لهذا السبب يميل مؤلفا الكتاب إلى التفكير بأن على إسرائيل أن تحقق فعليا الفصل بين الدين 
  .للبقاء كدولة قوميةوالدولة إذا كانت تطمح فعال 

  ٢٥/٢/٢٠١٢السفير، بيروت، 
  
  مايكل بروننج.. حماس تخرج إلى النور .٣٨

  مايكل بروننج
في أعقاب التحوالت الثورية في الشرق األوسط، سجلت قوى اإلسالم السياسي االنتصار االنتخابي تلو 

 تونس والمغرب وفي حين يحاول الغرب استيعاب الصعود السريع للمسلمين المعتدلين في. اآلخر 
فكان . ومصر، تحتل قضية الدور الذي تلعبه حماس في األراضي الفلسطينية حيزاً كبيراً من االهتمام 

التوقيع على اتفاق الوحدة الوطنية الجديد بين حماس وحركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود 
 الصراع غير المسبوق داخل حماس عباس في وقت سابق من هذا الشهر، سبباً في تسليط الضوء على

بشأن مسارها في المستقبل بوصفها حركة إسالمية، ومن المؤكد أن الكيفية التي سيستجيب بها الغرب 
  .لهذا الواقع الجديد سوف تؤثر في النتيجة إلى حد كبير

 األوسط قد وكما أثبتت األحداث في األسابيع األخيرة، فإن أيام عزلة حركة حماس شبه التامة في الشرق
انتهت، وفي حين التزال أغلب الحكومات الغربية تنظر إلى حماس باعتبارها منظمة إرهابية، فإن 

كانون األول، بدأ /ففي ديسمبر. الحظر السياسي في العواصم العربية تحول إلى نوع من المشاركة 
ة في منطقة البحر إسماعيل هنية رئيس وزراء السلطة الفلسطينية التي تتزعمها حماس في غزة جول

شباط، /وفي منتصف فبراير. األبيض المتوسط، اشتملت على زيارة إلى تونس والقاهرة وإسطنبول 
  .استُقبِل هنية بحرارة في قطر والبحرين وإيران

كانون الثاني، أطلق خالد مشعل /ولكن هذا االنتشار السياسي لم ينطلق من غزة وحدها، ففي شهر يناير
سي لحماس في دمشق مبادرة سياسية خاصة، واستضافه ملك األردن عبد اهللا  وهي زعيم المكتب السيا

شباط توج مشعل هذه الجهود في قطر / وفي فبراير-أول زيارة من نوعها منذ أكثر من عشرة أعوام
بالتوقيع على اتفاق الوحدة الوطنية الجديد مع فتح، الذي يلزم الحركتين الفلسطينيتين بتشكيل حكومة 

  .قالية بقيادة عباسانت
ومنذ ذلك الحين، كانت الخالفات داخل حماس في تصاعد مستمر، األمر الذي أدى إلى تأليب قيادات 
الحركة في الشتات ضد اإلدارة التي تتزعمها حماس في غزة، والتي رفضت اتفاق حكومة الوحدة 

هذا التوتر، فإن ما يكمن في وفي حين تلعب الطموحات الشخصية دوراً كبيراً بكل تأكيد في . عالنية 
  .صميم األمر هو الصراع الجوهري على شخصية حركة حماس

ولقد سعى هنية الذي يمثل الجناح المحافظ لزعامة حركة حماس في غزة، إلى االستفادة من التغييرات 
تغيير فأخيراً وجدت حكومته التي قوطعت لفترة طويلة، حبل النجاة الذي ألقي إليها بفضل . اإلقليمية 

والجدير بالذكر أن جولة هنية الدبلوماسية األخيرة لم تساعد في . النظام في مصر وفتح الحدود مع غزة 
توليد االعتراف الرمزي بحماس فحسب، بل إنها أدت أيضاً إلى توليد الدعم لموقفه العنيد في التعامل مع 

، وفي طهران ”غيرة المجدية“لسالم وبطبيعة الحال لم يفوت الفرصة النتقاد مفاوضات ا. ” إسرائيل“
  .”إلى أن تتحرر األراضي الفلسطينية بالكامل“من جانب حماس ” المقاومة“تعهد باستمرار 
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الواقع أن المغزى من كل هذا يحتاج إلى بعض التوضيح، ففي تحرك آخر معبر، اقترح هنية مؤخراً 
بصواريخ تطلقها ” اإلسرائيليين“دنيين دمج حماس مع حركة الجهاد اإلسالمية التي تواصل استهداف الم

  .من غزة
أيار الماضي، وقع على اتفاق /وعلى النقيض من هذا أصبح مشعل يمثل قوة التغيير، ففي شهر مايو

مصالحة مبدئي مع فتح في القاهرة، وهو االتفاق الذي ألزم حماس بحكومة وحدة وطنية فلسطينية، ودعا 
 كما عرض مشعل على عباس ١٩٦٧لة فلسطينية على حدود العام ،إلى وقف العنف، وقبل فكرة إقامة دو

، وخالفاً لهنية، أعلن مشعل دعمه للمحادثات االستكشافية ”إسرائيل“تفويضاً لمدة عام للتفاوض مع 
  .الفلسطينية التي استضافتها األردن مؤخراً” اإلسرائيلية“

سد من بين األسباب التي دفعت مشعل إلى كانت الثورة الشعبية المستمرة في سوريا ضد الرئيس بشار األ
تغيير مواقفه، فلم يعد بوسع زعيم حركة حماس أن يدعم مضيفه السوري الذي يشن حملة وحشية ضد 
المعارضة، وبالتالي، حاول مشعل االقتراب من فتح، وهو يسعى في الوقت نفسه إلى نقل مقر حركة 

  . إعادة اختراع حماسحماس في الشتات من دمشق، وهو رمز قوي لجهوده في
بيد أن رفض مشعل فكرة دعم األسد، لم يرغمه على تغيير مقر الحركة فحسب، بل إنه أثار أيضاً 
غضب إيران حليفة سوريا التي ردت بخفض دعمها المالي لحركة حماس، وبالتالي حرمان مشعل من 

كان سبباً في إنهاء ارتباطه والواقع أن القرار الذي اتخذه مشعل . مصدر أساسي للنفوذ داخل الحركة 
فعلياً بأهم حليفين له، األمر الذي لم يضعف موقفه فحسب، بل أدى أيضاً إلى زيادة استعداده لتبني 

  .االعتدال السياسي
ثم ارتفعت حدة التوتر بشكل كبير عندما وقع مشعل على اتفاق الوحدة الوطنية مع فتح، بعد اإلعالن عن 

ورغم أن هذا اإلعالن ربما كان نوعاً من االبتزاز . ه رئيساً للمكتب السياسياعتزامه االستقالة من منصب
السياسي يهدف إلى إرغام غزة على االنضمام إلى الصف، فقد أكَّد ثقة مشعل بشعبيته التي ترسخت منذ 

  .ذلك الوقت بفعل عبارات التأييد من داخل وخارج المكتب السياسي لبقائه في منصبه
من خيار أمام مشعل، فقد يعود إلى الظهور بوصفه رئيساً لفرع فلسطيني مؤسس حديثاً واآلن هناك أكثر 

لجماعة اإلخوان المسلمين، أو باعتباره زعيماً لحزب سياسي إسالمي جديد تحت مظلة منظمة التحرير 
قبول ومن شأن هذا الدمج لحماس في المنظمات السياسية الفلسطينية الراسخة أن يدلل على . الفلسطينية 

  .حماس رسمياً لحل الدولتين، ومن شأنه أيضاً أن يمثّل خطوة مهمة نحو تحويل اتجاه الحركة
وبالنسبة إلى الغرب، فإن استغالل الفرصة للتأثير في مسار حماس في المستقبل، يتطلب تعديل السياسة 

ونس، فإن فكما هي الحال في مصر والمغرب وت. الفاشلة القائمة على الرفض الشامل لكل شيء 
والبد أيضاً . المسلمين المعتدلين في المناطق الفلسطينية البد من إشراكهم بوصفهم قوة سياسية شرعية

من دعم الزعماء من أمثال مشعل الذين أعربوا عن استعدادهم للتخلي عن التحالف مع سوريا وإيران 
م الجهود الجارية الرامية إلى وهذا يعني دع. ، بدالً من مقاطعتهم ”إسرائيل“وقبول حل الدولتين مع 

  .تشكيل حكومة فلسطينية مؤقتة من التكنوقراط، بموجب اتفاق قطر
قد يشكل مثل هذا التوجه تحدياً كبيراً؛ فمن المؤكد أن حماس سوف تثبت كونها نداً صعب المراس، ولكن 

شراك المعتدلين من البد أن تغتنم هذه الفرصة إل” إسرائيل”الواليات المتحدة والحكومات األوروبية و
فمن الواضح في الشرق األوسط الجديد أن النهج الذي يتبناه . حركة حماس واختبار مدى مرونتهم 

  .الغرب حالياً لن يؤدي إال إلى تعزيز قوة المتشددين في غزة وغيرها
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  .”تبروجيكت سنديكي“في القدس، والمقال ينشر بترتيب مع ” مؤسسة فريدريش إيبرت ستيفتونجين“مدير 
  ٢٥/٢/٢٠١٢الخليج، الشارقة، 

  
  ..!هكذا كانت المقدمات والبدايات .٣٩

  نواف الزرو
هكذا كانت منذ البدايات , بقيت األرض على مدى العقود الماضية عنوان القضية والصراع والمستقبل

وهكذا استمرت وبقيت العنوان العريض والكبير واالستراتيجي ,  الصهيوني-األولى للصراع العربي 
  .ما يجري هناك على أرض فلسطين العربية من صراعات وصدامات ومواجهاتلكل 

فالحرب على األرض حملت معها دائماً كل العناوين وكل العناصر واألبعاد األخرى المتعلقة بالعقيدة 
  .واليهودية واالنتماء والتاريخ والحضارة والجغرافيا والمستقبل

 وهو صراع على األرض كل -ية وليس صراع حدود  صراع وجود في الرؤية االستراتيج-فالصراع 
  .وهكذا كانت التطورات على مدى سنوات الصراع الماضية .. هكذا كانت المقدمات.. األرض

وعلى ذلك لم تكن عملية تأجيل بحث الملفات والقضايا الجوهرية الكبيرة المتعلقة بالحقوق الفلسطينية في 
  !وعبثية وبال دراسة إسرائيلية معمقة األرض والهوية والسيادة والدولة عفوية 

وإذا , فإذا اعتبرنا قضية الالجئين الفلسطينيين األكثر جوهرية وتفجراً كونها تتعلق باألرض والسيادة
اعتبرنا قضية القدس ثانية بعد قضية الالجئين لما تنطوي عليه من حساسية دولية نظراً لمكانتها 

ن اليهودي في حقيقة األمر ال تقل أهمية وخطورة وتفجراً عن فإن قضية االستيطا, الحضارية والدينية
  .القضايا األخرى

وهو , ويأتي على حساب األرض والسيادة والوجود العربي, فاالستيطان عدوان على األرض وتهويد لها
بمثابة الخنجر الذي يقطع أوصال الوحدة الجغرافية والسكانية الفلسطينية في الضفة والقطاع إلى أجزاء 

  .وأشالء وجيوب بانتستونية
في االستراتيجية "األرض والهجرة"واالستيطان يكمل منذ مرحلة ما قبل قيام الدولة الصهيونية ثنائية 

األرض والهجرة " فإن كانت التنظيمات اإلرهابية الصهيونية قد ربطت ثالثية, الصهيونية اإلسرائيلية
واستقدام أكبر عدد من , أكبر قدر من األرض ونفذتها في فلسطين باالستيالء على " واالستيطان 

فإن الحكومات اإلسرائيلية المتعاقبة بعد , وبناء وزرع المستوطنات فيها , المهاجرين والمهجرين اليهود 
إقامة الدولة اإلسرائيلية واصلت ذات السياسة والنهج والبرامج االستراتيجية الرامية للسيطرة التامة على 

  .جرين والمستوطنات بكل الوسائل واألساليب المتاحة لهااألرض وزرعها بالمها
وال , وفي الحقيقة لم تنقطع ولم تتوقف هذه االستمرارية االستيطانية على مدار السنوات الطويلة السابقة

  ...! حتى في ظل عملية السالم الجارية منذ مدريد فأوسلو ،في أية مرحلة
 فلسطين هدفا ألطماع المستعمرين االوروبيين وفي طليعتهم كانت",منذ بداية القرن التاسع عشر, وعمليا

كما سبق للقائد الفرنسي نابليون بونابرت على زعماء , بريطانيا وفرنسا خاصة بعد شق قناة السويس 
 وكاالت --اليهود إقامة دولة يهودية لهم في فلسطين تحت حماية فرنسا لكنهم رفضوا عرضه آنذاك

وبدعوى المحافظة على رعايا الدول األوروبية في الدولة العثمانية , "٢٠١٠-١٠-٢٤: االنباء التاريخ 
لقد بدأت الهجمة اليهودية بالهجرة االولى , خاصة في فلسطين وخاصة اثناء مواسم الحج الى القدس

وقيام , واشتراك فتاة يهودية في اغتيالة" اسكندر الثاني" الى فلسطين بعد اغتيال قيصر روسيا ١٨٨١
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ما سبب هجرة الماليين من اليهود من روسيا الى , ضد اليهود في روسيا تكررت اكثر من مرةمذبحة 
وهنا تألفت عدة جمعيات صهيونية مدعومة من المستعمرين البريطانيين والفرنسيين , الخارج 

واالميركيين وغيرهم لتحويل هجرة اليهود الى فلسطين بدال من اميركا والدول االوروبية ومن هذه 
اي احباء صهيون وبدعم من الثري اليهودي الفرنسي البارون " حوفيفي صهيون"جمعيات عرفت باسم ال

 مليون فرنك فرنسي اضافة الى مليوني فرنك جمعتها جمعيات احباء صهيون ٤٠روتشيلد الذي دفع مبلغ 
  .كدفعة اولى لصرف على هجرة اليهود الى فلسطين واقامة المستوطنات الصهيونية فيها

 الف يهودي الى فلسطين بهجرتهم ٢٥كنت هذه الجمعيات الصهيونية من تحويل عدد ال يتجاوز وتم
االولى وأقامت لهم مستوطنات باموال البارون روتشيلد واشراف جمعية حوفيفي صهيون التي كان هدفها 

خام زفي استيطان فلسطين بدعوى احياء اللسان العبري والتراث اليهودي ومن ابرز اقطاب الحركة الحا
 الذي دعا الى استيطان فلسطين بمساعدة دولية عن طريق انشاء منظمة ١٨٧٤ - ١٧٩٥هيرش كالشير 

  .او شركة تقوم بشراء االرض الزراعية
 عاما من مؤتمر ١٣اي قبل - ١٨٨٤وعقدت جمعيات احباء صهيون اول مؤتمر يهودي عالمي عام 

ليو بنسكر رئيسا للمؤتمر . المانيا وانتخب دفي "ماتوفتز" في -١٨٩٧هرتزل في بال بسويسرا عام 
  .ودعت الى االستيطان في فلسطين

وصف فية خطتة " دولة اليهود" نشر هرتزل الزعيم الصهيوني المعروف كتابة بعنوان ١٨٩٦وفي العام 
  .واالدوات والوسائل التي يريد استخدامها الستيطان فلسطين

" لجنة العمل"يوني المطلوبة فتألفت جمعية اليهود باسم وقد حقق هرتزل تشكيل ادوات االستعمار الصه
 وتالفت الشركة ١٨٩٧وقد اوجدها المؤتمر الصهيوني االول الذي عقد في بال بسويسرا بزعامة هرتزل 

اليهودية تحت اسم البنك االستعماري اليهودي والذي وعد بتأمين هجرة واستيطان اليهود ومتابعة حالهم 
م ارض فلسطين وقد سجل المؤتمر ان هدف الصهيونية هو انشاء وطن قومي بعد وصولهم واستيطانه

 بنود برنامج بال لتحقيق هذا الهدف تشجيع استيطان أوللليهود في فلسطين يضمنه القانون العام وكان 
  .العمال الزراعيين والصناعيين اليهود في فلسطين وفقا لخطوط مناسبة

لمشروع الصهيوني الزمن في االستيطان الزاحف بهدف تهويد يسابق ا, وحتى اليوم, ومنذ ذلك الزمن
  .فلسطين بكاملها

حرب المفاوضات " وعملياً نتابع ونشاهد أن الجرافات اإلسرائيلية وحرب االستيطان تسابق وتسبق 
ما يدعونا الى التساؤل حول حقيقة حول اآلفاق المتاحة أمام , كما يسميها البعض المتفائل" والتسوية 

وحول الصياغة والصيغة النهائية لخريطة , اوضين الفلسطينيين واإلسرائيليين لحل قضية االستيطانالمتف
  !االستيطان اليهودي في إطار التسوية الدائمة

  ٢٥/٢/٢٠١٢العرب اليوم، عمان، 
  
  ..!!سلوك فلسطيني تاريخي في السرية والتكتم .٤٠

  نقوال ناصر
مع " االستكشافية"جوالت من المحادثات " خمس" في قيادة منظمة التحرير الفلسطينية التي شاركت

مفاوضي دولة االحتالل اإلسرائيلي في األردن الشهر الماضي كانت غاضبة خالل األسبوع الماضي 
االسرائيلية عما دار في تلك المحادثات، وقد وصفت الرواية االسرائيلية المسربة بانها " التسريبات"بسبب 
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، وبعثت برسائل احتجاج إلى )اسر عبد ربه وصائب عريقات على التواليي" (أنصاف حقائق"و" أكاذيب"
، لكنها )بيان صحفي مكتوب لعريقات(فيها التسريبات االسرائيلية " أدانت"أعضاء اللجنة الدولية الرباعية 

روايتها بدورها، في األقل دفاعا عن موقفها ودحضا " تسريب"لم تتخذ من هذه التسريبات مسوغا لـ
فهل كان : اآلخر، مما يثير التساؤل عن أسباب استنكافها عن ذلك" نصف الحقيقة"وكشفا لـ" اذيباألك"لـ

  !في موقفها في تلك المحادثات ما ينبغي حجبه عن الرأي العام العالمي، وقبله الوطني ؟ وإال لماذا التكتم 
اع لها برام اهللا أوائل الشهر ، بعد اجتم"االستكشافية"إن تصريح هذه القيادة تعقيبا على فشل المحادثات 

الحد األدنى "حكومة دولة االحتالل ال تمثل " المواقف واألفكار التي ال تزال تطرحها"الجاري، بأن 
ال جديد فيه يضيف إلى معلومات الشعب الفلسطيني، وهو تصريح مكرر " المطلوب لبدء مفاوضات جادة

، وهذه المواقف ٢٠٠٩اقفها وافكارها منذ عام بعدد المرات التي كررت حكومة االحتالل الحالية مو
واألفكار ال تقتصر على حكومة بنيامين نتنياهو الحالية، بل هي قصة ممجوجة مكررة ومستهلكة تشمل 

قبل حوالي عشرين عاما، أما تعقيبات مفاوض " عملية السالم"حكومات دولة االحتالل المتعاقبة منذ بدأت 
وقع أبدا أن تكون غير مكررة وغير مستهلكة لسبب بسيط واحد هو حقيقة المنظمة عليها فلم يكن من المت

، بالوجوه ذاتها، "عملية السالم"في مفاوضي المنظمة، فهم هم أنفسهم منذ بدء " تعاقب"عدم وجود أي 
  .الفشل ذاته... واللغة ذاتها، والمرجعيات ذاتها، والنتائج ذاتها على األرض المحتلة، والتكتم ذاته، و 

ومفاوضاتها ومفاوضوها قصة مملة لكارثة وطنية ال يبدو حتى اآلن أن روايتها " عملية السالم"د كانت لق
قد انتهت، لكن عنصر التشويق الوحيد الذي يخفف من ملل من يتابعها كان وال يزال يكمن في سريتها 

، "عملية السالم"ذكر بأن وفي التكتم على ما دار وال يزال يدور في دهاليزها وكواليسها من أسرار، مما ي
وتحت فيض من األضواء الساطعة شهود زور عرب " عالنية" الذي جمع ١٩٩١منذ مؤتمر مدريد عام 
في مسارها الفلسطيني في أوسلو وفي غير أوسلو، قد تحولت في الواقع إلى " سرا"ودوليين على إطالقها 

  .ره فيها دون مشاركته الفعليةقصة مأساوية لتغييب الشعب الفلسطيني كشرط مسبق لتقرير مصي
الممثل "والمفارقة المفجعة أن تغييب الشعب الفلسطيني عن مشاركته في تقرير مصيره جرى باسم 

، ممثال في منظمة التحرير الفلسطينية، التي ظلت طوال هذه العملية تحظى "الشرعي والوحيد له
 في الوقت ذاته الذي كانت هذه األطراف باعتراف كل األطراف المشاركة فيها بشرعية تمثيلها لشعبها،

تسعى جاهدة إلى تهميشها إن لم تستطع تصفيتها، لتستبدلها بالحكم الذاتي االداري المتآكل تحت االحتالل 
  .المباشر، بينما ظلت هذه الشرعية مطعونا فيها وموضع جدل لدى الشعب المغيب

المنظمة كشرط " تفعيل"اق الوطني حاليا على وهذا الواقع يفسر االنقسام الوطني الالحق ويفسر االتف
مسبق النهاء االنقسام وإنجاز الوحدة الوطنية، ويفسر كذلك اندالع االنتفاضة الفلسطينية الثانية التي 

تغيير "وضعت الشعب في مواجهة القيادة المفاوضة وليس في مواجهة االحتالل فحسب، مما اقتضى 
مفاوض المنظمة من أداة في يد هذا النظام في عهد الراحل ياسر " عترفي"السياسي الفلسطيني، بـ" النظام

انتفاضة األقصى الثانية، فاتسعت الهوة " احتواء"عرفات إلى قيادة له اآلن، مما قاد بدوره إلى النجاح في 
بين الشعب المغيب وبين القيادة المفاوضة، ليقود اتساعها إلى سحب الثقة الشعبية في هذه القيادة في 

 التشريعية، وكان االنقالب على نتائج تلك االنتخابات هو السبيل الوحيد البقاء تلك ٢٠٠٦تخابات عام ان
القيادة في مكانها، كشرط ال غنى عنه لالستمرار في تزييف إرادة الشعب المغيب الرافض الستمرار 

  .بتمثيل اسمي رمزي له فيها" عملية السالم"
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، "ثالثة"ته، يصرح علنا بمعارضته ألي انتفاضة فلسطينية وهذا تمثيل اسمي رمزي منسجم مع ذا
ويعارض أي مقاومة لالحتالل، حد المشاركة في محاصرة أي مقاومة كهذه ومطاردتها، ويدعو كبديل 

كان يدعو إلى مثلها منذ سنوات لكنه ال يبدي أي استعداد جاد لممارستها، " سلمية"لذلك إلى مقاومة شعبية 
لك امكانياتها، وبالرغم من كونها مدخال مقبوال للوحدة والوطنية وإنهاء االنقسام، بالرغم من كونه يمت

وهذا بدوره يثير التساؤل عن أسباب استنكاف القيادة المفاوضة عن ممارسة ما تدعو إليه، والجواب 
 المنطقي الوحيد على هذا التساؤل سوف يظل يكمن في أن هذه القيادة ال تزال على األرجح تأمل في

استئناف المفاوضات، ربما بعد االنتخابات الوشيكة في الواليات المتحدة ودولة االحتالل االسرائيلي، إلى 
أن تقرر هذه القيادة الطالق البائن بينونة كبرى مع سلوكها التاريخي في السرية والتكتم لتطلع الشعب 

   لماذا االستمرار في التكتم؟لكن السؤال يظل قائما،. المغيب على أية اسباب أخرى لديها غير ذلك
عريقات ممثلي . د" كبير المفاوضين"في أواخر الشهر العاشر من العام الماضي، على سبيل المثال، أبلغ 

الرباعية الدولية الزائرين رفض القيادة المفاوضة لعرض من حكومة االحتالل قدمته للرباعية بإجراء 
 للسرية من حيث المبدأ بل في تلك الحالة المحددة ، وطبعا لم يعلن عريقات الرفض"مفاوضات سرية"

فقط، بينما المطلوب وطنيا هو إعالن قيادي بالقطع نهائيا مع سلوك تاريخي في السرية والتكتم، من دونه 
ان تنطلق أو تستمر وما كانت لتوقع االتفاقيات الموقعة التي تم االتفاق عليها " عملية السالم"ما كان لـ

، وهو سلوك غيب الشعب عن المشاركة الفعلية في تقرير مصيره، لفترة طالت أكثر من في السر والتكتم
لكن مفاوض المنظمة يبدو كمن يحاول اليوم االلتفاف على هذا المطلب . الالزم وآن لها أن تنتهي

ية للتسريبات االسرائيلية عن محادثات األردن ثم الشكوى إلى الرباع" االدانة"و" االحتجاج"الشعبي، فـ
رفضه إلجراء مفاوضات سرية من جهة وفي " إعالن"بسبب نشرها تشير إلى توجه هذا المفاوض إلى 

يصر على أن تبقى مداوالتها " علنية"الوقت ذاته إلى اإلعالن من جهة أخرى عن إجراء مفاوضات 
ا كل األطراف فقط على الشعب الفلسطيني، المعني األول واألخير بهذه المداوالت، بينما تعلم به" سرية"

  .عنها" أنصاف الحقائق"األخرى وال ترى ضيرا في تسريب 
 حيث تواجد خالل اليومين الماضيين االطار القيادي المؤقت -إن التجمع القيادي الفلسطيني في القاهرة 

لمنظمة التحرير ورئيسه محمود عباس، وأعضاء اللجنة التنفيذية للمنظمة، ورئيس مجلسها الوطني، 
 –" المستقلين"ورئيسه خالد مشعل، وشخصيات تمثل " حماس"فصائل، والمكتب السياسي لحركة وأمناء ال

قد حول العاصمة المصرية إلى عاصمة للجهود الطامحة إلى إنجاز الوحدة الوطنية الفلسطينية، وهذه 
ا سببا مطلب شعبي آخر، واستحقاق ال يجادل إثنان في ان المفاوضات ومفاوضيها وسريتهم وتكتمهم كانو

رئيسيا أو السبب الرئيسي في تعثر إنجاز هذا المطلب حتى اآلن، ومن المؤكد أن إنهاء تغييب الشعب 
لمصيره، وردم فجوة السرية والتكتم المتسعة بينه وبين القيادة، " علني"الفلسطيني عن المشاركة في تقرير 

  .مأمولة شعبيا يتم إنجازهاأي قيادة، هو الضمانة األكيدة الستمرار وديمومة أي وحدة وطنية 
  ٢٥/٢/٢٠١٢، )أمين(شبكة االنترنت لإلعالم العربي 
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  الدرع الصاروخية بين تركيا وخصومها  .٤١
  محمد نور الدين

ال يبدو أن موافقة تركيا على نشر الدرع الصاروخية على أراضيها وفي منطقة كوريجيك بمالطية سيمر 
ن أو أي دولة تضع الواليات المتحدة وحلف الناتو في مصاف مرور الكرام ال عند روسيا وال عند إيرا

  . التهديدات ألمنها القومي
وقد كنا شاهدين على تصريحات إيرانية عسكرية وسياسية شديدة اللهجة ضد نصب رادارات الدرع في 

وقد حاول وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو أن يخفف من وقع خطوة نشر الدرع في . تركيا
  . يا بالقول إنه لن يكون مهددا إليران وال في أي وقتترك

لكن اإليرانيين يعرفون جيدا أن هذا يبقى في اإلطار النظري إذ إن الدرع هي فكرة أمريكية وتنفيذ 
أطلسي ومشاركة تركية وبالتالي إن تذكير انديرس فوج راسموسين أمين عام حلف الناتو من أن المادة 

قضي باعتبار أي هجوم على بلد أطلسي هجوم على كل الدول، هو رسالة إلى الخامسة من نظام الحلف ت
أن تركيا ستكون شريكة في الدفاع عن أي بلد أطلسي يتعرض لهجوم والعكس صحيح أيضاً أي أن 

وفي الحالتين لن تكون رادارات الدرع الصاروخية . تركيا ستحظى بحماية األطلسي إذا تعرضت لهجوم
  . ر بل سيكون لها دور مركزيفي تركيا مجرد ديكو

  . وهي ستكون بالتالي درعا كابحا مبدئيا إلمكانات نجاح أي هجوم روسي أو إيراني على تركيا أو الغرب
نصب الغرب الدرع الصاروخية قبال في شرق أوروبا ولم تستثر ردود فعل حادة من جانب روسيا أو 

  . إيران
ير بوتن قبل أيام من أن روسيا سوف تتسلح بقوة حتى لكن الخطاب الذي وجهه الزعيم الروسي فالديم

النهاية لكي تواجه تهديدات الغرب والسيَّما درعها الصاروخية الذي نشرته شرقا في أوروبا وجنوبا في 
  . تركيا كان محطة بارزة في هذا الصدد

 روسيا بوتن هنا يضع تركيا في فوهة المدفع وتحميلها مسؤولية الشراكة في محاولة الغرب خنق
وتركيا هنا ال شك هي التي اختارت قدرها . وإحاطتها بجدارات تهديدية من شبكة رادارات وصواريخ

وسياسة . بنفسها من خالل أنها هي التي طلبت كما كشف راسموسين نفسه نشر الدرع على أراضيها
ا وما لبثت أن تركيا هذه تسهم في تهشيم سياسة تصفير المشكالت التي اتبعتها هي نفسها مع جيرانه

  . تعرضت لإلخفاق مهما تقدمت العالقات التجارية واالقتصادية مع هؤالء الجيران
غير أن وظيفة الدرع الصاروخية في تركيا ربما تجاوزت حدود الدفاع عن األمن القومي التركي إلى 

 األتراك كما بالطبع ينفي المسؤولون. الدفاع عن شبكة الدول المرتبطة بالغرب وفي مقدمتها إسرائيل
. األطلسيون أن من مهام الدرع الصاروخية مساعدة إسرائيل للتصدي ألي هجوم إيراني على إسرائيل

لكن الذرائع التركية ليست مقنعة بما فيه الكفاية خصوصا في ظل تصريحات لمسؤولين عسكريين 
 ينتميان إلى حوض أمريكيين من أن منظومة الدرع الصاروخية في تركيا وتلك الموجودة في إسرائيل

  . استخباراتي واحد مشترك
ومؤخرا لفتت معلومات إعالمية تركيا إلى أن الرادارت التركية في مالطية كانت جزءا من مناورات 

  . صاروخية إسرائيلية حصلت في العاشر من فبراير الحالي
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صواريح إيرانية ومع أن مسؤولين رسميين نفوا أن تكون رادارات مالطية كانت جزءا من مناورة رصد 
اذ من جهة تقول معطيات أن الرادار . فإن اإلجابات التركية لم تبدد االلتباسات المحيطة بهذا الموضوع

  .  والبعض يقول إن الرادارات ليست بعد جاهزة للعمل٢٠١٢بدأ بالفعل العمل منذ مطلع العام 
المناورة اإلسرائيلية صحيحة وقد تكون قد تكون األنباء اإلسرائيلية حول اشتراك الرادارات في تركيا في 

لكن مما الشك فيه أن تركيا ال تزال جزءا . جزءا من محاولة تخريب العالقة بين تركيا وإيران ومحيطها
 –من الناتو بل هي جزء مركزي منه وأن سياسات أنقرة الطرفية في الصراع مع المحور الروسي 

ا يجري من مناورات وفي ما قد يكون عليه موقع تركيا اإليراني تحول دون استبعاد أي احتماالت في م
  .في أي انفجار مقبل

  ٢٥/٢/٢٠١٢الشرق، الدوحة، 
  
  الضرورات تبيح المحظورات .٤٢

  طالل عوكل
لم يعط أعضاء كتلة حركة حماس في المجلس التشريعي بغزة أنفسهم الوقت الكافي، إلبداء موقفهم من ما 

 عن اتفاق تم التوقيع عليه من قبل الرئيس محمود عباس ، الذي نجم»بإعالن الدوحة«أصبح يعرف 
ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل برعاية أمير قطر، األمر الذي طرح على السطح، 

  .خالفات غير معهودة داخل الحركة التي تتسم بوحدة الموقف وصرامة االلتزام، والتشدد اإليديولوجي
لدوحة، تجاوز كل محاوالت التخفيف، والتهوين من أثره على وحدة على أن أمر الخالف حول إعالن ا

الحركة، في ظروف هي أحوج ما يكون إلى وحدة الصف والموقف، حين ذهب القيادي في الحركة 
الدكتور محمود الزهار، في تصريحاته االنتصارية إلى ما هو أبعد بكثير من المالحظة النقدية التي 

شريعي والتي اقتصرت على أن إعالن الدوحة ينتهك القانون األساسي سجلتها كتلة الحركة في الت
  .الفلسطيني الذي ال يجيز الجمع بين منصبي رئيس السلطة ورئيس الحكومة

اإلعالن السلبي على استراتيجية الحركة، وإلى خالف الحركة مع «في تصريحاته أشار الزهار إلى أثر 
ك في صالحية الرئيس للنهوض بمسؤولية عن الحكومة التي البرنامج السياسي للرئيس الفلسطيني، وشك

على أن األمر لم يطل كثيراً، حتى نجح رئيس . ، كما انتقد موقف رئيس حركة حماس»سيتم تشكيلها
  .الحركة مشعل عبر مؤسساتها القيادية في جمع كلمة الحركة

م إلعالن الدوحة، ولمسيرة بحيث جاءت التصريحات الالحقة، تؤكد على وحدتها، ووحدة موقفها الداع
المصالحة الوطنية، واجتهد أعضاء المجلس التشريعي من حماس، في إخفاء اإليجابية على الموقف الذي 
قال بمخالفة اإلعالن للنظام األساسي، بادعاء أن المقصود من المالحظة هو البحث في السبل القانونية 

  .مخالفة صريحة للنظام األساسيللتكيف بما يسمح بتمرير اإلعالن بدون الوقوع في 
الدكتور الزهار هو الوحيد تقريباً من بين قياديي الحركة الذي واصل مالحظاته االنتقادية لإلعالن، 
باستهدافاته وآثاره، وكيفية التوصل إليه، األمر الذي يدفع المراقبين السياسيين لمواصلة االهتمام بشأن 

  .وطنيةمستقبل حركة حماس ومستقبل المصالحة ال
ال يتوقف اهتمام المراقبين على ما ورد من ردود فعل خالفية حول اإلعالن من قبل قيادات في حركة 
حماس، بل ذهبوا إلى ما قبل ذلك، حيث حظي باهتمام بالغ تصريح األخ مشعل بشأن عدم رغبته في 
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ا انعكاس لوضعية تجديد دوره كرئيس للحركة لوالية جديدة، إذ فسر بعض هؤالء تلك الرغبة على أنه
  .الحركة بعد التغييرات التي وقعت في عدد من الدول العربية خصوصاً سوريا

في الواقع جاء إعالن الدوحة، وتوحيد موقف الحركة بشأنه بهذه السرعة القياسية ليؤكد رسوخ دور 
وحدة وتماسك وصالحية المكتب السياسي، ورئيسه، ليؤكد أيضاً قدرة القيادة الحمساوية على الحفاظ على 

الحركة، ورسوخ التحوالت الجارية فيها والتي يقودها منذ بعض الوقت األخ خالد مشعل باقتدار، 
  .خصوصاً فيما يتعلق بالمصالحة الوطنية، بكل ما تنطوي عليه من استحقاقات

 تدرك قيادة الحركة، أن ثمة عوامل مستجدة في الوضعين العربي والفلسطيني، تمنحها فرصة تاريخية
لالنتقال المتدرج، نحو اكتساب الشرعية، والمنافسة على المؤسسة والقرار والتمثيل الفلسطيني، وبالتالي 

  .تحقيق طموحاتها وبرنامجها وأهدافها بإضفاء البعد اإلسالمي على كل ما يتصل بالشأن الفلسطيني
وان المسلمين التي لقد أفضت التغيرات في المغرب وتونس ومصر، إلى تقدم كبير حققته حركة اإلخ

تشكل حماس فرعها الفلسطيني، حتى باتت هذه الحركة مؤهلة لقيادة المرحلة المقبلة، وبما يشكل دعماً 
يتحدث الناس عن الربيع . قوياً وأكيداً لحركة حماس، ولتعزيز دورها وتجربتها على الصعيد الفلسطيني

  .العربي
لمشروع اإلسالمي، األمر الذي يقتضي التكيف في ويتحدث اإلسالميون عن الربيع اإلسالمي ونهضة ا

الخطاب والبرنامج والوسائل، مع مرحلة جديدة تسمح لإلخوان المسلمين بتقديم مشروعهم، وخوض 
  .غمار التجربة من موقع المسؤولين األولى على قمة الهرم السياسي في أكثر من بلد

المتحدة ودول أوروبا الغربية، للتعاون مع يترافق هذا التطور، مع أشارات واضحة من قبل الواليات 
القوى الجديدة، شرط أن تبدي هذه القوى تفهماً لاللتزامات واالتفاقيات والمصالحة التي تتصل بسياسات 

  .واستراتيجيات هذه الدول بما في ذلك المحافظة على اتفاقية كامب ديفيد مع إسرائيل
ي فلسطين، التي لم يعد مطلوباً منها االستجابة وبصفة عامة تنسحب هذه الوجهة على حركة حماس ف

لشرط االعتراف بإسرائيل، طالما انخرطت في منظمة التحرير الفلسطينية التي اعترفت سابقاً بإسرائيل 
  .ولم تسحب اعترافها حتى اآلن

وعلى ذات الخط، يمكن القول إن حركة حماس أصبحت مقبولة نسبياً من طرف الدول الغربية، ذلك أنها 
تواصل االنخراط في السلطة الفلسطينية، بما ينطوي عليه من استحقاقات، وطالما أنها تبدي سلوكا 
منضبطا إزاء موضوع استخدام العنف ضد إسرائيل بدليل التزامها بالتهدئة في قطاع غزة، وقبول 

 عباس في رئيسها في وقت سابق العتماد المقاومة الشعبية كأولوية وذلك خالل لقائه بالرئيس محمود
  .ديسمبر الماضي في القاهرة

ثمة إذا محاولة من قبل حركة حماس للتكيف مع طبيعة المرحلة المقبلة، التي تشهد تصاعداً لدور 
  .الحركات اإلسالمية، والتي تبدي مرونة معقولة إزاء النظر لمصالح اآلخرين
ئيل وعجز واضح من قبل فلسطينياً، تدرك حركة حماس، أن خط التسوية قد تم إغالقه بفعل إسرا

الرباعية الدولية، األمر الذي يجعل من خيار المفاوضات الذي يتمسك به الرئيس محمود عباس، مجرد 
تكتيك سياسي يهدف إلى فضح وعزل إسرائيل وسياستها، وكسب المزيد من التأييد والتضامن الدولي مع 

  .المواقف الفلسطينية
األمم المتحدة في أيلول الماضي، في فضح السياسات الرئيس عباس، كان قد برع من على مقر 

اإلسرائيلية، وبالمقابل في إعادة طرح التمسك بالثوابت والحقوق الفلسطينية، على نحو استقطب بشكل 
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ومرةً أخرى عاد وأكد على المواقف ذاتها خالل كلمته أمام االجتماع . واضح، تأييد الجماهير الفلسطينيين
  .خارجية العرب يوم الحادي عشر من الشهر الجارياالستثنائي لوزراء ال

لقد استعاد الرئيس محمود عباس القدرة على اإلمساك بالمشروع الوطني، والموقف من الثوابت والحقوق 
الفلسطينية، مما يقلص، وقد يبدد، الخالف بين حركة فتح وحركة حماس وفي الساحة الفلسطينية عموماً 

  .بشأن البرنامج السياسي
المتغيرات تضع األطراف الفلسطينية الرئيسية والفاعلة، أمام حقائق جديدة، تجعل من موضوع هذه 

المصالحة الوطنية، أمراً يرقى إلى مستوى الضرورة الوطنية، التي ال يستطيع أحد معارضتها، أو 
سار غير أننا ونحن نتحدث عن المصالحة كم. التخلي عن دوره اإليجابي إزاء المساهمة في إنجاحها

  :ضروري ينبغي أن ننتبه إلى أمرين
األول هو أن هذه المصالحة ليست اتفاقا يمكن تنفيذه بضربة واحدة، بل هو عملية نضالية طويلة، أما 
الثاني فهو ضرورة الحذر من التأثير السلبي للجماعات التي استفادت من مرحلة االنقسام وال ترى لها 

 فإن المصالحة تتجه نحو التقدم التدريجي، ال يحول دون ما عدا ذلك. مصلحة في إنجاح المصالحة
  .نجاحها سوى العقبة اإلسرائيلية، التي ستتجند بكل طاقاتها إلفشالها
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