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    :السلطة
 ٤  لمصر دور كبير في الحفاظ على القدس وتحريرها: هنية.٢
 ٥  عدم تدخل المجتمع الدولي بجدية ساهم في مزيد من االستهتار اإلسرائيلي: فياض.٣
 ٥  دوليعباس يأمل في قرارات فاعلة من مؤتمر القدس ال: الرويضي.٤
 ٦   تصعيد خطير للعدوان على شعبنااألقصىاالعتداء على : بو يوسف أواصل.٥
 ٦  "إسرائيل"المجتمع الدولي بوقف جرائم  السلطة الفلسطينية تطالب.٦
    

    :المقاومة
 ٧   تأجيل تشكيل الحكومةعباس من مشعل هو الذي طلب: فتح.٧
 ٧  نريد ضمانات غير عربية حتى ال تصبح حكومة عباس أبدية: الزهار.٨
 ٨  لم يكن من المقرر إعالن تشكيل الحكومة في جلسة حوار القاهرة": الحياة"لـقيادي في حماس .٩
 ٨  "عالن الدوحةإ" استقطاب داخل هيئات حماس القيادية بشأن :الشرق األوسطجريدة .١٠
 ٩  لجنة الحريات العامةالكثير من عقبات المصالحة داخل تم تجاوز إشكالية : البطش.١١
 ١٠  فلسطينية تراوح مكانها واجتماعات القاهرة تؤجل الملفات الخالفيةالمصالحة ال":  األردنيةالغد".١٢
 ١٠   من السابق ألوانه الحديث عن تجميد عالقات مع النظام السوري:استمرار العنف منتقداً البردويل.١٣
 ١١  ى حليفتها سورياللمرة األول حماس تنتقد": واشنطن بوست".١٤
 ١١   في موقف حماس ال يرى في تحية هنية للشعب السوري تغييراًناصر الدين الشاعر.١٥
 ١٢  مؤتمر القدس الدولي لسرعة التحرك إلنقاذ المدينة ومقدساتهاتدعو جبهة النضال الشعبي .١٦
 ١٢  جرائم االحتالل لن تسقط بالتقادم: في ذكرى مجزرة الحرم اإلبراهيمي حماس.١٧
    

    :الكيان اإلسرائيلي
 ١٢   من قواعده العسكرية إلى مواقع في عمق صحراء النقبالجيش اإلسرائيلي ينقل عدداً.١٨
 ١٣   على أوباما لضرب إيران هائالًرس ضغطاًنتنياهو سيما.١٩
 ١٤  ؟"إسرائيل"هل مهاجمة إيران مهمة سهلة لـ.٢٠
 ١٥   "أريحا" تلوح بصاروخ "إسرائيل".٢١
    

    :األرض، الشعب
 ١٥  األراضي الفلسطينيةاالستيطان يستبيح كافة : منظمة التحرير.٢٢
 ١٥  في بلدة الرام" رامية " إصابة خالل مواجهات مع االحتالل عقب تشييع الشهيد ٢٣.١٢
 ١٦   دونماً في محافظة سلفيت٢١سلطات االحتالل تصدر قراراً باالستيالء على .٢٤
 ١٦   وجبات الطعام كل يوم ثالثاء بإرجاعسرى يعلنون برنامجا نضاليا يتمثل األ.٢٥
 ١٧  مصر لم تسمح حتى اآلن بدخول السوالر الالزم:  غزةقطاع فيسلطة الطاقة .٢٦
 ١٧  قطاع غزة غياب الكهرباء يهدد بوقف مطاحن القمح والمخابز في.٢٧
 ١٧  الفلسطينية في األردن تشكيل لجان المخيمات إعادة: دائرة الشؤون الفلسطينية.٢٨
 ١٨    "الوفاء لفلسطين"واألوروبية وصول قافلة المساعدات العربية : قطاع غزة.٢٩
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 ١٨   ين الطبيعية تنهب موارد فلسط"إسرائيل".٣٠
 ١٨  األسواق تغرق في حالة ركود رغـم االنخفاض الحاد في األسعار: رفح.٣١
 ١٨  تحذر من انهيار األمن الغذائي في الضفة" حماية المستهلك الفلسطيني".٣٢
   

   : األردن
 ١٩  قصى من المس بالمسجد األ"سرائيلإ" يحذّرون "ردناألإخوان ".٣٣
 ١٩  الهوية األردنية ال شريك لها وكلنا شركاء في القضية الفلسطينية: الروابدة.٣٤
   

   :عربي، إسالمي
 ٢٠  لقضية الفلسطينيةلبذل من أي جانب ي أي جهد القاهرة مع": الحياة"لـمصدر مصري .٣٥
 ٢١  اقتحام المسجد األقصى أمر ال يمكن لمصر القبول به أو السكوت عليه: الخارجية المصرية.٣٦
 ٢١  احتجاجات ألهالي األسرى المصريين في السجون اإلسرائيلية.٣٧
 ٢١  هاسيؤدي إلى انهيار" إسرائيل" أي هجوم من جانب :زير الدفاع اإليرانيو.٣٨
 ٢١   واجب شرعيين دعم الفلسطيني وتؤكد على أنفتتح مشاريع خيرية في غزةت "الرحمة العالمية".٣٩
 ٢٢   متعاون مع الموسادمستشار العاهل المغربي: كاتب يهودي مغربي.٤٠
   

   :دولي
 ٢٢ سرائيليينيران بعملية الدبلوماسيين اإلإدلة تربط أالهند تخفي ": رتسآه".٤١
 ٢٣   يقوض حل الدولتين ويدمر عملية السالماإلسرائيلياالستيطان : األمم المتحدة.٤٢
 ٢٤  لدعم الخدمات الصحية في غزة  ماليين دوالر١٠اليابان تتبرع لألونروا بـ.٤٣
 ٢٤   عاما٢٣ًبدء محاكمة في قضية هجوم لمجموعة أبو نضال بعد : فرنسا.٤٤
    

    :حوارات ومقاالت
 ٢٤  علي جرادات... إلى أين؟" حماس".٤٥
 ٢٦  ياسر الزعاترة... !!زوروا القدس وال تسمعوا فتاوى الشيوخ.٤٦
 ٢٧  محمد خليفة... دولة أصولية" إسرائيل".٤٧
    

 ٢٩  :كاريكاتير
***  

  
  اس طلب تأجيل تشكيل الحكومةعبو... "إعالن الدوحة"حماس قدمت موقفاً موحداً من : البردويل .١

صالح .عضو المكتب السياسي لحركة حماس د أن ٢٥/٢/٢٠١٢موقع فلسطين أون الين، نشر 
 رئيس ،محمود عباس طلب من خالد مشعلالفلسطينية ، أن رئيس السلطة ٢٥/٢البردويل، أكد السبت 

حفي، تعقيباً على وأوضح البردويل في بيان ص . تأجيل تشكيل الحكومة،المكتب السياسي لحماس
تصريحات لرئيس وفد حركة فتح للحوار عزام األحمد حول طلب حماس تأجيل تشكيل الحكومة، أن 
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وأشار إلى أن األمر األول، يتعلق بموافقة االحتالل . عباس طلب تأجيل الحكومة إلى حين تحقيق أمرين
ومة المؤقتة برئاسته سقفاً زمنياً على إجراء االنتخابات في القدس في موعد محدد، وذلك حتى تُعطي الحك

والثاني يتمثل في تنفيذ كافة األمور التي تم التوافق عليها في القاهرة بشأن الحريات في الضفة . محدداً
ولم تقدم أي شروط " إعالن الدوحة"وأكد البردويل، أن حماس تقدمت لعباس بموقف موحد من . والقطاع

 بالكف عن األحمد البردويلوطالب ". اهرة وإعالن الدوحةبل طالبت بالتطبيق األمين التفاق الق
 إن حوارات القاهرة :وقال البردويل". المغلوطة والتي ال تخدم روح المصالحة السائدة"التصريحات 

  ". كانت حوارات صريحة وواضحة وهادئة ولم يتخللها أي خالفات كما صورها عزام األحمد"
صالح البردويل ، أن  نادية سعد الدين،عمان عن مراسلتها في نقالً ٢٦/٢/٢٠١٢الغد، عمان، وأضافت 

الرئيس "، ومع أن "إعالن الدوحة ليس اتفاقاً جديداً، وإنما مخرجاً لحل إشكالية رئاسة الوزراء"ن أأكد 
 جريدةوأشار ل ".عباس يمتلك رؤية، تجاه ذلك، ولكنه يتعرض لضغوط من داخل فتح، وأطراف خارجية

 بحق كوادر حماس في الضفة الغربية المحتلة منذ إعالن الدوحة، بما ينم اإلجراءات تصعيد"الغد إلى 
عن عدم رغبة فتح باالتفاق، كما اتضح أخيراً في اجتماع مجلسها الثوري خشية تعرضهم لمعاقبة 

ن فتح تضع العراقيل أمام تنفيذ االتفاق، م"واعتبر أن  ".االحتالل بسببه، وتردد بعض قيادييها لقبوله
خالل التشديد بأن ال يكون للمجلس التشريعي أي دور، والحديث عن تدخل حماس في الحقائب الوزارية 

  ".أو اختيار األشخاص، رغم اتفاقنا المسبق على حكومة كفاءات مستقلة
  
  لمصر دور كبير في الحفاظ على القدس وتحريرها: هنية .٢

 في غزة، على الدور المصري في الحفاظ علـى          أكد إسماعيل هنية، رئيس الحكومة الفلسطينية     : القاهرة
مدينة القدس المحتلة، التي تتعرض ومسجدها العتداءات إسرائيلية متواصلة، مـشيرا إلـى أن تحريـر                

على قناة  " البعد الثالث "وقال هنية، الذي يزور مصر في حوار برنامج          .القدس وفلسطين سيأتي من مصر    
إن مصر بالتحديـد    : "ه الدكتور صفوت حجازي مساء أمس الجمعة      الفضائية المصرية الذي يقدم   / النهار/

فمصر قـدر اهللا لهـا أن       . عليها دور كبير في الحفاظ على القدس، وإن كنت ال أستطيع تحديده  بنفسي             
تكون في هذا الموقع وفي هذه المكانة في التاريخ وفي الحاضـر وفـي المـستقبل، وخاصـة بالنـسبة                    

فلسطين كلما وقعت تحت االحتالل جاء تحريرها من مصر، من صالح الدين            "، مشيرا إلى أن     "لفلسطين
  ".وحتى حسن البنا رحمه اهللا، لذلك األمل كبير في مصر

شـارة  "، مشيرا إلـى أن      "التحرير القادم لفلسطين سيأتي من مصر     "وأكد رئيس الحكومة الفلسطينية أن      
إن "وأضاف  ". ير، من خاللها كنا نرى قبة الصخرة      النصر والحرية التي كان يرفعها الثوار بميدان التحر       

مصر أفضل بكثير بعد الثورة في تعاملها مع قطاع غزة، على صعيد حركة السفر وحرية التنقل سـواء                  
سوف تتعامـل مـع     "، مشيرا إلى أن مصر      "كان ذلك على المستويات السياسية أو القيادات أو المواطنين        

  ".سطين بشكل أفضل مما سبق، ال سيما مشاكل الوقود والكهرباءالقضايا والمشاكل التي تمر بها فل
لم تكن ترغب في يوم مـن األيـام فـي           " حماس"إن حركة   : "وفيما يتعلق باالنقسام الفلسطيني؛ قال هنية     

 الفلسطيني، ولم تفكر على اإلطالق في أن يوجه السالح الفلـسطيني فـي صـدر                –الصراع الفلسطيني   
عجلة المصالحة تحركت بالفعل، وإن حدث هناك شيء من         "ي الوقت ذاته على أن      ، مؤكدا ف  "الفلسطينيين

الجمود في ملف الحكومة الفلسطينية وعدم تنفيذ كل ما يتم االتفاق عليه في لجنـة الحريـات وإخـراج                   
  ".المعتقلين في الضفة الغربية وفتح المؤسسات
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، مـشيرا   "اإلشكاليات الداخلية والخارجية  هناك تحديات أمام المصالحة الحقيقية، وهناك بعض        : "وأضاف
يسعون بكل جهد من أجل تذليلها من أجل استعادة الوحدة الوطنية وإنهـاء االنقـسام وتحقيـق                 "إلى أنهم   

  ".المصالحة الفلسطينية
  ٢٥/٢/٢٠١٢قدس برس، 

  
  عدم تدخل المجتمع الدولي بجدية ساهم في مزيد من االستهتار اإلسرائيلي: فياض .٣

أدان رئيس الوزراء سالم فياض بشدة إمعان إسرائيل في استخدام العنـف ضـد االحتجاجـات                 :رام اهللا 
السلمية من قبل أبناء شعبنا، وإقدامها يوم أمس االول على قتل الشاب طلعت رامية من بلدة الرام شـمال                   

  .وحمل فياض الحكومة اإلسرائيلية المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة .القدس المحتلة
 فياض عن استنكاره لعدم تعامل المجتمع الدولي، وخاصة اللجنة الرباعية، مـع هـذه المخـاطر                 وعبر

وبدالً مـن ذلـك،     . بالجدية المطلوبة، ولعدم تدخله الفعلي والجدي إلجبار إسرائيل على وقف اعتداءاتها          
ى هـذه   استمر تركيز هذه اللجنة على محاوالت إحياء العملية السياسية، رغـم إدراكهـا بعـدم جـدو                

وكذلك استمرت اللجنة الرباعية في تجاهل دعواتنا       . المحاوالت، سيما في ظل عدم توفر عناصر نجاحها       
  .إللزام إسرائيل بوقف هذه االعتداءات، كما أيضاً إرهاب المستوطنين، ومساءلتها عليها

ية التي تتعامل   وأدان فياض العجز الدولي وعدم بذل أي جهد فعلي لوقف الممارسات العنصرية االسرائيل            
مع االحتجاجات السلمية في شوارع وميادين تل أبيب دون أي عنف، في حين تمعن حكومة إسرائيل في                 
استخدام العنف القاتل ضد أبناء شعبنا في القدس الشرقية ومحيطها وسائر األرض الفلسطينية المحتلـة،               

ى استمرارها في هذه السياسة، وعدم      إن عدم مساءلة إسرائيل هو الذي أدى إل       «: وقال. وكأن قتلهم مباح  
في ظل ما ال يبـدو أنـه        « ، وأضاف   »التوقف عن التعامل مع نفسها كدولة فوق القانون وفوق المساءلة         

تجاوز بيانات الشجب واالستنكار من قبل المجتمع الدولي ولجنتـه الرباعيـة، يـستمر مسلـسل القتـل       
لمنازل، وإرهـاب المـستوطنين، وغيرهـا مـن         واالستيطان ومصادرة األراضي والممتلكات، وهدم ا     

االنتهاكات الخطيرة للقانون الدولي، ال بد لنا من التأكيد على ضرورة تحرك دولي فاعل إللزام إسرائيل                
  .»بقواعد القانون الدولي وباتفاقية جنيف الرابعة قبل فوات األوان

  ٢٦/٢/٢٠١٢، الحياة الجديدة، رام اهللا
  
  رارات فاعلة من مؤتمر القدس الدوليعباس يأمل في ق: الرويضي .٤

قال مساعد للرئيس الفلسطيني محمود عباس، أمس، إن األخير سيطلب من مـؤتمر القـدس               : )أ.ب  .د  (
 في الدوحة، دعما سياسيا وماليـا لـصالح المدينـة المقدسـة             ]اليوم [الدولي الذي يبدأ أعماله غدا األحد     

ير وحدة القدس في الرئاسة أحمـد الرويـضي لإلذاعـة           وقال مد . ”اإلسرائيلية“لمواجهة خطط التهويد    
الفلسطينية، إن عباس سيستعرض في كلمة هامة له خالل المؤتمر، مجمل األوضاع التي تشهدها مدينـة                

وشدد على أنـه    . القدس والمسجد األقصى وضرورة اتخاذ المؤتمر قرارات فاعلة وجادة لصالح دعمهما          
 خطوة جدية بالتعامل مع قضية القدس وإعادة االعتبار للعمل العربي           إما أن يكون المؤتمر فاعالً ويتخذ     “

اإلسالمي الدولي فيها، أو أن يكون مؤتمراً عادياً طبيعياً كشأن باقي المؤتمرات، نخرج ونعود وال يكون                
  .”هناك فائدة إال الحديث اإلعالمي
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ساسيين، األول يتمثل بـإبراز     وذكر الرويضي أن الجهد الفلسطيني خالل المؤتمر سيركز على جانبين أ          
قضية القدس كقضية وطنية مهمة تعني بالشأن العربي واإلسالمي والدولي، والثاني هو فـرض خطـط                
وبرامج فلسطينية، خاصة الخطة القطاعية التنموية التي تحدد احتياجات المدينة المقدسة لتقديمها إلى كل              

جدي أن هذه القدس إما أن تحملوا همها معنا أو أن           حيث سنقول لهم بشكل     “األطراف العربية واإلسالمية    
  .”نترك لوحدنا في الدفاع عنها

 شخصية معنية بقضية القدس من دول عربيـة         ٣٥٠ويعقد مؤتمر القدس الدولي في قطر بمشاركة نحو         
  .وإسالمية تحت رعاية جامعة الدول العربية

  ٢٦/٢/٢٠١٢، الخليج، الشارقة
  
   تصعيد خطير للعدوان على شعبنااألقصى االعتداء على: بو يوسف أواصل .٥

اكد االمين العام لجبهة التحرير الفلسطينية عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الدكتور واصل             : القاهرة
ابو يوسف ان ما قامت به قوات االحتالل من عدوان ضد المسجد االقصى والمصلين فيه هـو وصـمة                   

ي موقفا عربيا ودوليا حازما عبر فرض المقاطعة والعقوبـات          عار على جبين حكومة االحتالل، ويستدع     
  .عليها ووقف التعامل معها وكأنها حكومة فوق القانون

واستنكر ابو يوسف في حوار صحفي من القاهرة بشدة الجريمة الجديدة التي ارتكبتها قـوات االحـتالل                 
حاجز قلنديا العسكري التي ادت الى      امس األول بفتحها النار بشكل مباشر ومهاجمة المسيرة السلمية على           

استشهاد الشاب طلعت رامية، وأدان هذا التصعيد االجرامي الذي يستهدف تهويد القـدس، وكـسر ارادة                
وقال ابو يوسف ان هذا الوضع الخطير يستدعي على الفور تعزيز وحدة             .شعبنا، وطمس هويته الوطنية   

 وتصعيد وتوسيع رقعة مقاومتـه الـشعبية ضـد          شعبنا، وتوفير مقومات صموده، وتمكينه من مواصلة      
  .االحتالل

  ٢٦/٢/٢٠١٢، الحياة الجديدة، رام اهللا
  
  "إسرائيل"السلطة الفلسطينية تطالب المجتمع الدولي بوقف جرائم  .٦

وكاالت وعبدالرحيم حسين، عالء المشهراوي،     ، عن مراسليها    ٢٦/٢/٢٠١٢،  االتحاد، أبو ظبي  ذكرت  
ية الفلسطينية طالبت أمس المجتمع الدولي بوقف جرائم إسرائيل المـستمرة           السلطة الوطن ، أن   )عواصم(

في الضفة الغربية المحتلة، غداة اعتداءات قوات االحتالل اإلسرائيلي على الفلـسطينيين فـي باحـات                
وبعث المراقب الـدائم     .المسجد األقصى المبارك بالقدس الشرقية وبلدة الرام شمال القدس ومدينة الخليل          

طين لدى األمم المتحدة في نيويورك، رياض منصور، رسائل متطابقة إلى أمين عام األمم المتحـدة                لفلس
ورئيس مجلس األمن الدولي ورئيس الجمعية العامة لألمم المتحدة حول تصاعد التوتر بشكل خطير فـي                

 مـن جانـب     القدس الشرقية المحتلة بسبب السياسات غير القانونية واالستفزازات المستمرة والتحريض         
 .إسرائيل، السلطة القائمة باالحتالل، والمستوطنين المتطرفين ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدسـاته           

وأكد في تلك الرسائل ضرورة أن يولي المجتمع الدولي اهتماماً جدياً وفورياً لمـسألة تـصاعد التـوتر                  
تطرفين ضد األماكن اإلسالمية    والمواجهات في الحرم القدسي الشريف وحوله وتهديدات المستوطنين الم        

والمسيحية المقدسة في جميع أنحاء األرض الفلسطينية المحتلة، وما يترتب عليها من احتمال تفاقم دوامة               
وطالب منصور المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات عاجلة لضمان عدم تصعيد الوضع الخطير في              .العنف
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ة القائمة باالحتالل للقانون الدولي، والتـي تقـوض         القدس الشرقية المحتلة ووضع حد النتهاكات السلط      
على أساس حدود ما قبل     ” حل الدولتين “احتماالت تحقيق تسوية سلمية عادلة للقضية الفلسطينية وفقا لمبدأ          

  .١٩٦٧عام 
مسؤول ملف القدس فـي     ، أن    محمد يونس  –القدس المحتلة   ، من   ٢٦/٢/٢٠١٢،  الحياة، لندن وأضافت  

إن ما تقوم به إسرائيل في القدس يهدد بوقـوع انفجـار ال             » الحياة«قال لـ   ،   قريع منظمة التحرير أحمد  
وأضاف إن إجراءات التهويد تسارعت وباتت تهدد سـاحات المـسجد           . أحد يعلم مداه وإلى أين سينتهي     

وحذر قريع من أن استمرار اإلجراءات التي        .األقصى المبارك، األمر الذي يفجر الغضب واالحتجاجات      
إجراءات التهويد تجري   «: المسجد األقصى ستقود إلى ردود فعل شعبية فلسطينية واسعة، موضحاً         تمس  

وقـال إن   . »بتسارع، وهذا مالحظ منذ أسابيع من خالل عمليات االقتحام المـنظم للمـسجد األقـصى              
لتـي  إسرائيل تحاول خلق أمر واقع في المسجد األقصى كما حدث في الحرم اإلبراهيمي في الخليل، وا               «

  .»انتهت إلى سيطرة إسرائيل على ثلثي الحرم
  
   تأجيل تشكيل الحكومةعباسمشعل هو الذي طلب من : فتح .٧

 ردت حركة فتح في بيان على تصريحات القيادي في حركة حماس صالح البردويل التي قال :رام اهللا
ه عضو اللجنة وأكدت فتح، على ما صرح ب، "ن عباس هو من طلب تأجيل بحث تشكيل الحكومةإ"فيها 

المركزية عزام األحمد، حول موضوع تأجيل تشكيل حكومة التوافق الوطني، وبأن هذا التأجيل جاء 
 قد وافق على هذا عباساستجابة لطلب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل، وأن الرئيس 

 ،ضية اإلعالم باسم فتح أحمد عساف، في بيان صدر عن مفواإلعالميواستغرب الناطق  .الطلب
أن هذه األقوال "  هو الذي طلب التأجيل، مؤكداًعباستصريحات قيادات من حماس، ادعت بأن الرئيس 

بدء عمل لجنة " وضرورة أهميةوشدد على . "ال تمت للحقيقة وللوقائع التي جرت في القاهرة بأية صلة
قبات من طريق الوحدة الفلسطينية، وقال عساف، إننا نأمل إزاحة كل الع ."االنتخابات المركزية في غزة

وفي مقدمتها سماح قيادة حماس في غزة للجنة االنتخابات المركزية من ممارسة عملها، وأن يتم تنفيذ كل 
إن من يقوم بمنع لجنة "واختتم عساف بيانه بالقول  .ما اتفقنا عليه في القاهرة وفي إعالن الدوحة

  ." االنقسام وإطالة أمدهقاءبإباالنتخابات المركزية من العمل، معني 
  ٢٦/٢/٢٠١٢الحياة الجديدة، رام اهللا، 

  
  نريد ضمانات غير عربية حتى ال تصبح حكومة عباس أبدية: الزهار .٨

أكد محمود الزهار عضو المكتب السياسي لحركة حماس أن الحركة تريد :  صالح جمعة- القاهرة
ينية بمرجعية وموعد حتى ال تصبح الحكومة ضمانات من أطراف غير عربية إلجراء االنتخابات الفلسط

التي من المقرر أن يشكلها الرئيس محمود عباس بموجب إعالن الدوحة، أبدية مثل حكومة الرئيس 
الشرق األوسط على ضرورة أن يعرض أبو جريدة شدد الزهار في تصريحات لو. الراحل ياسر عرفات

نتجت إشكاليات عن إعالن الدوحة، وتمت " :مازن الحكومة على المجلس التشريعي، وأضاف الزهار
وكان الرأي الغالب في حماس هو أن نمررها ونحصنها .. دراستها من كافة جوانبها وكيفية التعامل معها

بحيث يتم تالفي أخطارها ألن فكرة االنتخابات إن لم يكن عندنا ضمانات من أطراف غير عربية 
إن كيفية تحصين ذلك هو اآلن الذي يتم العمل عليه واتفق مع وبالتالي ف.. بإجرائها تصبح الحكومة أبدية
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ونفى الزهار ما تردد أن حماس اشترطت تسمية نائب رئيس الحكومة  ."منظمة التحرير على كيفية تالفيه
 وزر الشيطان، فنحن اتفقنا في لماذا يتم تحميل حماس دائماً": وتساءل الزهار.  وزارات سيادية٣و

ت الحكومة وال بد من تنفيذ ما تم االتفاق عليه في القاهرة وهو تشكيل الحكومة من القاهرة على مواصفا
واعتبر إصرار حماس على ربط عمل لجنة االنتخابات بالتقدم الذي تحرزه لجنة  ."مستقلين وبالتوافق

  .الحريات أمراً طبيعياً ومنطقياً ومتفقاً عليه في القاهرة
كان "عالن الدوحة قبل اجتماع المكتب السياسي للحركة في القاهرة واعتبر الزهار أن موقفه المعارض إل

فهذه القضية المهمة يجب أن تتم بالشورى ألن تداعياتها .  ولم يختلف عليه أحد وحقيقياً واقعياًتشخيصاً
 ورداً ."إن لم يتم تحصينها ستكون خطيرة ولذلك ال بد أن تكون محل دراسة معمقة لتالفي هذه األخطار

 على خالد مشعل، في غزة، حتى بعد موافقة المكتب السياسي قارير صحافية تفيد بأن هناك تمرداًعلى ت
إن لفظ تمرد يستخدم في األنظمة الديكتاتورية وثورات الجيش وال ": على إعالن الدوحة قال الزهار

كذا تدار وليس ه.. أنت تقول رأيك والمؤسسة هي التي تحسم. يوجد في قاموسنا كلمة تمرد على أحد
  ."وهذه الكلمات محاولة لإلساءة للحركة ورموزها أكثر ما هي تشخيص حقيقي للواقع.. األمور

  ٢٦/٢/٢٠١٢الشرق األوسط، لندن، 
  
  لم يكن من المقرر إعالن تشكيل الحكومة في جلسة حوار القاهرة": الحياة"لـقيادي في حماس  .٩

ادي رفيع في حركة حماس دهشته إزاء الضجة أبدى قي:  فتحي صباح، جيهان الحسيني- غزة ،القاهرة
التي أثيرت بسبب عدم تشكيل الحكومة الفلسطينية في جلسة الحوار التي عقدت في القاهرة األربعاء 

وأوضح القيادي في حماس  .وقال إنه لم يكن من المقرر إعالن تشكيل الحكومة في الجلسة الماضي،
.  أن جلسة الحوار كانت منوطة فقط بعمل لجنة منظمة التحرير الحياة في القاهرة إن ما اتفق عليهجريدةل

وأضاف أن الرئيس محمود عباس سيبدأ بتشكيل الحكومة بعد أن تنتهي لجنة االنتخابات من أعمالها، 
  .وبعد وضع جدول زمني لالنتخابات ألنه حريص على أن يترأس الحكومة لفترة قصيرة فقط

وي، موضحاً أن سبب الخالف أن البعض لم يرق له أن يترأس وأكد أن الخالف الداخلي في حماس س
  ."يبدو أن شخصية الرئيس الفلسطيني ليست لها جماهيرية في شكل كاف": أبو مازن الحكومة، وقال

، وشدد "نعتبر أنفسنا اآلن مشاركين في المنظمة": وعلى صعيد انضمام حماس إلى منظمة التحرير، قال
ت المصالحة كرزمة واحدة، لكن أي بطء في ملف ما يجب أال ينعكس ضرورة معالجة كل ملفا"على 

طالما ": وعلى صعيد الموقف من المقاومة في الحكومة المقبلة، أجاب ."سلباً ويؤثر على الملفات األخرى
ونحن في حماس نؤكد المقاومة الشعبية انطالقاً من أنها . هناك احتالل، فإن المقاومة بأشكالها مشروعة

  ."كبر قدر من أطياف الشعب الفلسطيني المشاركة فيها، وكذلك من قبيل التوافق الوطني عليهاتتيح أل
  ٢٦/٢/٢٠١٢الحياة، لندن، 

  
  "عالن الدوحةإ" استقطاب داخل هيئات حماس القيادية بشأن :الشرق األوسطجريدة  .١٠

ألول مرة في علمت الشرق األوسط أن االجتماع الذي عقده المكتب السياسي لحركة حماس : القدس
العاصمة المصرية القاهرة، لم يفضِ إلى إنهاء الخالفات التي تفجرت داخل الحركة إثر التوقيع على 

  . محمود عباس ورئيس المكتب السياسي للحركة خالد مشعلةالفلسطينيالسلطة إعالن الدوحة بين رئيس 
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من أن أغلبية أعضاء المكتب إنه على الرغم : الشرق األوسطلجريدة وقالت مصادر فلسطينية مطلعة 
، فإنه بات في حكم المؤكد أن الخالفات الداخلية أدت "اإلعالن"السياسي أيدت خطوة مشعل بالتوقيع على 

إلى ظهور حالة من االستقطاب داخل الحركة، ال سيما بسبب تحفظ معظم قيادات الحركة في قطاع غزة 
 على مشعل الستعجاله "عتبها"وساط القيادية عن وعبرت بعض األ. على الصيغة التي جاء بها اإلعالن

  .في التوصل لإلعالن، ال سيما موافقته على أن يتولى عباس منصب رئيس حكومة التوافق الوطني
وذكرت المصادر أن الذي رجح موقف مشعل هو التأييد غير المتحفظ الذي عبرت عنه قيادات حماس 

حجة مشعل ومؤيديه تقوم على ضرورة نزع الذرائع وحسب المصادر فإن . في الضفة الغربية لموقفه
من يد حركة فتح والتدليل على جاهزية حماس للمصالحة، وهذا الموقف من حماس سيضع صدقية أبو 
مازن أمام اختبار صعب، ال سيما في ظل الرفض اإلسرائيلي إلعالن الدوحة وتهديدات رئيس الوزراء 

وحسب المحافل المقربة من مشعل، فإن  .لسلطة إثر التوقيع عليهاإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بمعاقبة ا
الصياغات الفضفاضة والضبابية التي صيغ بها إعالن الدوحة، ال سيما في ما يتعلق بتطوير منظمة 

 لجدية وصدقية رغبة الطرفين في التوافق على آلية محددة لتطوير التحرير وتفعيلها، تشكل اختباراً
ما يستدعي من حماس التريث وعدم االستعجال في رفض اإلعالن واالنتظار حتى المنظمة وتفعيلها، م

  .يتم اختبار صدقية عباس في القضايا الرئيسية
ورأت هذه المحافل أن هناك الكثير من المؤشرات التي تدلل على رفض معظم األوساط القيادية في 

عدم تحمل المسؤولية أمام الرأي العام حركة فتح إعالن الدوحة، مما يستدعي من حماس التعامل بحكمة و
وأشارت المصادر إلى أنه على الرغم من التباينات داخل حماس، فإن هناك . الفلسطيني عن فشل تنفيذه

 على تبني موقف موحد من ظروف تشكيل حكومة التوافق الوطني، وعلى رأس ذلك ضرورة توافقاً
ني، وهو ما يرفضه عباس ومن ورائه حركة فتح عرض الحكومة العتيدة على المجلس التشريعي الفلسطي

ويخشى أبو مازن أن يسهم عرض الحكومة على المجلس التشريعي في استعادة المجلس لدوره . بشدة
 سيطرةالرقابي والتشريعي، مما يعني فتح المجال لطرح كل المراسيم الرئاسية التي أصدرها عباس بعد 

 داخل المجلس، مما قد يؤدي إلى تصويت المجلس ، للنقاش١٤/٦/٢٠٠٧ في على قطاع غزةحماس 
 داخل حماس على إدارة الخالف بشكل ال  توافقاًوأكدت المصادر أن هناك أيضاً. ضد كلها أو بعضها

  .يمس بمكانة المؤسسات الشورية داخل الحركة
  ٢٦/٢/٢٠١٢الشرق األوسط، لندن، 

  
  لجنة الحريات العامةل الكثير من عقبات المصالحة داختم تجاوز إشكالية : البطش .١١

 القيادي في حركة الجهاد ،كشف الشيخ خالد البطش:  فتحي صباح، جيهان الحسيني- غزة ،القاهرة
تم تجاوز إشكالية جوازات السفر " أنه ،اإلسالمي، منسق لجنة الحريات العامة المنبثقة من حوار القاهرة

يرة التي عقدت الجمعة في القاهرة بين لجنة باآللية المتفق عليها سابقاً، وذلك في االجتماعات األخ
   ."الحريات والقيادة المصرية من جهة واإلطار القيادي لمنظمة التحرير من جهة أخرى

 معتقالً من ١٨تم االتفاق على إطالق ": وقال البطش في تصريح وزعه المكتب اإلعالمي للحركة أمس
وأشار البطش إلى أن  .هنيةإسماعيل رئيس الحكومة  الحكومة في قطاع غزة فور وصول "سجون

خرجوا من القطاع بعد ) فتحاوياً( شخصاً ٧٠اللجنة طالبت الحكومة في غزة بسرعة إنهاء ملف "
وتم االتفاق على السماح لهم بالعودة، فردت ) ٢٠٠٧(األحداث المؤسفة التي وقعت بين فتح وحماس 
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اللجنة ناقشت استمرار إغالق مقر "ولفت إلى أن  ."األخيرة بأنها ستعمل إلنهاء ملفاتهم في أقرب وقت
منظمة التحرير في مدينة غزة، وطالبت بضرورة إعادة المقر للمنظمة كإطار وطني وتفعيله، ووعد 

، مشيراً "األخوة في الحكومة بدرس الموضوع جدياً على اعتبار أن المنظمة إطار يجمع الكل الفلسطيني
 لحماس موسى أبو مرزوق وعد بالرد اإليجابي على هذا المطلب نائب رئيس المكتب السياسي"إلى أن 

المفصولين من وظائفهم، وتم االتفاق على ) الموظفين العموميين(تم الحديث عن ": وأوضح ."في القريب
معالجة هذا الملف بتنفيذ قرارات المحكمة بإعادتهم إلى أماكن عملهم والتأكيد على وقف الفصل 

موضوع المقار والمؤسسات المغلقة في الضفة والقطاع، وسيتم حصرها ومعالجة طرح ": وقال. "التعسفي
  ."هذا الموضوع في شكل نهائي

  ٢٦/٢/٢٠١٢الحياة، لندن، 
  
  المصالحة الفلسطينية تراوح مكانها واجتماعات القاهرة تؤجل الملفات الخالفية":  األردنيةالغد" .١٢

فلسطينية التي جرت في القاهرة منذ الخميس الماضي لم تحقق االجتماعات ال:  نادية سعد الدين-عمان 
واستمرت حتى أمس، تقدما يذكر على صعيد تنفيذ اتفاق المصالحة، بعدما أجلت بحث الملفات الخالفية 

، عقب  الفلسطينيةوقرر اإلطار القيادي المؤقت لتفعيل وتطوير منظمة التحرير .إلى لقاءات أخرى قادمة
ميس والجمعة برئاسة الرئيس محمود عباس، تأجيل بحث تشكيل الحكومة اجتماعين عقدهما يومي الخ

بينما رحلت لجنة انتخابات المجلس الوطني خالف الفصائل الفلسطينية  .إلى ما بعد أسبوعين من اآلن
 أمس وأول إلى اجتماعها القادم في عمان، بعدما أخفق اجتماعاً" التشريعي"بشأن صيغة عالقة األخير مع 

وتحدث المشاركون في  .ي حسم الصيغة سواء لجهة الفصل أو اإلبقاء على الربط بينهمامن أمس ف
توقف عمل لجنة االنتخابات في قطاع غزة وعدم تحديث سجل الناخبين فيها، بما يعيق "االجتماع عن 

 تحديد موعد إجراء االنتخابات وبحث تشكيل الحكومة، فضالً عن اجراءات أجهزة السلطة، بالتنسيق مع
من " الغد"ولفت، بعضهم إلى  ".االحتالل اإلسرائيلي، بحق كوادر حماس في الضفة الغربية المحتلة

لما تردد أخيراً عن شروط حماس بشأن تشكيل الحكومة، تخص تعديل القانون األساسي "القاهرة، 
عي، فضالً والحصول على وزارات في الحكومة االنتقالية وطرح األخيرة لنيل الثقة في المجلس التشري

  ".عن خالفات داخل الحركة حول إعالن الدوحة
  ٢٦/٢/٢٠١٢الغد، عمان، 

  
   من السابق ألوانه الحديث عن تجميد عالقات مع النظام السوري:استمرار العنف منتقداً البردويل .١٣

قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس صالح البردويل، أمس، إنه من السابق  : رائد الفي-غزة 
انتقاده الستمرار العنف وسقوط من رغم على الالحديث عن تجميد عالقات مع النظام السوري، ألوانه 
 على عدم التدخل في الشؤون الداخلية "األحداث"وأضاف البردويل أن حماس حريصة منذ بدء  .الضحايا
ام السوري نصحنا النظ"وتابع .  وتقديم النصح للنظام العتماد مبدأ الحوار في معالجة األزمة،لسوريا

كثيراً بأن التعامل بالحل األمني غير مفيد، وأن سوريا ال يمكن أن تكون بمنأى عن بقية دول الربيع 
إن حماس "وأكد  ."العربي، إال أن خالفات داخل النظام على ما يبدو جعلته ال يستمع لنصيحة الحركة

قي في التعامل مع األزمة، إذ لم ساده التسلسل المنط"، معتبراً أن موقف الحركة "تريد الخير لسوريا
  ."تهاجم النظام ولم تنكر أنه كان داعماً أساسياً لها
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في السياق ذاته، أكد البردويل ألول مرة رسمياً مغادرة الصف القيادي األول لحركة حماس بشكل 
وقال إن قيادة الحركة لم تعد تمارس أي نشاط طبيعي من داخل . جماعي، العاصمة السورية دمشق

  .ارها في سوريا، وإنما تمارسه من خالل جوالت خارجيةمق
  ٢٦/٢/٢٠١٢الخليج، الشارقة، 

  
  للمرة األولى حليفتها سوريا حماس تنتقد": واشنطن بوست" .١٤

، إعالن حركة حماس تأييدها المعارضة أمس األميركية" واشنطن بوست"اعتبرت صحيفة : ).ا.ش.ا(
سد بأنها المرة األولى التي تنتقد فيها قيادة حماس حليفتها السورية في مطالبتها بتنحي الرئيس بشار األ

 عائلة األسد كانت دائما ترعى أن، أمس الصحيفة في تقرير  وأوضحت. وبشكل علني،السورية
 الحركة حدت من تواجد قادتها المنفيين في سوريا منذ اندالع أن غير ،وتستضيف وتؤيد قادة حماس

 أخرى بلدان عربية في إلى تواجد بعض من قادة حماس وأشارت .االحتجاجات ضد النظام السوري
ضافت  وأ. يشنها األسد ضد معارضيهالتي تنأى بنفسها عن الحمالت المميتة أنحيث تحاول الحركة 

 حيث قال الناطق باسم وزارة الخارجية ،الصحيفة أن الواليات المتحدة رحبت بتصريحات حماس
  ".تصريحات تشير إلى مدى عزلة نظام األسدإنها مجرد  ": مارك تونراألميركية

 إلى انفصال الحركة عن حليفيها إيران وسوريا بعد أخرىماس يعد إشارة حورأت الصحيفة أن موقف 
  . في المنطقةآخرين وجدت حلفاء أن

  ٢٦/٢/٢٠١٢، بيروت، المستقبل
  
  س في موقف حما ال يرى في تحية هنية للشعب السوري تغييراًناصر الدين الشاعر .١٥

 الشعب السوري ،في قطاع غزةالفلسطيني  رئيس الوزراء ،حيا إسماعيل هنية:  علي الصالح- لندن
فأنا أحيي شعب سوريا البطل الذي .. أحييكم وأحيي كل شعوب الربيع العربي بل الشتاء اإلسالمي"بقوله 

اذ األقصى ونصرة الوقفة التضامنية إلنق" في خطابه في ،"يسعى نحو الحرية والديمقراطية واإلصالح
  .غير أنه لم يصدر عن هنية أي إدانة للنظام السوري . في الجامع األزهر أول من أمس"الشعب السوري

 ال ، نائب رئيس الوزراء في الحكومة الفلسطينية العاشرة برئاسة هنية، ناصر الدين الشاعر.غير أن د
 الذي يرتكز باألساس على ،ى حد قوله عل،يرى فيما قاله هنية أي تغيير في موقف حركة حماس الثابت

الشرق األوسط موقف عليه إجماع جريدة وهو كما قال ل. عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية
  .فلسطيني وهناك توافق على أال نتدخل في شؤون أي دولة أخرى

ب في الدنيا من أنت تعلم أن من حق كل شعب في الدنيا تقرير مصيره بنفسه وكل شع": وقال الشاعر
ومن حق المواطنين أن .. ال مجال لألنظمة الشمولية في هذا الزمن": وأضاف. "حقه أن ينال الحرية

ويرى الشاعر في تمني هنية للشعب السوري أن ينال حريته وهي حق . "يعيشوا حياتهم بحرية وكرامة
كون لنا أي تدخل في شؤون أمر طبيعي وهذا نتمناه لكل شعب األرض، كما قلت، لكن دون أن ي"مقدس 
 أن حماس حذرة وال تحاول أن تدخل في أمور قد تفهم على أنها الواضح تماماً": وأضاف. "اآلخرين

لكن التعبير عن تمنيات للشعب السوري أن ينال حريته .. تدخل في الشؤون الداخلية لهذا البلد أو ذاك
  ."فهذا شيء طبيعي وال يعتبر تغييرا في الموقف

  ٢٦/٢/٢٠١٢ألوسط، لندن، الشرق ا
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  مؤتمر القدس الدولي لسرعة التحرك إلنقاذ المدينة ومقدساتهاتدعو جبهة النضال الشعبي  .١٦

، دعت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني مؤتمر القدس الدولي:  البيان والوكاالت-القدس المحتلة، الدوحة 
 التحرك إلنقاذ المدينة ومقدساتها اإلسالمية  لسرعةالذي سيبدأ أعماله اليوم في العاصمة القطرية الدوحة،

والمسيحية من التهويد واستمرار عزلها عن محيطها الفلسطيني، وتوفير الدعم المالي لتعزيز صمود 
وقال عضو المكتب السياسي لجبهة النضال  .المواطنين في وجه حمى التهويد واالستيطان وهدم المنازل

دعم لمواجهة سياسية التهجير لإلنسان والمؤسسات منها، القدس بحاجة إلى "غوش إن  عوني أبو
ومواجهة اإلغالق العسكري المفروض عليها والذي يمنع ثالثة ماليين مواطن مسيحي ومسلم من أبناء 

  ."الشعب الفلسطيني من الوصول إلى أماكنهم المقدسة وكنائسهم ومساجدهم الواقعة في هذه المدينة
  ٢٦/٢/٢٠١٢البيان، دبي، 

  
  جرائم االحتالل لن تسقط بالتقادم: في ذكرى مجزرة الحرم اإلبراهيمي سحما .١٧

جرائم "أكدت حركة حماس في الذكرى الثامنة عشرة لمجزرة الحرم اإلبراهيمي في مدينة الخليل، أن 
 :٢٥/٢وقالت في بيان أصدرته، السبت ". االحتالل اإلسرائيلي ضد شعبنا ومقدساته لن تسقط بالتقادم

رى الثامنة عشرة لمجزرة الحرم اإلبراهيمي، لتستعيد اليوم جماهير شعبنا ذاكرتها الحية؛ في تحّل الذك"
". أن تاريخ هذا الكيان مسطَّر بالجرائم الموصوفة والمجازر المروعة التي تستهدف المدنيين العزل

بحق مقدساتنا، وحذرت حماس االحتالل اإلسرائيلي وحملته كامل المسؤولية عن جرائمه ضد شعبنا و
هذه االنتهاكات الممنهجة لن تمر دون حساب، فشعبنا الفلسطيني لن ينسى، ومقاومته لن تغفر "مؤكدةً أن 

إن السبيل األمثل للرد على جرائم : "وقالت". وستبقى بندقيتها موجهة إلى صدور العدو الصهيوني الغاشم
لمصالحة الوطنية وفق استراتيجية نضالية  في تحقيق ااالحتالل وعربدة مغتصبيه هو المضي قدماً

  ". موحدة، على أساس التمسك بكل الثوابت والحقوق الوطنية وبالمقاومة سبيالً للتحرير والعودة
  ٢٥/٢/٢٠١٢موقع فلسطين أون الين، 

  
   من قواعده العسكرية إلى مواقع في عمق صحراء النقبالجيش اإلسرائيلي ينقل عدداً .١٨

يش اإلسرائيلية إشارة البدء األسبوع الماضي بتنفيذ خطة لنقل عدد من القواعد            أعطت وزارة الج  : شنخوا
العسكرية الرئيسية من المنطقة الوسطى المزدحمة بالسكان إلى مواقع في عمق صحراء النقب الجنوبية،              

  ".فرصة على نطاق غير مسبوق من قبل"واصفة الخطة بأنها 
 ٣ و ٢رجع عمره إلى عقد من الزمان وتقدر تكلفته بما بـين            ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ المشروع الذي ي       

 ألف متر مربـع     ٢٥٠فورا ويشمل مباني مساحتها     )  مليون دوالر أمريكي   ٧٠٠حوالي  (مليارات شيقل   
 كيلو متر مربع، وفقًا لما أعلنته المجموعـة االستـشارية           ٢،٥ آالف جندي، ويغطي مساحة      ١٠لحوالي  

وذكر بيان للجيش، أن وزير الجيش اإلسرائيلي ايهـود بـاراك صـرح              .ةالتي تقوم بإعداد خطط التنمي    
إلى جانب نقل القواعد    "، أنه   "ديمونة"لعمداء المدن والمجالس المحلية التي ستتأثر بالنقل خالل اجتماع في           

والعمليات إلى النقب، سيكون التحدي هو تعزيز قدرة الجيش علـى تحقيـق أقـصى تـأثير اقتـصادي           
  ".ل النقب من منطقة هامشية إلى منطقة مركزيةواجتماعي يحو
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: وقال نائب رئيس الوزراء سيلفان شالوم الذي يشرف على تنمية النقب والجليل على المستوى الوزاري              
  ".إن كل ما يحدث في النقب اليوم يرجع إلى تأثير انتقال الجيش اإلسرائيلي إلى الجنوب"

إننا نتحدث عن خطوة تاريخية     : "خوا نقال عن شالوم قوله    وصرح مسؤول بوزارة الجيش لوكالة أنباء شين      
  ".ستغير الوجه الديموغرافي، واالقتصادي، واالجتماعي للنقب

وأعلن الجيش أنه سيوفر منحا ودعما إلسكان عائالت الجنود الذين ينتقلون إلى الجنوب، ليكونوا بالقرب               
مـنهم  % ٣٣ون إلى الجنوب متزوجـون، و     من الذين سينتقل  % ٤٠وذكر الجيش أن حوالى     . من القواعد 

  . عاما٣٠ و٢٢منهم تتراوح أعمارهم ما بين % ٦٠لديهم أطفال، و
، ما يخلـي    "تل أبيب الكبرى  "ويعتزم الجيش تصفية عدد من القواعد الرئيسية الموجودة حاليا في منطقة            

اليومية المتخصـصة   ) بسجلو( كيلو متر مربع في منطقة سكنية متميزة، وفقًا لما ذكرته مجلة             ٤مساحة  
ريـشون  "بالقرب من منطقة    " تسريفين"و" تل هاشومر "ومن بين المواقع ذات الصلة قاعدتا        .في األعمال 

، وفقا لما أعلنه البريجادير جنرال حزي ماشيتا، رئـيس          "هيرتسيليا"و" تل أبيب "، وعقارات بين    "ليتسيون
تا إن المشروع سيستغرق نحو عام ونصف عـام أو          وقال ماشي . إدارة االنتقال إلى النقب بجيش االحتالل     

  .أقل حتى يكتمل
  ٢٥/٢/٢٠١٢، موقع فلسطين أون الين

  
   على أوباما لضرب إيران هائالًنتنياهو سيمارس ضغطاً .١٩

أصدرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقريرها المنتظر عن إيران لتضيف بـذلك             :أحمد محسن -واشنطن
 التـي   ١+٥ حول سيناريوهات استئناف المفاوضات بين طهران ومجموعة         المزيد من عالمات االستفهام   

وجاء صدور التقرير بعد أيام من اإلعالن       . تضم األعضاء الدائمين في مجلس األمن باإلضافة إلى ألمانيا        
 بين الرئيس باراك أوباما ورئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين         – المنتظر أيضاً    –عن تحديد موعد اللقاء     

اهو بالخامس من مارس مما أدى إلى تزايد القلق من احتمال أن تؤدي الضغوط اإلسـرائيلية مرفقـة                  نتني
  .بتقرير الوكالة إلى رضوخ أوباما القتراح ضرب إيران في موعد يتفق عليه الجانبان

بيير جولدشـميت  " انداومنت فور إنترشيونال بيس   "وقال الباحث في الشؤون النووية الذي يعمل في معهد          
إنه ال يعرف كيف سينعكس تقرير المراقبين على احتماالت استئناف المفاوضات بين طهران ومجموعة              

١+٥ .  
وقال الكاتب السياسي المعروف في واشنطن روبن رايت إنه يعتقد أن اللقاء بين أوباما ونتنياهو سـيكون                 

لة التي يتحرك نتنياهو علـى      المعاد"وشرح رايت ذلك بقوله      .حاسما السيما بعد صدور تقرير المراقبين     
إنه يعرف أن الرئيس أوباما ال يريد أن تقوم إسرائيل بشن ضـربة             . أساسها هي معادلة واضحة وبسيطة    

عسكرية ضد إيران قبل انتخابات الرئاسة في نوفمبر المقبل حتى ال تقدم سيناريو حافال بالمفاجآت التـي                 
ولهذا السبب فإن نتنياهو يمكن أن      . لحساسة من الحملة  ال يمكن لحملة الرئيس مواجهتها في هذه الشهور ا        

يبتز الرئيس بطرح صيغة بسيطة مفادها أن إسرائيل لن تضرب إيران اآلن إذا تعهـد أوبامـا بـصورة           
وإذا رفض أوباما ذلك فإن إسرائيل      . قاطعة ونهائية بأنه سيضرب إيران في الربع األول من العام المقبل          

  ".قد تضرب إيران بالفعل
إسرائيل تعرف أن دورها سيقتصر على إشعال الفتيل وأن الواليات المتحدة سـتدخل الحـرب               "أضاف  و

وهكذا فإن نتنياهو سيـستثمر هـذه   . تحت ضغط الرأي العام األمريكي وأصدقاء إسرائيل في الكونجرس   
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ـ                صالحها الصورة حتى تفصيلتها األخيرة لحمل أوباما على الزج بالواليات المتحدة في حرب ال تخدم م
  ".القومية بل تتناقض على نحو صريح مع تلك المصالح

  ٢٦/٢/٢٠١٢، الشرق، الدوحة
  
  ؟"إسرائيل"هل مهاجمة إيران مهمة سهلة لـ .٢٠

للمنشآت النووية اإليرانية سـيكون خطـراً   " إسرائيل"يرى خبراء أمريكيون أن خيار قصف  : ).ب.ف.أ(
وتواترت تصريحات لمسؤولين   . طر بالغرق في نزاع   وكذلك للواليات المتحدة التي تخا    " إسرائيل"جدا ل   

لكـن  . في األسابيع األخيرة حول إمكان شن غارات لـشل البرنـامج النـووي اإليرانـي                " إسرائيليين"
  .األمريكيين واألوروبيين كثفوا الضغوط لتجنب أي هجوم واعتماد العقوبات الدولية

رات القتال القديمة اإليرانية مشكالت تذكر      في حال حصول هجوم يفترض أال يشكل الدفاع الجوي وطائ         
وقـدرة  " اإلسرائيلية"لكن نجاح مهمة كهذه مرتبط إلى حد كبير بإمكان الثقة باالستخبارات        " . إسرائيل"ل  

  .إيران على إخفاء موادها الحساسة
 معروفة بقدرتها على استهداف مواقع يخفيها أعداؤها لكـن مهاجمـة المنـشآت النوويـة              " إسرائيل"ف  

 ١٦٠٠لكن التحليق   . اإليرانية أكثر خطورة مقارنة بالغارات التي شنتها في السابق في العراق أو سوريا            
بالوقود فيما تشكل المواقـع  " اإلسرائيلية"كلم للوصول إلى ايران سيشكل تحديا في إعادة تزويد الطائرات  

وقال وليام فالون األميـرال     . ب جبل   اإليرانية أهدافاً يصعب الوصول اليها، علما بأن إحداها مبني في قل          
 ٢٠٠٨السابق في البحرية األمريكية الذي قاد عمليات عسكرية في الشرق األوسط وآسيا الوسطى حتى               

وتابع فالون فـي  ". المسألة ليست عالمة على خريطة أو هدفاً وحيداً يمكن التخلص منه بغارة فحسب     "إن  
ألن اإليرانيين أبدوا ذكاء في توزيع      " صعباً جداً "سيكون  مؤتمر في مركز أبحاث في واشنطن ان الهجوم         

  ".مواقعهم النووية
ان المعدات الالزمة لبناء آالت     "وصرح رئيس مؤسسة العلوم واالمن الدولي ديفيد البرايت لفرانس برس           

ـ       . الطرد المركزي يمكن نقلها سريعا وعلى األرجح سبق أن تم ذلك             ت بالتالي ما نخال أننا نعلمه في وق
سـتحتاج  " إسـرائيل "ورأى سكوت جونسون المستشار لشؤون الدفاع ان  ".قد ال يكون صحيحا بعد شهر     

وقال .  طائرة مقاتلة وثماني طائرات تموين لشن غارة مماثلة        ١٢٥إلى تعبئة كامل اسطولها المؤلف من       
  ".متأهباً ومستخدماً) الجوي(سيكون كامل سالحهم . تعبئة كل ما لديهم " "اإلسرائيليين"انه سيكون على 

من األهداف المحتملة يمكن ذكر منشآت نطنز لتخصيب اليورانيوم القائمة تحت األرض، ومنشأة للطرد              
وبنيت . المركزي في طهران والمصنع الذي كشف عنه مؤخراً الذي بني في الجبال في فاردو قرب قم                 

ن بعيدة عن متنـاول القـذائف        م تحت األرض على األقل، ويرجح أن تكو        ٨٠منشأة فاردو على عمق     
  .التقليدية األكثر قوة لدى األمريكيين

مضطرة إلى شن غارة سريعة علماً بأن عملية تستغرق أكثر من ليلة ستثير مخـاطر               " إسرائيل"وستكون  
لألبحـاث الـذي عمـل      " نيو أمريكا فاونديشن  "كبيرة بحسب دانيال ليفي من مركز       " سياسية وعسكرية "

وسيجيز هجوم يستغرق اياما إليـران ان تواجـه         . ٢٠٠١ و ١٩٩٩بين  " إلسرائيليةا"لمصلحة الحكومة   
كما أن إنجاز نصف العمل حيث ال يتم القضاء علـى قـدرة إيـران               ". اإلسرائيلية"بسهولة المخططات   

  .النووية قد يثير رداً يستهدف الواليات المتحدة
  ٢٦/٢/٢٠١٢، الخليج، الشارقة
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  "يحاأر" تلوح بصاروخ "إسرائيل" .٢١

الصهيونية، أمس، إن الكيان يعول على صاروخ باليستي من صـنعه           " يديعوت أحرونوت "قالت صحيفة   
" إسـرائيل "وأشارت في تقرير ضمن ملحقها األسبوعي إلى أن         . في استهداف المنشآت النووية اإليرانية    

 عـن   وأوضـحت الـصحيفة نقـالً     ". أريحـا "تخطط الستخدام صاروخ بالستي من تطويرها من طراز         
مصادرها أن فكرة الصاروخ بعيد المدى ولدت في فرنسا وتم تطويرها في إيران خالل فترة الشاه ومن                 

  ).األبرتهايد(ثم تحول لمشروع مشترك مع جنوب إفريقيا قبل سقوط نظام الفصل العنصري 
  ٢٦/٢/٢٠١٢، الخليج، الشارقة

  
  ةاالستيطان يستبيح كافة األراضي الفلسطيني: منظمة التحرير .٢٢

اتهم تقرير فلسطيني رسمي، الحكومة اإلسرائيلية بدعم وتسهيل عمليات استيالء المستوطنين : رام اهللا
الخاضعة للسيادة المدنية ) ب(على مئات الدونمات من األراضي الفلسطينية المصنفة ضمن مناطق 

  .للسلطة الفلسطينية
التابع لمنظمة التحرير " المكتب الوطني للدفاع عن األرض ومقاومة االستيطان"وأكد تقرير أصدره 

الفلسطينية، أن عمليات االستيالء على أراضي المواطنين الفلسطينيين مخالف التفاقيات السالم الموقعة 
 الدولية التي تعتبر سياسة بين الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي، وتمثّل خرقاً واضحاً لكافة االتفاقيات

  .االستيطان غير شرعية
إن كل األراضي الفلسطينية "، )٢٥/٢(نسخة عنه اليوم السبت " قدس برس"وجاء في التقرير الذي تلقت 

أصبحت مسرحاً لسرقات المستوطنين، وبناء المستوطنات فيها، بهدف استكمال المشروع إسرائيل 
فلسطينيين في مناطق محددة والسيطرة على أراضيهم بالكامل االستيطاني الممنهج وبالتالي حشر ال

  ".وإجهاض حل الدولتين
 ٦٠والتي تشكل ما نسبته ) سي(والتي تقضي بضم المناطق المصنّفة " خطة بينت"وأشار التقرير، إلى 

فقاً ، موضحاً أنه و"أحادي الجانب"في المائة من مساحة الضفة الغربية، إلى السيادة اإلسرائيلية بشكل 
للخطة المذكورة فإن األراضي التي سيتم ضمها لتصبح خاضعة للسيطرة اإلسرائيلية الكاملة ستشكل 

معاليه "و" أريئيل"تتابعاً جغرافياً إسرائيلياً، وتشمل غور األردن والبحر الميت ومستوطنات كبيرة كـ 
  .وغيرها" أدوميم

ها المتطرفة لتهويد المدينة المقدسة بشكل كامل مخططات الحكومة اإلسرائيلية وعصابات"وحذّر التقريرمن 
وتغيير الواقع الديمغرافي فيها، من خالل االستهداف المباشر للمسجد األقصى المبارك بشكل خاص، 

  ".وللمقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس بشكل عام
  ٢٥/٢/٢٠١٢قدس برس، 

  
  في بلدة الرام" رامية " خالل مواجهات مع االحتالل عقب تشييع الشهيد إصابة ١٢ .٢٣

 شاباً خالل مواجهات اندلعت بين عشرات الشبان وقوات االحتالل اإلسرائيلي، امس، عند ١٢أصيب 
المدخل الشرقي لبلدة الرام شمال القدس المحتلة، في أعقاب تشييع جثمان الشهيد طلعت عبد الرحمن 

  . من أمسرامية الذي استشهد على المدخل الشمالي لبلدة الرام مساء أول
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وكانت المواجهات اندلعت في أعقاب االنتهاء من تشييع جثمان الشهيد، وكان جنود االحتالل مستعدين 
  .تماماً للمواجهات، فكانوا ينتظرون بآلياتهم وسالحهم قبل أكثر من ساعتين من بدء التشييع

ألجواء إلى غمامة كثيفة من وأطلقت قوات االحتالل كميات هائلة من قنابل الغاز المسيل للدموع فأحالوا ا
الغاز الذي وصل إلى مسافات بعيدة، كما أطلقت قوات االحتالل الرصاص المطاطي نحو الشبان العزل 

واستمرت المواجهات لعدة ساعات، واتبع جيش االحتالل سياسة قنص الشبان،  .إال من الحجارة فقط
  .مواجهاتالذين يلقون الحجارة، وطاردت الشبان إلبعادهم عن مكان ال

وكان المئات شاركوا في تشييع جثمان الشهيد رامية، وانطلق موكب التشييع من أمام مجمع فلسطين 
الطبي برام اهللا، باتجاه مسقط رأس الشهيد، في بلدة الرام شمال القدس، ووسط هتافات منددة بجرائم 

  .االحتالل، واعتدائه على المسجد األقصى
ر معدني مغلف بالمطاط بالرأس أطلقه أحد جنود االحتالل على وفي شمال القدس، أصيب شاب بعيا

المدخل الشمالي لبلدة عناتا، مساء امس ، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العالج ووصفت إصابته 
وشهدت العديد من أحياء مدينة القدس المحتلة وبلدتها القديمة، امس، مواجهات عنيفة مع  .بالخطيرة

ذه المواجهات احتجاجا على اقتحام قوات االحتالل للمسجد األقصى أول من وتأتي ه .قوات االحتالل
أمس واالعتداء على المصلين والتي أسفرت حتى اآلن عن استشهاد الشاب طلعت رامية ببلدة الرام، 

  .وإصابة العشرات واعتقال عدد كبير من الشبان
  ٢٦/٢/٢٠١٢، األيام، رام اهللا

  
   دونماً في محافظة سلفيت٢١الستيالء على سلطات االحتالل تصدر قراراً با .٢٤

قال رئيس بلدية قراوة بني حسان عزيز عاصي، إن سلطات االحتالل :  احمد رمضان-رام اهللا 
، التابعة للبلدة ولبلدة "خلة حديدة"اإلسرائيلي أصدرت قرارا جديدا باالستيالء على أراض في موقع 

 المستهدفة بقرار االستيالء، تبلغ مساحتها، حسب وقال عاصي إن األراضي. سرطة، في محافظة سلفيت
، مشيرا إلى أن البلدية تسلمت نسخة عن "ركان الصناعية" دونما، وتقع في محيط مستوطنة ٢١القرار، 

 .هذا القرار
  ٢٦/٢/٢٠١٢، المستقبل، بيروت

  
    وجبات الطعام كل يوم ثالثاءبإرجاعرنامجا نضاليا يتمثل  بيعلنونسرى األ .٢٥

اعلن االسرى في سجون ريمون وأيشل وعسقالن ونفحة برنامجا نضاليا يتمثل بارجاع وجبات  :رام اهللا
الطعام كل يوم ثالثاء ويستمر حتى نيسان المقبل ومن المتوقع ان يبدأ االسرى ببرنامج نضالي شامل 

وافاد تقرير صدر عن وزارة شؤون االسرى والمحررين ان  .وموحد في كافة السجون االحتاللية
السرى اعلنوا البرنامج االجتماعي للمطالبة بوقف االجراءات القمعية االحتاللية ضدهم وتحسين ا

  .اوضاعهم المعيشية
  ٢٦/٢/٢٠١٢، الحياة الجديدة، رام اهللا
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  مصر لم تسمح حتى اآلن بدخول السوالر الالزم:  غزةقطاع في الطاقةسلطة  .٢٦
لتيار الكهربائي في قطاع غزة، بسبب تلكؤ مصر في حذرت سلطة الطاقة من تفاقم مشكلة انقطاع ا: غزة

وقال أحمد أبو . الوفاء بتعهداتها بتوريد الوقود الالزم لتشغيل محطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع
العمرين، مدير مركز المعلومات في سلطة الطاقة في القطاع، إن مصر لم تسمح حتى اآلن بدخول لتر 

لمحطة توليد الكهرباء في قطاع غزة، وذلك بخالف تصريحات المسؤولين واحد من السوالر المخصص 
وأوضح أبو العمرين أن الشركة ستعود للعمل وفق البرنامج الذي يشمل قطع التيار  .المصريين
 ساعات إنارة، وحذر من تفاقم األزمة في القطاع، وتأثيرها السلبي على ٦ ساعة مقابل كل ١٢الكهربائي 

  .رضى، مناشدا في الوقت ذاته الحكومة المصرية التدخل العاجل واإليفاء بوعودهاالمستشفيات والم
  ٢٦/٢/٢٠١٢، الشرق األوسط، لندن

  
  قطاع غزة  يهدد بوقف مطاحن القمح والمخابز فيالكهرباءغياب  .٢٧

يخشى قائمون على مطاحن القمح والمخابز العاملة في قطاع غزة من اضطرارهم :  حامد جاد-غزة 
 أعمالهم كلياً خالل األسبوع الحالي، وذلك في حال استمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي إلى تعليق

  .وعدم توفر الوقود الذي كان يتم تهريبه إلى غزة عبر األنفاق بين القطاع واألراضي المصرية
لة في كافة المطاحن العام"أن وأكد صبري أبو غالي الذي يمتلك إحدى المطاحن العاملة في قطاع غزة 

القطاع تأثرت بشكل مباشر من أزمة الكهرباء سواء على مستوى تشغيل هذه المطاحن أو تزويد شاحنات 
نقل القمح وتوزيع الدقيق بكميات مناسبة من السوالر الالزمة لنقل القمح الوارد عبر معبر كرم ابو سالم 

  "إلى المطاحن ولتوزيع الدقيق على مناطق قطاع غزة 
د الناصر العجرمي رئيس جمعية المخابز في غزة أن كافة المخابز ال يتوفر لديها أي من جهته اعلن عب

مخزون من السوالر لتشغيلها خالل الساعات الطويلة النقطاع الكهرباء يومياً موضحاً أن بعض أصحاب 
  .المخابز يضطرون لشراء السوالر بسعر السوق السوداء نظرا لعدم توفره في محطات توزيع الوقود

  ٢٦/٢/٢٠١٢، لغد، عمانا
  
  الفلسطينية في األردن تشكيل لجان المخيمات إعادة:  الفلسطينيةالشؤوندائرة  .٢٨

أكد مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية بالوكالة المهندس محمود العقرباي أهمية الدور الذي : عمان
 للقاطنين في المجاالت تضطلع به لجان خدمات المخيمات لتحسين مستوى الخدمات وتطويره التي تقدمها

وبين لدى لقائه في الدائرة امس السبت رؤساء لجان . التنظيمية واالدارية والرياضية واالجتماعية
الخدمات انه سيتم اعادة تشكيل هذه اللجان قريبا بما يواكب مسيرة االصالح والتطور التي تشهدها 

ون رديفا للجان االدارة بما ينسجم مع سياسة المملكة ، كما سيتم تشكيل لجان استشارية في المخيمات لتك
وقال ان مهام عمل اللجان . اشراك المواطنين في تحمل مسؤولياتهم في إدارة شؤونهم الحياتية واليومية

االستشارية ستتضمن التواصل مع القاطنين وتلمس احتياجاتهم ومطالبهم التنموية والخدماتية والتنسيب 
ذه المشروعات ، الفتا انه تم انطالقا من هذا التوجه توفير التمويل الخارجي الدارة الدائرة لتنفيذ مثل ه

  .لهذا العام بقيمة ثمانية ماليين دوالر
  ٢٦/٢/٢٠١٢، الدستور، عمان
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    "الوفاء لفلسطين"واألوروبية عربية المساعدات القافلة وصول : قطاع غزة .٢٩
الوفاء “رفح، أمس، قافلة المساعدات وصلت إلى قطاع غزة عن طريق معبر  :”الخليج “-القاهرة 
. ، التي تنظمها الحملة األوروبية لرفع الحصار عن غزة، في زيارة تضامنية تستمر عدة أيام”لفلسطين

إن القافلة محملة بكميات رمزية من األدوية والمعدات الطبية، ويشارك فيها وفد : وقالت مصادر مصرية
  .من المتضامنين العرب واألوروبيين

  ٢٦/٢/٢٠١٢، يج، الشارقةالخل
  
   تنهب موارد فلسطين الطبيعية "إسرائيل" .٣٠

 في تحقيق سالم بين الفلسطينيين وإسرائيل فحسب، ١٩٩٣لم تخفق اتفاقية أوسلو : وديع عواودة -حيفا
بل ترتب عليها تصعيد لالستيطان في الضفة الغربية ونهب لمواردها الطبيعية، حسب ما يقوله خبراء 

ويؤكد تقرير جديد لمنظمة يش دين الحقوقية اإلسرائيلية هذه الحقيقة، وكذلك مجموعة . ةومنظمات حقوقي
خبراء فلسطينيين وإسرائيليين يوضحون أن االحتالل يمارس السلب والنهب للحجارة عبر عشرات 

  .المقالع الملوثة
لعدل العليا في إسرائيل قد قدمت أول أمس الثالثاء التماسا جديدا لمحكمة ا) يوجد قانون(وكانت يش دين 

لوقف عمل مقالع إسرائيلية تنهش أراضي الضفة الغربية، بعدما رفضت الشهر الماضي التماسها األول 
وبموجب التقرير المرفق لاللتماس الثاني للمحكمة العليا، تنتج المقالع اإلسرائيلية في  .بهذا الخصوص
  .مل كل عام ألهداف تجارية مليون طن من الحجارة والحصى والر١٢الضفة الغربية 

 كسارة إسرائيلية في الضفة ٣٠أن هناك ) ماس(ويؤكد معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني 
  .الغربية مقابل ثماني كسارات فلسطينية تنتج سبعة ماليين طن من الحصى والرمل سنويا
  ٢٣/٢/٢٠١٢، موقع الجزيرة نت، الدوحة

  
  كود رغـم االنخفاض الحاد في األسعاراألسواق تغرق في حالة ر: رفح .٣١

غرقت األسواق والمتاجر في محافظة رفح في حالة من الركود والكساد أثّرت بشكل  :محمد الجمل
ملحوظ على الحركة الشرائية وأدت إلى تراجعها بشكل حاد، على الرغم من االنخفاض الحاد والمتوالي 

ر الكساد الذي وصف باألكبر منذ سنوات التجار وقد أجب .في أسعار معظم أنواع السلع والخضراوات
والباعة على خفض األسعار بصورة متتالية، كما شمل االنخفاض في األسعار العديد من أنواع السلع 
والبضائع خاصةً المهربة من مصر عبر األنفاق، حيث انخفضت أسعار الحمضيات المهربة ومعظم 

  .أنواع األجبان والسلع األخرى
التي تعتبر من أهم وأكبر األسواق " السبت" الركود المذكورة على سوق رفح األسبوعية وانعكست حالة

  .الشعبية في المحافظة، حيث بدت السوق على غير ما كانت عليه ولم يرتدها سوى القليل من المواطنين
  ٢٦/٢/٢٠١٢، األيام، رام اهللا

  
    في الضفةتحذر من انهيار األمن الغذائي " حماية المستهلك الفلسطيني" .٣٢

من انهيار منظومة األمن الغذائي في الضفة الغربية " حماية المستهلك الفلسطيني"حذّرت جمعية : الخليل
  .المحتلّة، على إثر ما تشهده األسواق الفلسطينية من موجة ارتفاع متواصل في األسعار
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إنه من المتوقع ، )٢٥/٢(نسخة عنه اليوم السبت " قدس برس"وقالت الجمعية في بيان صحفي تلقت 
ارتفاع أسعار كافة السلع والخدمات في العالم خالل العام الجاري بنسبة عشرة إلى خمسة عشر في 
المائة، األمر الذي سينعكس على األسواق الفلسطينية بموجات من الغالء وارتفاع األسعار، كما من شأنه 

  .أن يزيد من تآكل األجور والرواتب
طيني أصبح في حيرة من أمره، في ظل عدم القدرة على شراء لحوم المستهلك الفلس"وأوضحت أن 

األغنام واألبقار والدجاج، بسبب ارتفاع أسعارها، وفي ظل اإلرباك الحاصل جراء ضبط كميات كبيرة 
في األسواق الفلسطينية مما ولد  المخاوف الكبيرة لدى " اللستيريا"من األسماك الملوثة ببكتيريا 

  .إلقبال على شراء لحوم األسماك التي  تعتبر أرخص أنواع اللحومالمستهلكين من ا
  ٢٥/٢/٢٠١٢قدس برس، 

  
  قصى من المس بالمسجد األ"سرائيلإ" يحذّرون "األردنإخوان " .٣٣

في االردن امس اسرائيل مـن المـس بالمـسجد          » االخوان المسلمين « حذرت جماعة    : أ ف ب   -عمان  
باحاته الجمعة إثر اندالع مواجهات مع شبان فلسطينيين اسفرت         االقصى بعد اقتحام الشرطة االسرائيلية ل     

نحـذر مـن المـس      «: وقالت الجماعة في بيان نشر على موقعها االلكتروني        .عن اصابات واعتقاالت  
بالمسجد االقصى والمقدسات في القدس، ونحمل العدو الصهيوني المسؤولية كاملة عـن هـذه الجـرائم                

 المسؤولين في البالد العربية واالسالمية، خصوصاً في بلـدنا االردن،           كما نحذر «: وأضاف. »المتكررة
من السكوت عن هذه الجريمة المستمرة التي قد تفجر الغضب الشعبي العارم اذا ما استمر العدو في هذا                  
العدوان على المقدسات والسكان، ونطالبهم بأن يقوموا بواجبهم في حماية القدس واالقصى بكل الوسـائل             

  .»نةالممك
  ٢٦/٢/٢٠١٢، الحياة، لندن

  
   األردنية ال شريك لها وكلنا شركاء في القضية الفلسطينيةالهوية: الروابدة .٣٤

 رأى رئيس الوزراء األسبق المهندس عبدالرؤوف الروابدة، خالل ندوة حواريـة            : هديل غبون  -عمان  
فتح حـوار قـائم     " رورة  نظمها المنتدى العالمي للوسطية أمس، بمشاركة سياسيين وممثلي أحزاب، بض         

، قـائال   "هوية الدولة األردنية  "، حول المخاوف المتعلقة بالقضية الفلسطينية والتأثير على         "على الصراحة 
  ".في األردن ثالث هويات"إن 

، "آفاق اإلصالح في األردن في ظل التحوالت في المنطقة العربية         "وشارك في الندوة التي حملت عنوان       
 السابق لجماعة اإلخوان المسلمين سالم الفالحات والنائب عبلة أبو علبة ومؤسـس             كل من المراقب العام   

الحزب الوطني األردني الدكتور علي الحباشنة والكاتب الصحفي حسين الرواشدة، وأدار الجلسة األولى             
ودعا األردنيين في البالد واألردنيين من أصول فلسطينية للمـصارحة فـي             .المهندس مروان الفاعوري  

القضية الفلسطينية، قضية األمة، لكـن      "، مشيرا إلى أن     "هوية الدولة األردنية  "لحوار حول الحفاظ على     ا
  ".مشكلة األردن ليس بسبب الفلسطينيين بل بسبب القضية بحد ذاتها

ولفت إلى أن المخاوف نابعة من أصوات سياسية لحل القضية على حساب األردن، وعودة الحديث عـن                 
والوطن البديل والحقوق المنقوصة وفك االرتباط وتجنيس أبناء األردنيات، مشيرا الى أن            الخيار األردني   

  .حديثه حول هذه األمور هو تعداد لها، وأن له موقفا من كل منها
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الهوية األردنية ال شريك لها، لكننا شركاء في القـضية الفلـسطينية، ويجـب علينـا                "وقال الروابدة إن    
  ". تكون هناك هوية واحدة ليست تهميشية أو إقصائيةيجب أن. المصارحة في ذلك

وحول جدل التصريحات السابقة التي أدلى بها حول إبعاد قادة حماس من األردن، جدد الروابدة موقفـه                 
دسـتوريا وقانونيـا   "في األردن، بحسب وصفه، بأنه كان قرارا " إنهاء الحالة الحماسية"من وصف قرار    

اإلبعاد يـتم قـسرا،     "حكومة إبان توليه رئاستها لم تقم بإبعاد قادة حماس، وإن           وأكد أن ال   ".وأمنيا ووطنيا 
كانت مخالفتهم قانونية واضحة بعدم وجـود       "، مضيفا   "لكن قادة حماس فضلوا الذهاب بإرادتهم إلى قطر       

  ".تنظيم غير أردني على األراضي األردنية
هته على الدعوة إلى قانون انتخاب مرحلـي،        المراقب العام السابق لإلخوان سالم الفالحات، تحفظ من ج        

  .قائال إنه ال يثق بوعود الجهات الرسمية وإن إجراء انتخابات نزيهة بحاجة لضمانات
وتوافق الفالحات مع الروابدة، على وجود مخاوف حول التركيبة السكانية في البالد، لكنه أوضح قـائال                

 اإلصالح، لكن ال بد من العمل على االتفاق على بناء           ال يمكن االنتظار لحل القضية الفلسطينية إلحداث      "
الدولة األردنية والعمل على حق العودة للفلسطينيين، ألن األردني من أصل فلسطيني ال يمكن أن يبيـع                 

  ".حاكورة لديه في أرضه مقابل أن يكون نائبا هنا
ات الدسـتورية، رافـضا أن      وأشار الفالحات إلى أن قناعة الحركة اإلسالمية تتمثل باستكمال اإلصالح         

، في الوقـت الـذي      "سياسيا وليس مبدئيا  "في اإلصالح، معتبرا قرار إبعاد قادة حماس        " نكون إرجائيين "
  .يوجد فيه قادة غير أردنيين اليوم على األراضي األردنية

 ونفى الفالحات أن تكون الحركة اإلسالمية خففت من نشاطها في الشارع، مؤكدا أنها لـم تتـأخر عـن                  
الشارع ولم تتقدم، الفتا إلى أن المتحدث باسم اإلصالح في البالد ليست األحزاب وحدها بـل العـشائر                  

  .األردنية وغيرها
 ٢٦/٢/٢٠١٢، الغد، عمان

  
  لقضية الفلسطينيةلبذل من أي جانب ي أي جهد القاهرة مع": الحياة"لـمصدر مصري  .٣٥

شكيل الحكومة الفلسطينية قريباً، وقال إن  استبعد مصدر مصري رفيع ت: جيهان الحسيني-القاهرة 
الخوض في تشكيل الحكومة اآلن سابق ألوانه، الفتاً إلى أن ذلك يتطلب أوالً إنجاز لجنة االنتخابات 

، وعما إذا كانت مصر تشعر "إعالن الدوحة"وعلى صعيد  .لعملها كامالً، وهذا سيستغرق وقتاً طويالً
رغم أنه لم يكن لدينا علم مسبق بإعالن الدوحة، إال أن الجانبين ": جابباستياء ألنه وقّع في الدوحة، أ

مصر تقدر الموقف الفلسطيني تماماً، ": ، وزاد"شعرا بحرج بالغ، واتصال بنا في حينه) فتح وحماس(معاً 
، مؤكداً أن مصر ليست ضد أي جهود تبذل "وال يمكن أن تتخلى عن دعم الفلسطينيين تحت أي ظرف

هم ": وزاد .ب على صعيد القضية الفلسطينية طالما يمكن أن تحقق لها الهدف االستراتيجيمن أي جان
وشدد المصدر على ضرورة إنهاء  ."لديهم قناعة تماماً بأن األمور لن تسير من دوننا) الفلسطينيون(

يتم إنجاز االنقسام حتى ال تختزل الدولة الفلسطينية في غزة، محذراً من أنه لو استمر االنقسام ولم 
المصالحة، فإن أراضي الضفة الغربية سيتم االستيالء عليها، وسيتحول سكانها إلى الجئين في بلدهم، 

  ."الجميع يعلم أن إسرائيل عينها على الضفة الغربية": وقال. وسيعملون لدى اإلسرائيليين
  ٢٦/٢/٢٠١٢الحياة، لندن، 
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  يمكن لمصر القبول به أو السكوت عليهاقتحام المسجد األقصى أمر ال : الخارجية المصرية .٣٦
 "االنتهاكات"ـأكد وزير الخارجية المصري محمد عمرو إدانة بالده ل :وكاالتال الخليج، -عواصم 

اإلسرائيلية المتكررة للمسجد األقصى، التي تزايدت وتيرتها في الفترة األخيرة بصورة تحتم على 
ارجية أن عمرو شدد، في تصريحات صحافية عشية وذكر بيان للخ. المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته

توجهه للمشاركة في المؤتمر الدولي الذي تعقده الجامعة العربية حول القدس في الدوحة، على أن اقتحام 
وأضاف أن  .قوات االحتالل للمسجد األقصى هو أمر ال يمكن لمصر القبول به أو السكوت عليه

 تمثل خروجاً صارخاً على الشرعية سرائيل في القدس عموماًالسياسات واإلجراءات التي تقوم بها إ"
. "الدولية، إضافة إلى أنها تشكل استفزازاً واضحاً لمشاعر الفلسطينيين والعرب وأتباع الديانات السماوية

انتهاكاً صريحاً "أن جميع السياسات االستيطانية اإلسرائيلية، وكذا مخططات تهويد القدس، تمثل ح وأوض
  ."الدولي الذي يعتبر القدس الشرقية أرضاً محتلةللقانون 

  ٢٦/٢/٢٠١٢الخليج، الشارقة، 
  
  احتجاجات ألهالي األسرى المصريين في السجون اإلسرائيلية .٣٧

 ، أمس، اعتصاماًالمصريينبدأ العشرات من : يسري محمدو ، سوسن أبو حسين-  العريش،القاهرة
األراضي الفلسطينية بشبه جزيرة سيناء قرب الحدود مع  أمام مقر القوات الدولية بالشيخ زويد مفتوحاً

 داخل السجون  مصرياً سجينا٦٠ًغزة للمطالبة باإلفراج عن نحو قطاع و ١٩٤٨المحتلة سنة 
  .وقال المعتصمون إنهم ينوون تصعيد احتجاجاتهم في حالة عدم االستجابة لمطالبهم. اإلسرائيلية

  ٢٦/٢/٢٠١٢الشرق األوسط، لندن، 
  
  هاسيؤدي إلى انهيار" إسرائيل" أي هجوم من جانب :لدفاع اإليرانيوزير ا .٣٨

 إلى سيؤدي "إسرائيل"حذر وزير الدفاع اإليراني أحمد وحيدي من أن أي هجوم ضد إيران من جانب 
النظام " اإليرانية، أمس، عن وحيدي قوله إن اإلخباريةونقلت شبكة برس تي في . انهيار األخيرة

. " انهيار ذلك النظامإلىبال شك ) ضد إيران(فسخ وسيؤدي أي هجوم عسكري الصهيوني على شفا الت
 ووصف تصريحات سابقة ، قد تشن مثل تلك الهجمات"إسرائيل" أعرب عن تشككه في أن ولكنه

  ."المثيرة للسخرية"ـلمسؤولين إسرائيليين في هذا الصدد ب
  ٢٦/٢/٢٠١٢الخليج، الشارقة، 

  
   واجب شرعيين دعم الفلسطيني وتؤكد على أنيع خيرية في غزةفتتح مشارت "الرحمة العالمية" .٣٩

 افتتح وفد كويتي خيري يزور قطاع غزة العديد من المشاريع المتنوعة في القطاع التي :كوناوكالة 
 الذي أعادت األبراروافتتح الوفد مسجد  . االجتماعياإلصالحتنفذها جمعية الرحمة الكويتية وجمعية 

 قبل أكثر من ثالثة أعوام، األخيرة بعد أن دمرته قوات االحتالل خالل الحرب جمعية الرحمة إعماره
 اثنين من المساجد في شمال القطاع وافتتاح إعمار قيامه بوضع الوفد حجر األساس إلعادة إلى إضافة

بيروحاء الكويت (وتفقد الوفد مشروعي مزرعة  .مركز الرحمة لأليتام في بلدة بيت الهيا الشمالية
  .في مدينة رفح جنوب قطاع غزة) مستشفى الكويت التخصصي(و) حدائق ذات بهجة(و) يلللنخ



  

  

 
 

  

            ٢٢ص                                     ٢٤٢٣:                العدد٢٦/٢/٢٠١٢ األحد :التاريخ

 جمعية الرحمة العالمية الشيخ جاسم بن مهلهل الياسين خالل مؤتمر صحافي إدارةوأكد رئيس مجلس 
 والخليجي للشعب الفلسطيني هو واجب مشروع واإلسالمي الدعم العربي إن"عقده الوفد بعيد وصوله 

 المبارك في مدينة القدس األقصىودان الياسين اقتحام المتطرفين اليهود المسجد  ."منة من أحدوليس 
 القضية الفلسطينية ستبقى أنوشدد على  . هذا العمل يعجل بنهاية االحتالل ودولتهأن المحتلة، معتبراً

ع الشعوب العربية  طمسها، مؤكدا ان جمياألعداء مهما حاول األولى واإلسالمية العربية األمةقضية 
  .تتوق لزيارة قطاع غزة وفلسطين والصالة في المسجد االقصى
  جمعيته تنفذ سنوياًأن إلى وليد العنجري .من جهته، أشار رئيس مكتب فلسطين في جمعية الرحمة د

  نفذت مشاريع العامأنها في القطاع بماليين الدوالرات، موضحا اإلعمار وإلعادةغاثية إمشاريع تنموية و
  .أميركي مليون دوالر ٢٠الماضي بأكثر من 

  ٢٦/٢/٢٠١٢الراي، الكويت، 
  
  مستشار العاهل المغربي متعاون مع الموساد: كاتب يهودي مغربي .٤٠

المغربي جاكوب كوهين باستخدام نعت  - تشبث الكاتب اليهودي الفرنسي: عبد اهللا بن عالي -باريس 
 أندريه أزوالي، مستشار العاهل المغربي محمد السادس، الذي كان قد أطلقه على" المتعاون مع الموساد"

وفي مقابلة مع الجزيرة نت،  . يناير الماضي/ كانون الثاني٣١في مقال نشره على مدونته الشخصية في 
" السايانيم" من أعضاء شبكة ، يعد واحداًمغربية عائلة يهودية وهو منأوضح كوهين أن أزوالي، 

ووصف كوهين مستشار  . في مختلف أنحاء العالم"إسرائيل"ية التي توظفها اليهود) المخبرين بالعبرية(
إال إلى " التي لم تفض "إسرائيل"ما أسماها سياسة الحوار بين المغرب و" عراب"العاهل المغربي بأنه 

  .، على حد تعبيره"إضفاء الشرعية على استحواذ الصهاينة على كل فلسطين
 مخبر، مشيرا إلى أن أحدهم كان يعمل في ٣٠٠٠ نسا وحدها بـويقدر كوهين عدد السايانيم في فر

ويلفت إلى أن األخير زود الموساد، في نهاية  .مركز الدراسات النووية بمدينة ساكالي الفرنسية
  .سبعينيات القرن الماضي، بالنسخ األصلية لملفات علماء عراقيين كانوا يتدربون في هذا المركز

  ٢٣/٢/٢٠١٢نت، .موقع الجزيرة
  
  سرائيليين يران بعملية الدبلوماسيين اإلإدلة تربط أالهند تخفي ": رتسآه" .٤١

االسرائيلية في موقعها على الشبكة، ان الهند تمتلك الكثير من االدلة التي تؤيـد              " هارتس"ادعت صحيفة   
لون وقوف ايران وراء عملية السفارة االسرائيلية في نيودلهي، اال انها تمتنع عن نشرها، وقـال مـسؤو                

كبار في االجهزة األمنية االسرائيلية للصحيفة، ان نيودلهي، تحافظ على حالة من الغموض فيما يتعلـق                
  .. بالتحقيق كي ال تمس بايران

اوردت ان محققين هنود، تم ايفادهم الى تبليسي وجورجيا، لمقارنة بقايا العبوات الناسفة، التـي          " هارتس"
  . عثر على ادلة واضحة الياد ايرانية في محاوالت التفجيرعثر عليها وانه في تبليسي وبانكوك،

 مكالمة هاتفية مـشتبه     ١٣وفي تقارير اخرى نقلتها وسائل االعالم الهندية، تم االدعاء انه يجري فحص             
بها، اجريت قبل العملية بساعة وبعدها بساعة بين نيودلهي وايران ولبنان، بينها محادثات اجريـت مـن                 

طل على المطعم الذي تناولت فيه زوجة الدبلوماسي االسرائيلي التـي اسـتهدفت             كشك هاتف عمومي، ي   
  . سيارتها وزوجها الطعام قبل العملية
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ان الهنود على وشك فك لغز العملية لكنهم ال         " هارتس"مصدر اسرائيلي امني ضالع في التحقيق، روى ل       
ووصلوا الى الشخص الذي اشـتراها      يقومون بالنشر عن ذلك، مضيفا انهم عثروا على الدراجة النارية           

  .وعرفوا متى وصل منفذي العملية الى الهند
واضاف المصدر، بان الهنود تلقوا مساعدة في التحقيق من اسرائيل والواليات المتحدة وهم يعرفـون ان                
ايران تقف من وراء العملية، حيث وصلوا الى المتهمين واعتقلوهم، الصورة واضحة تماما، علـى حـد                 

لكل المعنيين في الهند ولكنهم الينشرون ذلك في وسائل االعالم، النهم قرروا ان يتم التعامل مـع                 قوله،  
الموضوع كملف تحت التحقيق، يستمر التحقيق فيه الى ما ال نهاية، وذلـك كـي ال يمـس الموضـوع                    

  .إيرانعالقاتهم مع 
  ٢٦/٢/٢٠١٢، ٤٨موقع عرب

  
  ض حل الدولتين ويدمر عملية السالم يقواإلسرائيلياالستيطان : األمم المتحدة .٤٢

اعلن مكتب لجنة األمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير           :  احمد رمضان  -رام اهللا   
أن إسرائيل مستمرة في تجاهل مطالبات المجتمع الدولي بوقف نشاطها االستيطاني غير            "القابلة للتصرف   

االت إستئناف المحادثات االسرائيلية الفلسطينية وتحقيـق الحـل         القانوني، مما يقوض بشكل متزايد احتم     
  .القائم على أساس الدولتين

واشار المكتب في تقريره الدوري الذي اصدره امس حول أنشطة اإلستيطان اإلسـرائيلية فـي األرض                
في مستوطنة   وحدة إستيطانية جديدة     ٥٠٠الفلسطينية المحتلة إلى قرار الحكومة اإلسرائيلية بناء أكثر من          

 وحدة استيطانية بنيت بدون تـرخيص فـي الـضفة           ٢٠٠على نحو   " اضفاء الشرعية "ومحاولتها  " شيلو"
وذكرت اللجنة أن إسرائيل مستمرة في تجاهل مطالبـات المجتمـع الـدولي بوقـف نـشاطها                  .الغربية

سرائيلية الفلـسطينية  االستيطاني غير القانوني، مما يقوض بشكل متزايد احتماالت إستئناف المحادثات اال         
  .وتحقيق الحل القائم على أساس الدولتين

أضافت أن إسرائيل في الوقت نفسه تسارع وتيرة هدم المنازل الفلسطينية في األرض الفلسطينية المحتلة،               
  .بما فيها القدس الشرقية ، التي تزعم أنها بنيت بدون تصاريح

مم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية أنـه فـي عـام           وأشارت اللجنة في هذا الصدد إلى تقرير مكتب األ        
 فلـسطيني،   ١١٠٠ منزال لألسر الفلسطينية وشردت قسرا ما يقرب مـن           ٦٢٢، دمرت إسرائيل    ٢٠١١

 إسرائيل القانونيـة    اللتزامات انتهاكاًوذكرت اللجنة أن هذه التدابير تشكل        .أكثر من نصفهم من األطفال    
  .السلطة القائمة باالحتاللبحماية السكان المدنيين، بوصفها 

وذكرت اللجنة في بيانها أن المجتمع الدولي قد أكد بحزم أن النشاط االستيطاني غير قـانوني بموجـب                  
  .القانون الدولي

وجددت اللجنة مطالبتها الحكومة اإلسرائيلية بالكف فورا عن جميع األنشطة االستيطانية وهو ما طالـب               
  .به المجتمع الدولي

  ٢٦/٢/٢٠١٢، يروتالمستقبل، ب
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  لدعم الخدمات الصحية في غزة  ماليين دوالر١٠اليابان تتبرع لألونروا بـ .٤٣
تبادلت الحكومة اليابانية أمس مع وكالة الغوث الدولية مذكرات تحصل بموجبها :  ماجد القرعان- عمان

  .٢٠١٢ غزة في  ماليين دوالر أمريكي لدعم الخدمات الصحية في١٠ على تبرع ياباني قيمته األونروا
  ٢٦/٢/٢٠١٢، الدستور، عمان

  
    عاماً ٢٣بدء محاكمة في قضية هجوم لمجموعة أبو نضال بعد : فرنسا .٤٤

بعد مرور ثالثة وعشرين عاما على الوقائع تبدأ محكمة جنايات خاصة في باريس اعتباراً : )ب.ف .ا (
فلسطينية غيابياً في قضية الهجوم من غد االثنين محاكمة ثالثة أعضاء سابقين من مجموعة أبو نضال ال

.  في اليونان١٩٨٨الذي أسفر عن تسعة قتلى وعشرات الجرحى في ” سيتي اوف بوروس“على سفينة 
 كانت سفينة الرحالت الترفيهية سيتي اوف بوروس مكتظة بالسياح عندما ١٩٨٨تموز / يوليو١١ففي 

ب مسدساً رشاشاً كان يحمله في حقيبة ظهر وفجأة أشهر شا. غادرت جزيرة ايجين عائدة منها الى أثينا
. أفرغ مشطين وأطلق قنبلة يدوية الصنع وعبوة ناسفة ما تسبب باندالع حريق. وأطلق النار على الركاب

قتل تسعة أشخاص في الحادث، وخلص التحقيق في آخر المطاف الى ان حركة فتح المجلس الثوري 
  .  هي التي نفذت العملية١٩٧٤في ) ٢٠٠٠توفي عام (” ابو نضال“ـالتي أسسها صبري البنا المعروف ب

  ٢٦/٢/٢٠١٢، الخليج، الشارقة
  
  إلى أين؟" حماس" .٤٥

  علي جرادات
تعارضات، هي، وإن كان سببها األساسي سياسي، ويتعلـق بـالخالف حـول             " حماس"ثمة داخل حركة    

 إال أن ثمة سـبباً آخـر لهـا،          التكتيك األصوب لتسيد الحركة في المعادلة السياسية الفلسطينية الداخلية،        
تنظيمياً، يتداخل، ويختلط مع السبب السياسي، ويغذيه، ويستخدمه أحياناً، ويتعلق بتنازعٍ آخـذ بالتوسـع               

الداخلية، " حماس"تعارضات  . والتعمق بين األوجه المختلفة للنشاط التنظيمي وجهاته الجغرافية وشخوصه        
واالنشقاق، كما يشيع خصومها، بدليل، أنه مازال بمقدور هيئاتها         لم تبلغ حد تهديد وحدة الحركة باالنقسام        

القيادية السيطرة عليها، وحسمِ قضاياها، داخل هذه الهيئات، ووفقاً للوائحها الناظمة، غير أنها لـم تعـد                 
مجرد تعبير عن التنوع الطبيعي في االجتهاد والرأي، كما تشيع، بغرض التغطيـة، تلـك التـصريحات              

قيادات الحركة والناطقين باسمها، بدليل خروج قضايا الخالف وأطرافه إلى العلن، وبـصورة             المتالحقة ل 
حادة وصريحة، تشير إلى أن هذه التعارضات قد قطعت شوطاً من االتساع والتفاعـل والتـراكم يجيـز       

ـ                 ة التـي   للمراقب أن يستنتج أنها قد تحولت، أو تكاد تتحول، إلى تيارات، بما يذكر ببدايات ذات التجرب
بخاصة، وبقية التنظيمات الفلسطينية بعامة، وقادت في ما قادت، إلى ما وصـلت             " فتح"مرت بها حركة    

إليه، وتعيشه اليوم، من حالة داخلية متعبة، ومترهلة، أفقدتها كثيراً من شعبيتها، وطنياً وقومياً، وأضعفت               
ألهم، أنها فتكت بكثير من عوامل منعتها       عوامل نفوذها وتأثيرها ودورها الداخلي، وبالنتيجة، وهذا هو ا        

وقوتها وجاهزيتها واستعداداتها، وبالتالي، أدت إلى شلٍل في قدرتها علـى مواجهـة االحـتالل وتلبيـة                 
  .استحقاقاتها

كنتائج، ) تحديداً(،  "فتح"كبدايات، وبلغته، وحصدته،    " حماس"إن ما تمر به     : هنا، ليس اكتشافاً للنار القول    
كأي تنظيم سياسي   (سياً، يكشف عن العالقة بين منعة التنظيم السياسي التحرري الفلسطيني،           تنظيمياً وسيا 
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كـأي شـعب    (، وبين ما يواجه من تحوالت سياسية محيطة، ذلك أن إقبال الفلـسطينيين،              )تحرري آخر 
الل، ، على التنظيم واالنتظام الداخلي، واالنخراط في معمعان النضال ضد االحت          )تعرض الحتالل أجنبي  

، فـي مراحـل     )وأيضاً كماً ونوعاً  (يتعاظم، كماً ونوعاً، في مراحل المد، ويتراجع، وينكص، ويضعف،          
الجزر، ما يفرض على الطالئع الفلسطينية المنظمة، والقيادية منها بخاصة، ال وعي جدلية هذه العالقـة                

 التي، وإن كانـت تقتـضي       فقط، بل، ويفرض أيضاً كيفية فاعلة، برنامجاً وممارسة، في مراحل الجزر،          
ممارسة أعلى قدرٍ من مرونة التكتيك، على مستوى أساليب الفعل وأدواته وطرائقه وأشـكاله، إال أنهـا                 

، ذلـك أن حركـة التحـرر        )االستراتيجية(تقتضي أيضاً تشبثاً ال يتزعزع بالبرنامج السياسي وأهدافه،         
وبحسبان أن الحركة الـسياسية     .  مسيرةً وهدفاً  الوطني الفلسطيني هي في التحليل النهائي حركة سياسية،       

هي أعقد أشكال الحركة االجتماعية، فإن ثمة منطقاً في اعتبار أن معادالت الـسياسة هـي مـن أعقـد                    
ولعل أعوص هذه اإلشكاليات، إنمـا      . المعادالت التي تحتاج إلى عقٍل مركبٍ لضبط إشكاليات تناقضاتها        

مة، والتحررية منها بخاصة، على جسرِ التناقض القائم بين التكتيـك      يتمثل في قدرة الحركات السياسة بعا     
واالستراتيجية، بطريقة خالقة، تعي الشعرة الفاصلة بين طرفي هذا التناقض، وتتمسك بها، بحيث تكـون      

  .مرونة التكتيك خدمة لالستراتيجية، وليس مساساً بها أو انتهاكاً لها
، )االسـتراتيجية (، والثبات،   )التكتيك( بين طرفي تناقض المرونة،      على هذا الحد الدقيق للشعرة الفاصلة     

، بخالفاتها الداخلية اآلخذة بالتحول إلى تيارات، وهو الحد ذاته الذي وقفت            "حماس"تقف اليوم قيادة حركة     
، حين استعجلت، وأقـدمت، تحـت       )مع فارق في الظروف والمعطيات    (،  "فتح"عليه من قبل قيادة حركة      

المعسولة والكاذبة، على تجـاوز     " اإلسرائيلية"ف المجافية، والرهان على الوعود األمريكية       ضغط الظرو 
، "اإلسرائيلية"، ما فتح الباب واسعاً أمام تعاظم المطالب االبتزازية          "اتفاق أوسلو "تلك الشعرة الفاصلة في     

سـموها  (ية معينـة،    بدعم أمريكي، وانتقالها السريع المتمادي من الضغط على أساليب وأشكال نـضال           
، بهدف شلها واجتثاثها ثقافة وممارسة، إلى الضغط على البرنامج واألهداف بهـدف تقزيمهـا               ")إرهاباً"

إدراكه، واالتعاظ منه، وإدارة خالفاتهـا      " حماس"هنا ثمة درس كبير ينبغي على قيادة حركة         . وتصفيتها
اسية التي يتبناها ويطالب بها التيار السائد فيها،        الداخلية وحسمها، بناء عليه، وإال تحولت االستدارات السي       

الضغط على أساليب الفعل النـضالي وأدواتـه        " دلْفَ"إلى ديناميكيات سياسية غير مسيطر عليها، تحوُل        
وشـتان بـين التعـرض      . ضغط على البرنامج وأهدافه االسـتراتيجية     " مزرابِ"وأشكاله التكتيكية، إلى    

، تأثيراً ونتائج سلبية، سواء على التنظيم السياسي الفلسطيني، بألوانه          "مزرابال"وبين التعرض ل  " الدلف"ل
  .المتنوعة، أو على قضيته الوطنية، على ما بين األمرين من ترابط

، إن التحديات التي واجهت، والتزال تواجه، حركة التحرر الوطني          )بال مبالغة (ولإلنصاف، يمكن القول،    
التحديات، التي واجهت أية حركة     ) كي ال نقول أعقد   (ة، هي من بين أعقد،      الفلسطيني، بفصائلها المتنوع  

تحرر أخرى، ذلك بسبب ما للقضية الفلسطينية من تعقيدات استثنائية، بل، ونادرة في بعـض أوجههـا،                 
، وضخامة عوامل قوته، فضالً عن تعدد حلفائه وتنوعهم، دوليـاً           "إسرائيل"بفعل طبيعة عدوها المباشر،     

اً، بما لهم من مصالح استراتيجية استدعت نشوء هذا العدو، بـل، ومازالـت تـستدعي بقـاءه،                  وإقليمي
  .واإلصرار على حماية تفوقه، بترسانات قوة باغية ومتنوعة

لكن، وعلى الرغم من ذلك، فقد سجل الشعب الفلسطيني، وحركته الوطنية، منـذ تعرضـه السـتعمار                 
ويزيد منها، ملحمةً نضالية وطنية جماعيـة أسـطورية، قـل           استيطاني، سلبه جل أرضه، واقتلع نصفه       

نظيرها، سواء لجهة فداحة المعاناة، وجسامة التضحيات أو لجهة عظمة البطوالت، رغم عـدم تكللهـا،                
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، بانتصار سياسي حاسم، ما يثير سؤاالً موجعاً وحارقاً، يحيل في أحد جوانبه إلى التنـاقض                )حتى اآلن (
، طرائـق إدارة فعلهـا      )كي ال نقـول بـؤس     (ملحمة وأسطوريتها، وبين سوء،     القائم بين عظمة هذه ال    

عند هذا الحد الفاصـل بـين طرفـي هـذا           ) . وطنياً وقومياً (الميداني، واستعجاالت استثماره السياسي،     
هل تدفعها تعارضاتها الداخلية، إلى مواصلة ضبابية سياستها        : والسؤال هنا ". حماس"التناقض، تقف قيادة    

  ى وضوحها، وبأي اتجاه؟أم إل
  ٢٦/٢/٢٠١٢، الخليج، الشارقة

  
  !! وال تسمعوا فتاوى الشيوخالقدسزوروا  .٤٦

   ياسر الزعاترة
في سياق مقابلة مع صحيفة المصري اليوم، عاد الرئيس الفلسطيني إلى تكرار نظريتـه حـول زيـارة                  

راضي الفلسطينية ال يعنـى     مجيء العرب لأل  "العرب والمسلمين للقدس، والتي لخصها في المقابلة بقوله         
لماذا ال تأتون إلى    : عندي محاضرة سأخاطب بها العالم كله متسائال      . التطبيع، لكن لدعمنا ورفع معنوياتنا    

القدس؟ وجودكم هناك ليس تطبيعا بل دعما لها، وعندما تأتون هنا فأنتم ال تزورون السجان بل تواسون                 
أنتم بهـذه الطريقـة تعزلوننـا       : وى تطالب بمنع زيارتنا   السجين، فهل تتركونا وحدنا؟ لألسف نسمع فت      

وكان الرئيس نفسه قد كرر ذات العبارات لدى استقباله وفدا من المهندسين الكـويتيين              ". وتعزلون القدس 
  .قبل حوالي خمسة شهور

ال يكاد الجدل حول هذه القضية يتوقف حتى يعود من جديد بسبب تصريح من هنا أو هناك، أو موقـف                    
وفي المرات السابقة توقفنا غير مرة أمام دعوات وجهها محمود الهبـاش، وزيـر              .  الطرف أو ذاك   لهذا

األوقاف في حكومة السلطة، للعرب من أجل زيارة القدس بدعوى دعم صمود أهلها والدفاع عن هويتها                
ئيس زيـارة   وفي مقابلته مع المهندسين الكويتيين تجاوز الـر       ). ال يتوقف عن تكرار الدعوة    (المستهدفة  

، وتحدث عن تطبيـع العالقـة مـع الـشعب           )مناطق السلطة بالطبع  (القدس زيارة األراضي الفلسطينية     
  .الفلسطيني وليس مع اإلسرائيليين

والسؤال الذي يطرح نفسه هنا، هل إن عالقات األخوة بين الشعب الفلسطيني وأشقائه العرب في حاجـة                 
حسين العالقة بين عدوين، لكن جماهير األمة لم تبخل طـوال           هذه الكلمة تستخدم في سياق ت     . إلى تطبيع 

عقود بدعم الشعب الفلسطيني، وهي تعاملت بشكل جيد مع أبنائه الذين هجروا من أرضهم، وإذا تجاوزنا                
المواقف الرسمية التي تتفاوت من دون شك، فإن مواقف الجماهير كانت جيدة في العموم، ولعل الـشعب                 

  عابرا بسبب الحساسيات التي ثارت بين أبنائه حيال الفلسطينيين على خلفية موقـف              الكويتي كان استثناء 
  .القيادة الفلسطينية من الغزو العراقي، وهي حساسيات زالت تقريبا بحمد اهللا

أما دعم الصمود فال ينبغي أن يمر من خالل مسارات تطبع العالقة مع المحتل، وال خالف على أن سبل                   
كبير؛ ليس من بينها السفر للسياحة في القدس وتل أبيب وحيفا ويافا، وحتى لو كان               دعم الصمود كثيرة و   

سيمضون بعض الوقت في الضفة الغربية، فإن عالقة جماهير األمة مع فلسطين بوضعها الحالي              " السياح"
  .ليست عالقة سياحة، ما ينسحب على العالقة مع الشعب أيضا

ور لألراضي المحتلة وليست سلطات االحتالل لما كانت هنـاك          لو كانت السلطة هي التي تمنح حق العب       
أية مشكلة، بدليل أن أحدا لم يقل إن السفر إلى قطاع غزة في الوقت الراهن بعد سيطرة المصريين على                   
المعبر نوع من التطبيع، لكن إذن السفر في الحالة التي يدعو إليها الرئيس ينبغي أن يصدر من سـلطات                   
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عبـر مكاتـب    (، أو عبر إذن خاص تحصل عليه السلطة من اإلسرائيليين           "شيرة دخول تأ"االحتالل عبر   
  .، تماما كما يحصل قادتها على بطاقات الفي آي بي)التنسيق األمني

ال ننسى هنا حقيقة أن الدعوة إلى زيارة العرب لألراضي المحتلة هي في جوهرها دعوة لدعم االقتصاد                 
ستفيد منها في واقع الحال تبعا إلمكاناته والتساع الرقعـة الجغرافيـة            اإلسرائيلي، ألن األخير هو من سي     

، فـضال عـن     )هو يسيطر عمليا على كل فلسطين باستثناء قطاع غزة من الـداخل           (التي يسيطر عليها    
ومن يتوقع أن السائح العربي سيزور رام اهللا والقـدس          . والخدمات السياحية فيها  ) وجود البحر (جمالياتها  

 ويافا وتل أبيب واهم، بدليل أن الرحالت السياحية التي يعلن عنها لزيارة القـدس ال تـشمل                  ويترك حيفا 
  .٤٨سوى وقت قصير في المدينة تليه جوالت أخرى في المدن المحتلة عام 

ليس ذلك وحده هو ما يدفعنا لرفض هذه الدعوة، وإن حضر في سياق تقييم المصالح والمفاسد، فما يعنينا                  
ولنسأل القوم هنـا،    .  العالقة مع العدو، وتجاهل العالقة العدائية معه كمحتل لهذه األرض          أكثر هو تطبيع  

ترى لو كانت تلك الزيارات بالفعل شكال من أشكال دعم صمود للشعب الفلسطيني، هـل كـان العـدو                   
  !سيسمح بها؟

أن المؤسسة األمنيـة    ال تسأل بعد ذلك عن االختراقات األمنية التي ستنشأ من جراء هذه السياحة، ونعلم               
اإلسرائيلية تتمتع بقدرات رهيبة على االختراق وتجنيد العمالء، وبذلك نفتح البـاب علـى مـصراعيه                
الختراق العالم العربي برمته، وبالطبع بعد أن تحققت اختراقات رهيبة في المجتمع الفلـسطيني طـوال                

  .عقود
ا تستبطن إصرارا على التعامل مـع الـسلطة         بقي القول إن هذه الدعوة من طرف الرئيس الفلسطيني إنم         

التنسيق األمني معه دليل آخـر      (ضمن واقع الدولة وطموحاتها، مع إصرار على تجاوز وجود االحتالل           
أما األهم فيتمثل في أن الدفاع عن القدس يكون بالمقاومة، وليس تركها نهبا لالستيطان              ). على هذه الخط  

ربية واإلسالمية التي تدعم مشروع االحـتالل أكثـر مـن مـشروع     والتهويد والتعويل على السياحة الع  
وها هو الربيع العربي يبشر بخالص قريب لكل فلسطين التي ستحتضن أهلهـا مـن عـرب                 . التحرير

  . ومسلمين، هي التي كانت وستبقى لهم جميعا وليس للفلسطينيين وحدهم
  ٢٦/٢/٢٠١٢، الدستور، عمان

  
  دولة أصولية" إسرائيل" .٤٧

  ليفةمحمد خ
 عندما نـصح النـساء      ١٩٥٣، هذا ما قاله الحاخام ناتاتسون العام        "اإلسرائيلية"التلمود دستور األصولية    

اليهوديات بارتداء مالبس دينية مثل الحريديم، وأال يتوجهن إلى األماكن المختلطة بـين الجنـسين مـن                 
شباط الحالي خبـراً    /ن فبراير  م ٢١يوم  " الخليج"وقد نشرت صحيفة    . الرجال والنساء إال بوجود محرم      

، وكُتبـت   "الـصلب "أشارت فيه إلى أن مستوطنين يهود دنسوا كنيسة في القدس وهددوا المـسيحيين ب             
إن " اإلسرائيلية"وقالت الشرطة   . إهانات على جدران الكنيسة المعمدانية في القدس المحتلة باللغة العبرية           

، وكذلك استهدفوا أيضاً مساجد ومنازل فلسطينية فـي         "الموت للمسيحية "من سمتهم مخربين كتبوا عبارة      
  .الضفة الغربية

" أوريهـودا "قد نشرت الشهر الماضي تقريراً أشار إلى أن نائب رئيس بلديـة             " معاريف"وكانت صحيفة   
عوزي أهارون، قام بجمع نسخ اإلنجيل من السكان، وحرقها وسط المدينة مـع مئـات مـن الطـالب                   
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واستند أهارون إلى الشريعة اليهودية التي تـأمر        . الذين احتفلوا حول النار المشتعلة      " المتدينين"الحريديم  
  .بتدمير الكنائس، واألغراض المقدسة للكنيسة المسيحية

 بـدعوى أن الديانـة      -والواقع أن العالم الغربي الذي أعلن الحرب المفتوحة ضد اإلسـالم والمـسلمين            
بحق المسيحيين الفلسطينيين، وبحـق اآلثـار       " إسرائيل"أفعال   أغمض عينيه عن     -اإلسالمية تولد العنف  

والمقدسات المسيحية واإلسالمية في فلسطين المحتلة، وحتى بحق كتاب اإلنجيل الذي لم يسلم هو اآلخر               
، وكأن  "إسرائيل"فهو يحرق علناً، وعلى رؤوس األشهاد ومن قبل مسؤول في دولة            . من تدنيس اليهود له   

بإعالمـه المتـصيد    - ولو أن عربياً أو مسلماً قام بحرق اإلنجيل علنـاً، لقـام الغـرب                .شيئاً لم يحدث  
 بتسليط الضوء على الحدث، والتنديد به، وإلقاء التهم جزافاً على من قـام بـذلك،                -ومؤسساته المتحفزة 

خاصـة فـي    لها مكانة   ) دولة وأفراداً " (إسرائيل"وممارسة سياسة الغمز واللمز في جنسه، ودينه؛ بينما         
 التي ال تتأخر عن تقديم الغالي والنفيس في سـبيل           -إعالمها ومؤسساتها وساستها  -قلوب الدول الغربية    

وهذا الحب المجبول بالتصورات الذهنية الخاطئة، واألفكار الموهومة عن         . بقاء هذه الدولة واستمرارها     
ضون الطرف، ويـصمون اآلذان     ؛ هو الذي يجعل مسيحيي الغرب يغ      "الشعب المختار "و" أرض الميعاد "

وعند حـروب   " إسرائيل"وكأن الزمن البشري توقّف عند بني       . عن أفعال اليهود ضد المقدسات المسيحية     
المكابيين، حتى أصبح الغرب ينظر فال يرى إالّ تلك الصورة البعيدة التي تتراءى له حلماً جميالً يـسعى                  

اث اليهودي يعود لكون المسيحية ولـدت مـن رحـم           وال شك أن هذا الولع الغربي بالتر      . للوصول إليه 
وهو أيضاً كان   " . الضالة" إسرائيل"لم ُأرسل إالّ إلى خراف بيت       : "وهذا ما يؤكده قول المسيح    . اليهودية

يا : "يعشق أورشليم وفي نفس الوقت كان ينذرها بالعذاب والخراب؛ ألنها خالفت تعاليم الرب، حيث يقول              
ا قاتلة األنبياء، وقاتلة المرسلين، كم مرة أردت أن أجمـع أوالدك كمـا تجمـع                أورشليم، يا أورشليم، ي   

  ".الدجاجة فراخها
وقد انبنت الديانة المسيحية على أساس أنها امتداد لديانة اليهود، فالتوراة هو الكتاب المفتوح الذي يقـرأ                 

ي ذي العذراء تحبل وتلد     ه: "المسيحيون فيه صدق الوعد اإللهي بظهور المسيح كما جاء في سفر إشعيا           
وقد تعمق الوعي   ". من مصر دعوتُ ابني   : "وكما جاء في نفس السفر أيضاً     ". ابناً وتدعو اسمه عمانوئيل   

  .الغربي بأساطير التوراة حتى أصبحت هذه األساطير جزءاً أساسياً من موروثهم الثقافي
ى يد المصلح األلماني مارتن لوثر،      وعندما حدث اإلصالح الديني في أوروبا في القرن السادس عشر عل          

وهذه الفرقة ذهبت بعيداً    . انشقّت الكنيسة الكاثوليكية وظهرت فرقة مسيحية جديدة من بينها البروتستانتية         
هذا المـسيح الـذي     . في اليهودية " المسيح المنتظر "في التماهي مع عقائد اليهود، حتى أنها اعتنقت فكرة          

لكن البروتستانتية تعتقد   . شرار ويحكم الشعب اليهودي من أورشليم       سيأتي إلى األرض؛ ليقضي على األ     
  .أن عودة المسيح مشروطة بعودة اليهود كلهم إلى فلسطين، ومن ثم اعتناق هؤالء للمسيحية البروتستانتية

 أصبح واجب دعاة البروتستانتية فـي       ١٩٤٨المشؤومة في فلسطين العام     " إسرائيل"وبعد أن أقيمت دولة     
ومن هنـا تتكثّـف دعـوات التبـشير        . للتعجيل بظهور المسيح    " إسرائيل"هو تنصير اليهود في     الغرب  

وفي نفس الوقت يتكثف الدعم الغربي لهذه الدولـة         " . إسرائيل"بالمسيحية بين المستوطنين الصهاينة في      
ـ               ور المـسيح   حتى تصمد في وجه األمة العربية واإلسالمية، وتستطيع جذب كل اليهود إليها تمهيداً لظه

  ".العصر األلفي السعيد"المنتظر، ولمجيء ما يسمى 
مبني على اعتقادات راسخة لدى     " إسرائيل"قد ال يصدق الكثير من العرب والمسلمين أن الدعم الغربي ل          

لكـن،  ". المـسيح المنتظـر   "الغربيين بأن فلسطين هي وطن اليهود التاريخي، ومكان ظهور ما يـسمى             
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لن يتوقف يوماً، بل إنهم سيدخلون، في المستقبل،        " إسرائيل"قة، فحب الغربيين ل   ولألسف، فهذه هي الحقي   
  ".إسرائيل"في حرب هائلة مع العالم العربي واإلسالمي من أجل عيون محبوبتهم 

 ٢٦/٢/٢٠١٢، الخليج، الشارقة
  
  :كاريكاتير .٤٨

 

  
  ٢٥/٢/٢٠١٢موقع فلسطين أون الين، 

  


