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 ماسحركة حتحض الغرب عمى االنفتاح عمى  "ات الدوليةاألزم"مجموعة  .2
الغرب عمى االنفتاح عمى حركة حماس، مشيرة  "مجموعة األزمات الدولية"حضت : محمد يونس –راـ اهلل 

. "الربيع العربي"إلى أىمية الدور الذي يمكف الحركة أف تمعبو في المستقبؿ الفمسطيني في مرحمة ما بعد 
ينبغي عمى الواليات المتحدة وأوروبا اختبار إف كاف بوسعيما اغتناـ الفرصة "أمس: وقالت في تقرير صدر 

التي وفرىا تطوراف مترابطاف: أواًل استبلـ حركات إسبلمية السمطة )خصوصًا في مصر(، وىي حركات 
حريصة عمى تحسيف عبلقتيا مع الغرب وترغب باالستقرار وتبعث بإشارات مفادىا أنيا ال ترغب بجعؿ 

اإلسرائيمية أولوية، وثانيًا المناظرات الداخمية المكثفة التي تحدث داخؿ حماس في  -لقضية الفمسطينية ا
ستستمر الحركة بمعب دور حيوي في السياسة الفمسطينية، ما ". وأضافت المجموعة: "شأف اتجاه الحركة
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. وأوضحت: "تماالت نجاحيااإلسرائيمية، وكذلؾ عمى اح -يؤثر في احتماؿ تجدد المفاوضات الفمسطينية 
إف توحيد الضفة الغربية وغزة ليس أمرًا مرغوبًا فحسب، بؿ ضروري لتحقيؽ حؿ الدولتيف، كما أف "

االنفصاؿ الجغرافي مصحوبًا باستمرار العزلة االقتصادية لغزة يحتوي بذور المزيد مف الصراع مع إسرائيؿ. 
ف أطراؼ ثالثة، فإف عمى الغرب أال يبالغ في تقدير ليذه األسباب، حتى لو كانت حماس عرضة لمتأثير م

نفوذه، فالحركة اإلسبلمية غير متيقنة وفي حاؿ تحّوؿ، لكنيا لف تتنازؿ عف مواقفيا األساسية، إذ أف 
محاولة إجبارىا عمى قبوؿ شروط )المجنة( الرباعية أمر مرفوض تمامًا. بداًل مف ذلؾ، فمف خبلؿ العمؿ 

يف، عمى الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي الشروع في تحقيؽ تغيرات ال تقتصر بالتنسيؽ مع مصر وآخر 
يمكف ليذه التغيرات أف ". وقالت: "عمى التصريحات العمنية، وذات قيمة عممية وال تشكؿ عبئًا مرىقًا لحماس

عدة في تشمؿ الدخوؿ في اتفاؽ وقؼ إطبلؽ نار أكثر رسمية مع إسرائيؿ في غزة، وبذؿ الجيود لممسا
آب  2تحقيؽ االستقرار في سيناء، وىو ما تبينت أىميتو الحاسمة مف خبلؿ اليجوـ الذي ُشف في 

عمى الجنود المصرييف، والتأكيد، كجزء مف اتفاؽ الوحدة الوطنية، عمى تفويض  1321)أغسطس( عاـ 
االستفتاء الشعبي الذي الرئيس محمود عباس عمى اتفاؽ الوضع النيائي مع إسرائيؿ، والتعيد احتراـ نتيجة 

يمكف لحماس أف ". وبالنسبة إلى حماس، قاؿ التقرير: "سيطرح عمى الفمسطينييف في مثؿ ذلؾ االتفاؽ
تستفيد مف ضمانات إسرائيمية مقابمة في شأف وقؼ إطبلؽ النار في غزة، وتحسيف الوضع االقتصادي في 

األوروبي بأنيما سينخرطاف مع حكومة وحدة  القطاع، والحصوؿ عمى تأكيدات الواليات المتحدة واالتحاد
 ."وطنية تنفذ ىذه االلتزامات

 33/39/1321، الحياة، لندن
 

 ىنية يشيد بموقف الجزائر تجاه القضية الفمسطينية .1
أشاد رئيس الوزراء الفمسطيني إسماعيؿ ىنية، بالموقؼ التاريخي المشرؼ لدولة الجزائر تجاه القضية 

 الفمسطينية.
بلؿ استقبالو وفدا كشفيا جزائريا مف الكشافة اإلسبلمية الجزائرية بمكتبة بمدينة غزة اليـو وقاؿ ىنية خ

السبت، إف الموقؼ الكبير لمجزائر الكبيرة بتاريخيا وشعبيا وموقعيا يعبر عف المسئولية الجزائرية الكبيرة 
 وموقفيا التاريخي المشرؼ مع القضية الفمسطينية .

ر عف مجمس الوزراء أمس، إلى الدور التاريخي لمجزائر في فمسطيف وأنيا مع وأشار ىنية في بياف صاد
 فمسطيف ظالمة أو مظمومة "وفمسطيف لف تكوف ظالمة".

لبلستقبلؿ، التي كانت وال  23وتقدـ رئيس الوزراء لمجزائر الشقيؽ قيادة وشعبا بالتينئة بمناسبة الذكرى اؿ
 تزاؿ حاضرة دوما في القضية الفمسطينية.

حوؿ الوفد الكشفي اعتبر ىنية أف ىذا الوفد يأتي في سياؽ كسر الحصار الشبابي والثقافي والرياضي عمى و 
قطاع غزة، مشيرا إلى أىمية التواصؿ الشبابي بيف فمسطيف والجزائر األمر الذي يترؾ األثر الطيب في 

 نفوس الشعب الفمسطيني وشبابو.
مة العربية واإلسبلمية يصنعيا الشباب وىـ بحاجة لقوة القمب وقاؿ: "إف ىذه المرحمة في تاريخنا في األ

 والعقؿ والبدف، وعي عناصر الشباب"، مشيرا لمدالالت السياسية التي يحمميا الوفد.
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وأوضح ىنية أف الوفد سيشيد في غزة العزيمة واإلصرار عمى الحياة رغـ الحصار والمعاناة، مستعرضا 
فية في فمسطيف وداعيا إلى تعاوف فمسطيني جزائري في مجاؿ الشباب الحياة الشبابية والثقافية والكش
 والكشافة وتوأمة ونقؿ الخبرات.

 19/9/1321فمسطين أون الين، 
 

 المالكي: المشاورات حول تقديم الطمب لألمم المتحدة ستبدأ غدا .3
ي في حديث لػ وكاالت: أكد وزيرالخارجية الفمسطيني رياض المالك –عبد الرؤوؼ أرناؤوط  -راـ اهلل 

"الوطف" أف المشاورات مع المجموعات السياسية في المجتمع الدولي ستبدأ غدًا وستتواصؿ في األسابيع 
القميمة القادمة لبلتفاؽ عمى صيغة مشروع القرار الذي سيتـ تقديمو إلى الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة 

الطمب سيجري قبؿ نياية العاـ  لحصوؿ فمسطيف عمى مكانة دولة غير عضو، وقاؿ "التصويت عمى
 الجاري". 

ورفض المالكي الحديث عف عدد األصوات المتوقع تصويتيا لصالح الطمب وقاؿ "ما زلنا في حديث مع 
الدوؿ وعدد منيا تفضؿ االنتظار حتى ترى مضموف وصيغة القرار قبؿ اتخاذ موقؼ منو، سواء سمبًا أو 

أف تطَّمع عمى القرار. لذلؾ ليس مف المفيد اآلف الحديث عف أرقاـ  إيجابًا، وبالتأكيد فإف مف حؽ ىذه الدوؿ
قد تكوف عالية أو قد تكوف متواضعة، والمطموب ىو أف نبذؿ كؿ جيٍد مستطاع لتأميف أكبر عدٍد ممكف مف 
األصوات لصالح ىذه الطمب، ونحف عمى قناعة أنو سيحظى بأغمبية عالية في الجمعية العامة لؤلمـ 

فيما إذا كاف يوـ التاسع والعشريف مف شير نوفمبر المقبؿ ىو الموعد المتوقع لتقديـ الطمب المتحدة". و 
لمتصويت ألنو يوـ التضامف مع الشعب الفمسطيني قاؿ "ىناؾ مقترحات قدَّميا بعض األصدقاء حوؿ تواريخ 

تؿ السياسية في المجتمع محدَّدة ومف بينيا ذلؾ التاريخ، لكف ىذا األمر سيتحدَّد بعد االتفاؽ مع جميع الك
الدولي عمى مضموف وصيغة القرارػ وعندىا لف نتردَّد في الذىاب مباشرة إلى الجمعية العامة لمطمب مف 

 رئيسيا عقد جمسة لمتصويت عمى مشروع القرار".
 33/9/1321الوطن أون الين، السعودية، 

 
 سرىقراقع: خطاب عباس في األمم المتحدة عزز المكانة القانونية لأل .4

راـ اهلل: قاؿ وزير شؤوف األسرى والمحرريف عيسى قراقع إف الرئيس محمود عباس في كممتو التاريخية أماـ 
الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة، الخميس الماضي، عزز المكانة القانونية والشرعية لؤلسرى الفمسطينييف 

الحكومة اإلسرائيمية باحتراـ اتفاقيات  والعرب في سجوف االحتبلؿ، مف خبلؿ دعوتو المجتمع الدولي إللزاـ
 جنيؼ.

وأشار قراقع إلى إف الرئيس استخدـ عبارة جنود الشعب الفمسطيني لؤلسرى في نضاليـ مف اجؿ الحرية 
واالستقبلؿ والسبلـ، وىو بذلؾ رد عمى التعاطي اإلسرائيمي مع المعتقميف والتعامؿ معيـ كمجرميف 

رىابييف، وتطبيؽ قوانيف وأوامر عسكرية عمييـ بداًل مف القوانيف الدولية واحتراـ أحكاـ وقواعد اتفاقيات  وا 
 جنيؼ الثالثة والرابعة.

 واعتبر أف كممة الرئيس بما يتعمؽ باألسرى ىي دعوة لمجمعية العامة لؤلمـ المتحدة لمناقشة طمب 
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مى ذلؾ مف التزامات فمسطيف باتخاذ قرار االعتراؼ بالمركز الشرعي لؤلسرى كأسرى حرب، وما يترتب ع
 ناشئة عمى عاتؽ الدولة المحتمة والمجتمع الدولي.

 33/9/1321األيام، رام اهلل، 
 

 واصل أبو يوسف: ال توجد أي إمكانية لمعودة إلى المفاوضات .5
نادية سعدالديف: جدد الفمسطينيوف موقفيـ الرافض لممفاوضات مع إسرائيؿ ما لـ توقؼ االستيطاف  –عماف 

، وىو ما أكده عضو المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية واصؿ أبو 2634عية حدود وتمتـز بمرج
 يوسؼ.

وقاؿ أبو سيؼ لػ"الغد" مف األراضي المحتمة إف "باب استئناؼ المفاوضات أغمؽ بسبب سياسة الحكومة 
حتبلؿ المستفيد منو اإلسرائيمية العدوانية ضد الشعب الفمسطيني، بعدما استنزؼ الوقت والجيد، فكاف اال

 لمواصمة مشروعو االستيطاني التيويدي واستكماؿ الجدار العنصري".
وأضاؼ "ال توجد أي إمكانية لمعودة إلى المفاوضات"، وذلؾ في معرض تعقيبو عمى مقترح إسرائيمي جديد 

 بية المحتمة.الستئناؼ المفاوضات بيف الجانبيف في حاؿ تجميد بناء مزيد مف المستوطنات في الضفة الغر 
وأوضح بأف "الجيد الفمسطيني ينصب حاليًا عمى إنجاح المسعى في األمـ المتحدة لبلعتراؼ بفمسطيف "دولة 

ىي  2634غير عضو" في المنظمة الدولية، والتي ستعتبر فييا األراضي الفمسطينية التي احتمت العاـ 
 سطيف بما فييا القدس".أراض محتمة وليس متنازعًا عمييا، وسيتـ تعريؼ حدود دولة فم

ورأى أف "ىذا المقترح اإلسرائيمي، يماثؿ طرح )وزير الحرب اييود( باراؾ األخير في استيداؼ قطع الطريؽ 
 عمى النجاح الفمسطيني المضموف في األمـ المتحدة".

ثابت مف وأكد "رفض تمؾ المقترحات المنتقصة لمحقوؽ الفمسطينية المشروعة"، مبينًا "الموقؼ الفمسطيني ال
إلقامة الدولة الفمسطينية المستقمة  2634رفض دولة مؤقتة وعدـ القبوؿ بأقؿ مف األراضي المحتمة بحدود 

 وعاصمتيا القدس الشريؼ".
 33/9/1321الغد، عمان، 

 
 محادثات فمسطينية جزائرية لتعزيز العالقات االقتصادية واإلعفاء الجمركي .6

اد الوطني جواد ناجي، أمس، إنو بصدد إجراء محادثات اقتصادية الشرؽ األوسط: قاؿ وزير االقتص -لندف 
مع جميورية الجزائر حوؿ سبؿ تنمية وتطوير العبلقات االقتصادية والتجارية والفنية بيف البمديف الشقيقيف 
بما فييا تطوير العبلقات بيف القطاعيف العاـ والخاص. وأكد ناجي، الذي يترأس الوفد الفمسطيني في 

ات التي بدأت في الجزائر، إنيا تأتي تمبية لدعوة مف وزير الصناعة والتجارة الجزائري لتطوير المحادث
 العبلقات آنفة الذكر، إضافة إلى مجاالت االستثمار والمواصفات والمقاييس.

وبيف ناجي أف المحادثات ستتوج بتوقيع اتفاقات بيف الجانبيف في مختمؼ المجاالت االقتصادية، والحرص 
تضميف ىذه االتفاقيات بإلزاـ الجزائر بتطبيؽ القرار الصادر عف القمة العربية الطارئة المتعمؽ عمى 

باإلعفاءات الجمركية الكاممة لمصادرات الفمسطينية لمجزائر، وىو ما مف شأنو أف يزيد مف حجـ ىذه 
 الصادرات إلى الجزائر ويعزز مف عبلقات التبادؿ التجاري.

 33/9/1321الشرق األوسط، لندن، 
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 الرويضي: خطاب ممك األردن في األمم المتحدة يتسم بالشفافية والوضوح .7
نادية سعدالديف": دعت أوساط سياسية فمسطينية المجتمع الدولي لمبناء عمى خطاب جبللة الممؾ -عماف 

جراءات جادة إلنقاذ القدس مف خطر التيويد،  عبداهلل الثاني أماـ الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة بخطوات وا 
 حتى ال يكوف الجيد األردني وحيدًا.

وأكد مستشار ديواف الرئاسة الفمسطينية لشؤوف القدس أحمد الرويضي أىمية "خطاب جبللتو، الذي كشؼ 
الحقائؽ أماـ المؤسسة الدولية، تزامنًا مع الطمب الفمسطيني لبلعتراؼ بفمسطيف "دولة غير عضو" في األمـ 

 نسيؽ الفمسطيني األردني المستمر".المتحدة، بما يشي عف الت
ووصؼ، في حديثو إلى "الغد" مف األراضي المحتمة، كممة الممؾ "بالشفافية والوضوح"، إذ "تحدثت عف 
االنتياكات واالعتداءات اإلسرائيمية المتكررة ضد المقدسات الدينية والقدس المحتمة، وحذرت مف تبعاتيا 

 الخطيرة عمى المنطقة".
 33/9/1321الغد، عمان، 

 
 السمطة الفمسطينية تواصل اعتقال مراسل "قدس برس" منذ أسبوع وتمنع زيارتو .8

نابمس: تواصؿ أجيزة األمف التابعة لمسمطة الفمسطينية )جناح الضفة الغربية( اعتقاؿ مراسؿ وكالة "قدس 
حيف تواصؿ منع عاًما(، وذلؾ لميوـ السابع عمى التوالي، في  03برس" في مدينة نابمس محمد أنور منى )

 ذويو مف زيارتو منذ أف تـ اعتقالو يـو الرابع والعشريف مف أيموؿ )سبتمبر( الجاري.
(، اعتقاؿ الزميؿ محمد 6|13وقد مددت محكمة الصمح التابعة لمسمطة في مدينة نابمس، األربعاء الماضي )

خذ فييا القرار خبلؿ منى خمسة عشر يوًما، حيث ُمنع ذويو أيًضا مف حضور جمسة المحكمة التي ات
 دقائؽ.

 19/9/1321قدس برس، 
 

 أبو مرزوق: األولى بعباس التحدث عما يممك فعمو ويرغب بو شعبو .9
أعمف نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، د. موسى أبو مرزوؽ، إنو األولى برئيس السمطة 

بو وتتحقؽ بو مصالح محمود عباس، التحدث في المحافؿ الدولية عما يممؾ فعمو ويرغب بو شع
 الفمسطينييف، خاصة في ذكرى انتفاضة األقصى المباركة.

(، "خطاب أبو 2-22وأضاؼ أبو مرزوؽ في تصريحات عبر صفحتو عمى "الفيس بوؾ"، اليوـ السبت )
مازف في األمـ المتحدة شديد العاطفة .. غاضب عمى االستيطاف .. واعد بمواصمة طمبو بعضوية غير 

ف أضاؼ بمرجعية واضحة".كاممة في األم  ـ المتحدة .. مصر عمى المفاوضات وا 
وتابع "والسؤاؿ الذي يطرح نفسو: ىؿ ىناؾ فرؽ بيف الخطاب العاـ الماضي والخطاب الحالي حتى في 
مستوى الترحاب والتصفيؽ في األمـ المتحدة، وكذلؾ في الحالة الفمسطينية عمى األرض التي يتحمؿ الرئيس 

لية األولى فييا، أقترح عمى الرئيس أبو مازف وفي ذكرى انتفاضة األقصى المباركة أف أبو مازف المسؤو 
 يتحدث عما يممؾ فعمو ويرغب بو شعبو وتتحقؽ بو مصالح الفمسطينييف".

وطالب أبو مرزوؽ، رئيس السمطة بوقؼ المفاوضات والتنسيؽ األمني مع العدو، ووقؼ العمؿ باتفاقية 
عمى انتفاضة شعبية جديدة في وجو االستيطاف والعمؿ عمى وقؼ عقاب غزة باريس التجارية، والعمؿ 

 والعودة الحقيقية لممصالحة الفمسطينية.
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كما طالب عباس بالشروع بتييئة األجواء النتخابات حرة في الضفة والقدس وغزة، وبإطبلؽ الحريات العامة 
ضفة وغزة، وبإجراء انتخابات لمجمس وحريات العمؿ السياسي والشروع بتسجيؿ الناخبيف في القدس وال

 وطني جديد ينتج عنو قيادة وطنية وبرنامج وطني ووحدة وطنية حقيقية.
 22/2/2012صفحة أبو مرزوق الرسمية عمى فيس بوك، 

 
 التنافس عمى المكتب السياسي بين أبو مرزوق والعاروري انحصارالشرق األوسط:  .23

لتصريحات التي أدلى بيا أسامة حمداف، مسؤوؿ العبلقات لندف: قممت مصادر في حركة حماس مف أىمية ا
الخارجية في الحركة، الذي نفى فييا أف يكوف لبلعتبار الجغرافي والشخصي دور في تحديد رئيس المكتب 

 السياسي القادـ لمحركة. 
يس إنو، بخبلؼ ما قالو حمداف، فإف قائمة المرشحيف لتولي موقع رئ« الشرؽ األوسط»قالت المصادر لػ

 المكتب السياسي لمحركة قصيرة ومحدودة، بسبب أىمية العامؿ الجغرافي الشخصي تحديدا.
وقالت المصادر إف األغمبية الساحقة مف قيادات الحركة ترى وجوب أف يكوف رئيس المكتب السياسي 

نييف لمحركة القادـ مف الخارج، لبلعتبارات األيدلوجية والمصمحية. وأوضحت حقيقة أف معظـ الفمسطي
المتواجديف في الخارج يفترضوف أف يكوف رئيس حماس مف الخارج، إلى جانب أف مصالح الحركة الخاصة 

 تقتضي أف يكوف رئيس مكتبيا في الخارج، وذلؾ لتأميف الدعـ السياسي واالقتصادي لمحركة.
ددة عمى وأشارت المصادر إلى أىمية الجانب الشخصي في اختيار رئيس المكتب السياسي لمحركة، مش

، في تمميح لحديث حمداف عف إف ىناؾ شخصيات ستتنافس «مغمورة»ضرورة أال يتـ اختيار شخصيات 
عمى رئاسة المكتب السياسي غير معروفة لئلعبلـ. وأوضحت أف مف يشغؿ رئاسة المكتب السياسي لمحركة 

قميمي ودولي، األمر الذي يقمص قائمة  المرشحيف الفعمييف يجب أف يكوف ذا حضور عمى مستوى وطني وا 
« لعبة شد الحبؿ»لقيادة الحركة. ولـ تستبعد المصادر أف تكوف تصريحات حمداف تحديدا قد جاءت ضمف 

في الحركة، حيث إف حمداف نفسو ينتمي لمعسكر مشعؿ، الذي ال يحبذ أف يخمفو نائبو الحالي موسى أبو 
 مرزوؽ.

عني تحديدا بأف يخمفو عضو المكتب السياسي وحسب ىذه المصادر، فإف ىناؾ ما يدلؿ عمى أف مشعؿ م
ومسؤوؿ ممؼ األسرى في الحركة صالح العاروري، المقيـ حاليا في تركيا. وأشارت المصادر إلى أف 
مصدر قوة العاروري ال تنحصر فقط في دعـ مشعؿ لو، بؿ أيضا كونو شخصية تحظى باحتراـ كبير لدى 

ضد االحتبلؿ، حيث إنو أمضى خمسة « لنضالية الغنيةتجربتو ا»جميع األوساط داخؿ الحركة، بسبب 
، الذراع العسكرية لمحركة في الضفة «كتائب عز الديف القساـ»عشر عاما في سجونو، بعد إدانتو بتأسيس 

 الغربية.
وقالت المصادر إف العاروري يحظى بشكؿ خاص باحتراـ أسرى حماس المحرريف منيـ والقابعيف في 

الكبير أثناء التحقيؽ معو مف قبؿ جياز المخابرات اإلسرائيمي )الشاباؾ(، « ودهصم»السجوف، وذلؾ بفعؿ 
رغـ تعرضو لمتعذيب الشديد والمتواصؿ. ولـ تستبعد المصادر أف ينحصر التنافس عمى رئاسة المكتب 

قوة السياسي لحماس بيف العاروري وأبو مرزوؽ، مشيرة إلى أنو لدى المقارنة بينيما، فإف لكؿ منيما نقاط 
وضعؼ.، مشيرة إلى أف مصدر القوة المشترؾ لكؿ مف أبو مرزوؽ والعاروري تكمف في وجودىما في 
الخارج، إال أف أبو مرزوؽ يتقدـ عمى العاروري بسبب حضوره عمى الصعيد اإلقميمي وتجربتو التنظيمية، 

 في حيف أف العاروري يتميز عف أبو مرزوؽ لكونو أصبل مف الضفة الغربية.
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 30/2/2012األوسط، لندن، الشرق 
 

 نبيل شعث: قبول فتح عضوا في االشتراكية األوروبية .22
قاؿ مفوض العبلقات الخارجية في حركة فتح نبيؿ شعث: "إف قرار مؤتمر االشتراكية األوروبية بعضوية 
 فتح يأتي في لحظة حاسمة لمدوؿ التقدمية في فمسطيف والعالـ العربي، ونحف سعداء باالنضماـ لؤلسرة

 السياسية التي كانت دائما عادلة ومؤيدة لحرية الشعب الفمسطيني".
وتابع: "إف عضويتنا مع حزب التكتؿ التونسي تظير أننا شركاء في نفس النضاؿ مف أجؿ الحرية والعدالة 

 والكرامة، وتشكؿ دعما جديدا مف االشتراكية األوروبية لبلعتراؼ بفمسطيف وعضويتنا في األمـ المتحدة".
ؿ: "إننا تواقوف لمقياـ بسياسات تقدمية تستجيب لمتطمبات واحتياجات شعبنا، ضمف استراتيجيات األحزاب وقا

 االشتراكية األوروبية".
 22/2/2012فمسطين أون الين، 

 
 ةالديمقراطية ترفض تأجيل االعتراف بالدولة لما بعد االنتخابات األمريكي"الجبية    .21

اطية لتحرير فمسطيف" رفضيا لتأجيؿ قرار االعتراؼ بفمسطيف كػ "دولة غير أعمنت "الجبية الديمقر : راـ اهلل
عضو" في األمـ المتحدة إلى ما بعد االنتخابات األمريكية المزمع إجراؤىا في السادس مف تشريف ثاني 

 .2012)نوفمبر( 
لمضغوط ( عف رفضيا 2|22وأعربت الجبية، في بياف صحفي تمقت "قدس برس" نسخة عنو اليوـ السبت )

اإلسرائيمية واألمريكية وعدد مف األنظمة العربية عمى الشعب الفمسطيني ومنظمة التحرير لتعطيؿ تقديـ قرار 
، والعودة لممفاوضات الثنائية بدوف 1291االعتراؼ بدولة فمسطيف عمى حدود الرابع مف حزيراف )يونيو( 

ولة الفمسطينية الوطنية والديمقراطية حدودا لمد 91قرار دولي سياسي وقانوني يعترؼ بحدود حزيراف 
 المنشودة".

وأضاؼ البياف أف حكومة تؿ أبيب تطرح سياسة المفاوضات الجزئية والمجزوءة، والتي وصمت بعد عشريف 
 عامًا إلى طريؽ مسدود، بينما زحؼ استعمار االستيطاف ال يتوقؼ في القدس والضفة الفمسطينية".

خطاب رئيس السمطة محمود عباس في األمـ المتحدة "يعبر عف اإلقرار واعتبرت الجبية الديمقراطية أف 
الفمسطيني برفض العودة لممفاوضات الجزئية بدوف وقؼ االستيطاف وتحديد إطار سياسي دولي جديد 

 لمتسوية".
 22/2/2012قدس برس، 

  
 
 

 المقاومة الفمسطينية تياجم تجمًعا آلليات االحتالل شرق غزة .23
اإلسرائيمية شرؽ مدينة  (، تجمًعا لآلليات العسكرية2|22مة الفمسطينية، مساء السبت )ىاجمت المقاو  :غزة
 غزة.



 
 
 

 

 

           23ص                                    1636العدد:                33/9/1321األحد  التاريخ:

وقالت "كتائب أبو عمي مصطفى"، الجناح العسكري لمجبية الشعبية لتحرير فمسطيف في ببلغ عسكري ليا، 
ؿ شرؽ "دوار إف مقاتمييا ىاجموا مساء اليوـ السبت تجمعا آلليات االحتبل تمقت "قدس برس" نسخة عنو

 ممـ". 100ممكو"، جنوب شرؽ حي الزيتوف الى الشرؽ مف مدينة غزة، بقذائؼ الياوف عيار "
 22/2/2012قدس برس، 

 
 "إسرائيل"ليبرمان عباس العقبة الرئيسية أمام التوصل إلى سالم مع  .24

، إف وزير الخارجية اإلسرائيمي، أف يغدور ليبرماف ، قالت صحيفة "ىآرتس" في موقعيا عمى الشبكة، اليـو
واتياماتو لو بأنو العقبة  صعد مف حدة ىجومو المتواصؿ ضد رئيس السمطة الفمسطينية، محمود عباس،

الرئيسية أماـ التوصؿ إلى سبلـ مع إسرائيؿ، وأف خطاب عباس في األمـ المتحدة كاف بمثابة بصقة في 
ديـ مساعدات لسمطة عباس لضماف عدـ وجو الحكومة اإلسرائيمية التي عممت في الشيور األخيرة عمى تق

 انييارىا، عمى حد قولو.
وقاؿ موقع "ىآرتس" إف ليبرماف قاؿ في مقابمة مع الصحيفة، إنو في حاؿ واصؿ رئيس السمطة الفمسطينية 
مساعيو لنيؿ اعتراؼ مف الجمعية العمومية لؤلمـ المتحدة بدولة فمسطينية ، "فإننا سنجعمو يدفع الثمف، ولف 

 ا األمر دوف رد منا".يمر ىذ
وقالت الصحيفة، إف ليبرماف رد عمى سؤاؿ لمراسؿ الصحيفة بشأف الفوضى التي قد تسود في الضفة 
الغربية في حاؿ تـ تغيير محمود عباس، وىو ما يطالب بو ليبرماف منذ عدة شيور، بالقوؿ، إف ما يحدث 

قؿ عمؿ سمطة حكومة سبلـ فياض ويمنع اآلف في الضفة الغربية ىي الفوضى بعينيا، فمحمود عباس يعر 
جباية الضرائب ، ناىيؾ عف وجود ميميشيات مف الفساد في الحكـ والضفة الغربية، كما أف الدوؿ العربية 
كقطر والسعودية لـ تعد تثؽ بو وتوقفت عف تحويؿ األمواؿ والدعـ المالي لمسمطة الفمسطينية، وكذلؾ ىو 

 يروف استثماراتيـ تذىب ىباء.الحاؿ مع األوروبييف الذيف باتوا 
وقالت الصحيفة إف ليبرماف أعرب، في المقابمة ، عف اعتقاده بأف عمى إسرائيؿ أف توقؼ ما يطمؽ عميو 
ليبرماف "التنفس االصطناعي" الذي تقوـ بو إسرائيؿ والتي تمنع ظيور قيادات فمسطينية جديدة وتزيد مف 

وأدعى ليبرماف أنو عمى اتصاؿ دائـ مع عناصر فمسطينية خطر سيطرة حماس عمى الضفة الغربية أيضا . 
تحذر دائما مف أف حماس تعتـز السيطرة عمى الحكـ في الضفة الغربية. ورفض ليبرماف اإلفصاح عف ىوية 
ىؤالء الفمسطينييف لكف الصحيفة قالت، إنو مف المعقوؿ جدا االفتراض أف قسما منيـ عمى األقؿ ىـ مف 

لعباس مثؿ المستشار االقتصادي السابؽ لياسر عرفات، سبلـ رشيد ، والعقيد محمد  المعارضيف الداخمييف
 دحبلف.

 30/2/2012، 44عرب 
 
 
 
 

 : عمميات الجيش المصري في سيناء فاشمة والسيطرة ما زالت لمجماعات السمفية"إسرائيل" .25
ج الحممة التي نفذىا الجيش رأت تقارير عسكرية وصحافية االسرائيمية عدة أف نتائ: أحمد رمضاف - راـ اهلل

 المصري في سيناء ضد الجماعات السمفية والجيادية في صحراء سيناء انيا تراوحت بيف متواضعة وفاشمة.
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وقاؿ تقرير عسكري بثتو التمفزيوف االسرائيمي امس انو "لـ يتغير شيء في سيناء عمى الرغـ مف عمميات 
د الف تنظيـ "القاعدة" والتنظيمات االخرى ىي مف يقرر الجيش المصري وبناء اسرائيؿ لمجدار عمى الحدو 

 ما الذي يحدث عمى الحدود".
 30/2/2012المستقبل، بيروت، 

 
 لمتحريض عمى عباس "الجمعية العامة"نتنياىو وليبرمان يستغالن  ":ىآرتس" .26

ور ليبرماف خطاب بنياميف نتنياىو ووزير خارجيتيا أفيغد ”اإلسرائيمي“اعتبر رئيس الوزراء : القدس المحتمة
 الرئيس الفمسطيني محمود عباس في األمـ المتحدة تحريضا ضدىا .

الصييوينة أف نتنياىو وليبرماف كانا في غرفة جانبية يتابعاف خطاب عباس عف » ىآرتس«وكشفت صحيفة 
اع ال يمكف حؿ الصر «طريؽ أحد مواقع اإلنترنت، وعندىا قرر نتنياىو إضافة جممة إلى خطابو جاء فييا 

 » .بيننا بواسطة خطابات أشبو بفرية الدـ في األمـ المتحدة
وخبلؿ لقائو مع األميف العاـ لؤلمـ المتحدة باف كي موف في نيويورؾ، بعد خطابو في الجمعية العامة، 

 » .مضموف خطابو يصؿ حد التحريض«ىاجـ نتنياىو عباس، وقاؿ إف 
، مدعيا أف ذلؾ يأتي بعد قياميا في »إسرائيؿ«ه وادعى نتنياىو أف أممو قد خاب مف أداء عباس تجا

طوارئ )ضرائب العماؿ الفمسطينييف( لمسمطة الفمسطينية لمنع حصوؿ » مساعدات» األسابيع األخيرة بتقديـ
 » .انييار اقتصادي

دفعت مقدمًا مئات مبلييف الشواقؿ لمسمطة الفمسطينية) . . » إسرائيؿ«وادعى نتنياىو أماـ باف كي موف أف 
.( وقامت بسمسمة تسييبلت في األسابيع األخيرة، وأف عباس لـ يأت عمى ذلؾ في خطابو، وفضؿ 

 مياجمتيا بشدة .
» اإلسرائيمية«الصييونية، أمس، أف مكتب الخارجية » يديعوت أحرونوت«مف جيتيا، أوضحت صحيفة 

قولو إنو ال أمؿ بالتوصؿ إلى  أصدر بيانا جاء فيو أف ليبرماف وفي لقاءاتو مع وزراء خارجية دولييف، كّرر
 والفمسطينييف طالما بقي عباس في رئاسة السمطة .» إسرائيؿ«تسوية بيف 

 30/2/2012الخميج، الشارقة، 
 

 استشياد صياد فمسطيني برصاص جنود االحتالل في غزة .27
عاما(  22أعمنت مصادر طبية استشياد الصياد فيمي صبلح أبو رياش ) :كامؿ إبراىيـ -القدس المحتمة 

 فجرًا، متأثرًا بجراحو التي أصيب بيا صباح الجمعة برصاص قوات االحتبلؿ.
وكانت الزوارؽ الحربية اإلسرائيمية فتحت ظير الجمعة نيراف أسمحتيا الرشاشة تجاه قارب صيد فمسطيني 

إلى صغير يبحر قبالة شواطئ بيت الىيا وكاف عمى متنو صياداف شقيقاف فأصابتيما بجراح وتـ نقميما 
 المشفى لتمقي العبلج.

وقاؿ الدكتور أشرؼ القدرة الناطؽ باسـ وزارة الصحة في قطاع غزة إف أحد الشقيقيف الذيف أصيبا ويدعى 
 عاًما( استشيد متأثًرا بجراحو الخطيرة. 22فيمي صبلح أبو رياش )

 01/4/0100الرأي، عمان، 
 

 بؤرة استيطانية جديدة في القدس .28
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اإلسرائيمية اأُلسبوعية أمس أف ييودًا متطرفيف أقاموا خيمة « يورشاليـ»كرت صحيفة ذ :االتحاد – راـ اهلل
كنواة لبؤرة استيطانية جديدة مقابؿ قرية أـ طوبا جنوب القدس الشرقية المحتمة بيدؼ توسيع مستوطنة 

 المجاورة في جبؿ أبوغنيـ.« ىارحوما»
لممستوطنة، وبالقرب منيا مركز لمشرطة  واقيمت الخيمة عمى تمة ُقرب شارع يشكؿ المدخؿ الخمفي

 االسرائيمية.
وال توجد حراسة عمى المستوطنيف الجدد الذيف يفصؿ شارع فقط بينيـ وبيف سكاف أـ طوبا. ورفع 

مصنوعة مف فروع اشجار فوؽ الخيمة ونصبوا حوليا جدرانًا « نجمة داوود«المستوطنوف أعبلمًا اسرائيمية و
 «.عموناه وىارحبيت والحـر القدسي والنقب لمييود«و« زئيؼ ييودية بسجات»خشبية كتبوا عمييا 

 01/4/0100االتحاد، أبو ظبي، 
 

 حالة مرضية من بين األسرى الفمسطينيين 2433منظمة حقوقية:  .29
قالت منظمة حقوقية إف ألًفا وأربعمائة حالة مرضية ألسرى فمسطينييف في سجوف االحتبلؿ : الخميؿ

 مف االىماؿ الطبي المتعمد، مما يؤدي الى استفحاؿ أوضاعيـ الصحية سوًءا".اإلسرائيمية "يعانوف 
( تحت عنواف "األسرى المرضى بيف 2|22وحذرت منظمة "أنصار األسرى" في تقرير أصدرتو السبت )

الموت والمساومة"، مف خطورة األوضاع الصحية لؤلسرى وتردييا، وتفاقـ معاناة األسرى المرضى بشكؿ 
لبعض  -ال سمح اهلل  -في اآلونة األخيرة، محذًرا مف أف السجوف "ستشيد خروج توابيت جديدة كبير جًدا 

المرضى إف لـ يكف التحرؾ الجدي والفاعؿ إلنياء معاناتيـ عربًيا ودولًيا ضاغط عمى حكومة االحتبلؿ 
 لئلسراع في تقديـ العبلج البلـز ليـ ووقؼ كافة أشكاؿ المساومة واالبتزاز بحقيـ".

 04/4/0100قدس برس، 
 

 دونم من مقبرة "باب الرحمة" في القدس 2833االحتالل يستولي عمى  .13
حذرت ىيئة أىمية فمسطينية في القدس المحتمة، مف قرار سمطات االحتبلؿ االستيبلء عمى : القدس المحتمة

األوقاؼ متر مف أراضي الجزء الجنوبي مف مقبرة باب الرحمة، واعتبرتو اعتداء جديًدا عمى  0011
 والمقدسات.

وقالت "لجنة المتابعة العميا لمقبرة باب الرحمة اإلسبلمية في سمواف" بالقدس المحتمة في بياف صحفي تمقت 
(: "إف إسرائيؿ تنتيؾ كؿ يوـ حرمة جديدة مف حرمات المسمميف 2|22"قدس برس" نسخة عنو السبت )

والكنائس ودور العبادة تارة، واعتدائيـ عمى األموات والمسيحييف في المدينة المقدسة، بالتعدي عمى المساجد 
 في قبورىـ تارة أخرى كما حصؿ مؤخرا في مقبرة باب الرحمة".

 04/4/0100قدس برس، 
 

 تقرير: تنامي اعتداءات المستوطنين واالحتالل يقر مخططات استيطانية جديدة .12
لييود بالضفة الغربية، خبلؿ األسبوع أشار تقرير فمسطيني إلى تنامي اعتداءات المستوطنيف ا: راـ اهلل

الماضي، كما لفتت النظر إلى "سعي االحتبلؿ الستكماؿ مشروع ما يسمى "القدس الكبرى" عمى أراضي 
 وحدة استيطانية جديدة". 011بيت لحـ الواقعة في جنوب الضفة، بإضافة 
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قاومة االستيطاف"، إلى أف وأشار التقرير األسبوعي، الصادر عف "المكتب الوطني لمدفاع عف األرض وم
حكومة االحتبلؿ "وفي محاولة لمحيمولة دوف قياـ دولة فمسطينية، عاصمتيا القدس الشرقية، طرح وزير 
الجيش اإلسرائيمي أييود باراؾ خطة ليست بالجديدة بانسحاب أحادي مف الضفة الغربية، كاف قد طرحيا 

ة االنطبلء مف جانب واحد(، ودولة حدود مؤقتة في رئيس الوزراء اإلسرائيمي السابؽ أييود أولمرت )خط
معازؿ، تضـ إسرائيؿ مف خبلليا القدس والكتؿ االستيطانية وتحتفظ فييا بالسيطرة عمى األغوار  -كانتونات 

 الفمسطينية وستبقي تحت سيطرتيا العسكرية".
تكماؿ لممشروع التوسعي واعتبر التقرير الذي تمقت "قدس برس" نسخة عنو أف الخطة اإلسرائيمية ىي "اس

 لفرض وقائع عمى األرض وىو يجيض قياـ دولة فمسطينية". 0290اإلسرائيمي الذي بدأ عاـ 
 04/4/0100قدس برس، 

 
 فمسطينيين في الضفة  خمسةتقل يعاالحتالل  .11

ذكر شيود عياف أف قوات االحتبلؿ اختطفت ثبلثة شباف فمسطينييف مجيولي  :الرحيـ حسيف عبد –راـ اهلل 
 اليوية أثناء وجودىـ ُقرب معبر بيت حانوف عمى حدود شماؿ قطاع غزة.

وذكرت مصادر مقدسية محمية أف شرطة االحتبلؿ اإلسرائيمي اعتدت مساء أمس عمى المشاركيف بوقفة 
تضامنية مع األسيريف المضربيف عف الطعاـ أيمف الشراونة وسامر العيساوي بالقرب مف باب العمود في 

 عامًا(. 00عامًا(، والفتى عمر عبيد ) 22ة واعتقمت الشاب سامر أبو عيشة )القدس الشرقي
 01/4/0100االتحاد، أبو ظبي، 

 
  % لحماس 9% سيصوتون لـفتح مقابل 49استطالع:  .13

، ونشرت نتائجو، أمس، »أوراد«أظير استطبلع لمرأي العاـ أجراه معيد العالـ العربي لمبحوث والتنمية  :وفا
% فقط سيصوتوف 2اركيف في االنتخابات المحمية المقبمة سيصوتوف لفتح مقابؿ % مف المش92أف 

% مف الناخبيف المسجميف في المدف الست 08لحماس. وأشار االستطبلع إلى أف الغالبية العظمى 
في حيف  2102اكتوبر/تشريف األوؿ  21المستيدفة تؤيد إجراء االنتخابات المحمية في موعدىا يـو 

% 02% في نابمس 01% غير متأكديف، يتراوح دعـ إجراء االنتخابات بيف 2ذلؾ، و% فقط 2يعارض 
% مف الناخبيف المسجميف يفضموف نظاما يسمح ليـ بانتخاب 81في الخميؿ. وتظير نتائج االستطبلع أف 

 % غير متأكديف. 7% ليس لدييـ أي تفضيؿ و8% يفضموف نظاـ القوائـ و00مرشحيف أفراد مقابؿ 
 01/4/0100شارقة، الخميج، ال

 
 
 

 مخيمات صور من سوريا إلىعائمة فمسطينية نازحة  183 .14
نفذ عدد مف ممثمي المجاف الشعبية في مخيمات منطقة صور اعتصامًا أماـ مكتب : المستقبؿ -صور 

األونروا في المدينة، احتجاجًا عمى عدـ قياميا بمساعدة النازحيف الفمسطينييف مف سوريا. وحمؿ عدد مف 
 ء الفتات تطالب األونروا بتحمؿ مسؤولياتيا.ىؤال
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وتبل عبد كنعاف مذكرة بالمطالب ومنيا تقديـ المساعدة الطارئة مف فرش وأغطية وطرود غذائية ومبلبس 
ومواد تنظيؼ وأدوات مطبخية ومساعدة مالية طارئة مقطوعة ومساعدة العائبلت التي تستضيؼ عائمة أو 

التي اضطرت لبلستئجار. كما طالبت بتقديـ برامج الدعـ النفسي أكثر، ودفع بدؿ ايجار لمعائبلت 
يبلء الحوامؿ وحديثي الوالدة وكبار السف وذوي  واالجتماعي لمعائبلت الميجرة وبخاصة لؤلطفاؿ، وا 
االحتياجات الخاصة أىمية استثنائية، ووضع خطة الستيعاب األطفاؿ في المدارس والتركيز عمى تقديـ 

 ة والنفسية واالجتماعية وتوفير الخدمات الصحية األولية واالستشفاء.المساعدات التربوي
وفي نياية االعتصاـ، سمـ أميف سر المجاف الشعبية في منطقة صور غازي الكيبلني، مذكرة الى مدير 

عائمة فمسطينية نازحة مف مخيمات سوريا الى مخيمات  201مكتب األونروا بيذه المطالب، الفتًا إلى وجود 
 وتجمعات منطقة صور.

 01/4/0100المستقبل، بيروت، 
 

 اإلسرائيميةممك حّمل العالم مسؤولية التصدي لالعتداءات أبناء المخيمات: خطاب ال .15
توالت ردود الفعؿ المؤيدة والمباركة في المخيمات الفمسطينية في المممكة : الدستور –محافظات  - عماف

لمخطاب الذي ألقاه جبللة الممؾ عبد اهلل الثاني في االمـ المتحدة والذي اكد فيو عمى كثير مف القضايا 
رزىا القضية الفمسطينية وما يتعرض لو الحـر القدسي مف اعتداءات متكررة، وتأكيد جبللتو عمى اليامة وأب

اىمية الحـر القدسي باعتباره يوازي أىمية الكعبة المشرفة اضافة لضرورة ايجاد حؿ عادؿ لمقضية 
 الفمسطينية.

، كاف واقعيا ومفصميا «الدستور«ػ، كما أكد أبناء المخيمات الفمسطينية في المممكة في حديثيـ لالممؾخطاب 
يؤكد أف االردنييف وقيادتيـ الياشمية لف ينسوا القضية الفمسطينية التي تعتبر القضية المركزية ليـ وأف 

 الدفاع عنيا واجب حتمي عمى كؿ أردني.
وأضاؼ المتحدثوف أف خطاب جبللتو حمؿ العالـ بأسره مسؤولية التصدي الى جانب االردف لبلعتداءات 

ليومية التي يقـو بيا االسرائيميوف عمى االراضي والمقدسات االسبلمية، مشدديف عمى أىمية تنفيذ إجراءات ا
 حقيقية لضماف حقوؽ الفمسطينييف بأراضييـ عمى أساس الحؿ السممي االمثؿ لجميع االطراؼ.
 01/4/0100الدستور، عمان، 

 
 السرسك: قبمت دعوة برشمونة شرط عدم وجود شاليط .16

ربط البلعب الفمسطيني الدولي واألسير السابؽ محمود السرسؾ حضوره مباراة "الكبلسيكو" االسباني : غزة
بيف فريقي برشمونة ولاير مدريد بعدـ حضور الجندي االسرائيمي جمعاد شاليط الذي تأكد تمقيو دعوة مف فريؽ 

 برشمونة.
رائيمي جمعاد شاليط لحضور مباراتو في وكانت إدارة نادي برشمونة اإلسباني، أكدت دعوتيا الجندي اإلس

"كبلسيكو إسبانيا" أماـ غريمو التقميدي نادي "لاير مدريد"، والتي ستقاـ في السابع مف شير تشريف أوؿ 
)أكتوبر( المقبؿ، عمى استاد "الكامب نو" في برشمونة بمقاطعة كاتمونيا، مما أثار حفيظة وسخط الجماىير 

 جع ىذا النادي.العربية والفمسطينية التي تش



 
 
 

 

 

           25ص                                    1636العدد:                33/9/1321األحد  التاريخ:

وكانت السفارة الفمسطينية في اسبانيا قد طمبت مف نادي برشمونة دعوات لثبلثة اشخاص وىـ: السفير 
الفمسطيني في اسبانيا موسى عودة، وجبريؿ الرجوب رئيس االتحاد الفمسطيني لكرة القدـ والبلعب السرسؾ، 

 وقد وافؽ الفريؽ االسباني عمى ذلؾ.
ات خاصة لػ "قدس برس" أنو تمقى دعوة رسمية مف نادي برشمونة اإلسباني وأكد السرسؾ في تصريح

لحضور مباراة "الكبلسيكو"، مشيًرا إلى أنو قبؿ الدعوة "بشرط أف ال ألتقي في مكاف واحد أنا والجندي 
 اإلسرائيمي جمعاد شاليط، وأف أذىب إلى برشمونة بدوف وجود شاليط ىناؾ".

 04/4/0100قدس برس، 
 

 مقابل حقنة مسكنة إضرابول يساوم أسيرا عمى فك االحتال  .17
عمدت إدارة سجوف االحتبلؿ الى مساومة أحد االسرى المرضى المضربيف عف الطعاـ : حامد جاد - غزة

عمى تقديـ العبلج البلـز لتسكيف آالـ مرضو مقابؿ فؾ اضرابو عف الطعاـ، وفيما حذرت منظمة العفو 
الوضع الصحي السيريف مضربيف عف الطعاـ أعمنت لجنة االسرى  الدولية "امنستي "مف خطورة تدىور

 التابعة لمفصائؿ الفمسطينية أمس عف اطبلؽ فعاليات االسبوع التضامني مع االسرى.
وكشؼ نادي األسير الفمسطيني أمس النقاب عف أف إدارة مستشفى سجف الرممة ساومت األسير أيمف 

عمى تقديـ العبلج البلـز لتخفيؼ ما يعانيو مف ألـ  20ـ لميوـ شراونة مف مدينة الخميؿ المضرب عف الطعا
شديد في ظيره " حقنة مسكنة لبللـ " مقابؿ فؾ إضرابو األمر الذي رفضو األسير مؤكدا أنو لف يسمح ليـ 

 أف يساوموه عمى فؾ اضرابو مقابؿ عبلج ألـ ظيره.
 01/4/0100الغد، عمان، 

 
 الضفة ويقرر ترحيمو إلى غزةاالحتالل يعتقل العًبا فمسطينًيا ب .18

اعتقمت قوات االحتبلؿ اإلسرائيمي، فجر السبت، العب كرة قدـ فمسطيني، مف سكاف قطاع غزة، : بيت لحـ
وأوضح أمجد جفاؿ، المسؤوؿ في نادي "جبؿ المكبر" لمراسؿ "قدس  ومنضـ لفريؽ "جبؿ المكبر" المقدسي.

مى حاجز "الكونتينر" قرب بيت لحـ الواقعة في جنوب برس" أف االحتبلؿ اعتقؿ البلعب إبراىيـ وادي ع
 الضفة الغربية أثناء عودتو مف مباراة لكـر القدـ في مدينة جنيف بشماؿ الضفة.

(، قبؿ 2|22وأشار جفاؿ إلى أف جنود االحتبلؿ احتجزوا عدًدا مف البلعبيف واإلدارييف، فجر اليـو السبت )
يبمغوه بقرار ترحيمو إلى قطاع غزة، الفتًا النظر إلى أنو لـ يتبيف أف يطمؽ سراحيـ ويعتقؿ البلعب وادي، و 

 أف عممية ترحيمو لقطاع غزة قد تمت أو أف االحتبلؿ ال زاؿ يعتقمو في سجونو.
 04/4/0100قدس برس، 

 
 اإلسرائيميتقيم ميرجانا تضامنيا مع األسـرى في سجون االحتالل  'الميندسين"لجنة  .19

نصرة »في نقابة الميندسيف امس ميرجانا بعنواف « ف مف أجؿ فمسطيف والقدسميندسو »اقامت لجنة :عماف
 وذلؾ في مجمع النقابات المينية.« أسرى المسرى

وقاؿ نقيب الميندسيف عبداهلل عبيدات اف النقابة ستبقى منحازة لقضايا الوطف واالمة وفي مقدمتيا القضية 
دعـ قضية االسرى حتى تحريرىـ مف سجوف االحتبلؿ الفمسطينية وستبقى قمعة تعبر عف ارادة االمة وست

 االسرائيمي.
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واضاؼ في كممة خبلؿ الميرجاف الذي يأتي تزامنًا مع ذكرى انتفاضة األقصى المباركة، واستذكارا لؤلسرى 
في سجوف االحتبلؿ الصييوني اف االقصى في خطر ويجري تقسيمو ما يستدعي مف شرفاء االمة 

والعمؿ عمى تحرير االسرى وتخميصيـ مف قوى العدواف واالحتبلؿ والتي ما  االصطفاؼ لتحرير االقصى
 انفكت تحيؾ المؤامرات ضد االردف واالمة اجمع.

واشار عبيدات الى موظؼ النقابة االسير لدى االحتبلؿ االسرائيمي منذ اكثر مف عاـ دوف محاكمة حمزة 
 ستبقى داعما ليـ.الدباس مؤكدا اف النقابة ستبقى عمى تواصؿ مع االسرى و 

 30/2/2012الدستور، عمان، 
 

 «األردنية"لمدراسة في الجامعة « 48عرب »مذكرة تفاىم لقبول طمبة  .33

وقعت الجامعة األردنية والحزب الديمقراطي العربي أمس مذكرة تفاىـ تؤسس لمرحمة جديدة مف : عماف
 لمدراسة في الجامعة. «84الػ»التعاوف خصوصا في مجاؿ قبوؿ طمبة مف المناطؽ الفمسطينية 

وبموجب المذكرة التي وقعيا نيابة عف الجامعة رئيسيا الدكتور اخميؼ الطراونة ورئيس الحزب النائب طمب 
ممف حققوا شروط القبوؿ في الجامعة وفقًا ألنظمتيا وقوانينيا  84الصانع تخصص الجامعة لطمبة عرب 

 حمة البكالوريوس ضمف البرنامج الموازي الدولي.وتعميماتيا النافذة عددًا مف المقاعد الدراسية لمر 
وقاؿ الطروانة أف ىذه المذكرة جاءت انسجامًا مع التوجييات الممكية السامية الرامية إلى دعـ ومساندة 

لتمكينيـ مف التحصيؿ الجامعي في ظؿ التحديات وحساسية الظروؼ التي  84األشقاء مف عرب 
 يعيشونيا.

الفتًا في ىذا الصدد الى أف األردف الذي  84ستضع إمكاناتيا كافة لخدمة طمبة  وأكد الطراونة أف الجامعة
 ولجميع أبناء أمتو العربية. 84يحمؿ رسالتو الياشمية سيبقى السند القوي لعرب 

في  84بدوره أشاد الصانع برؤية جبللة الممؾ عبداهلل الثاني في فتح أبواب الجامعات األردنية أماـ طمبة 
لجامعات اإلسرائيمية أماميـ. وأضاؼ الصانع أف الجيود األردنية أثمرت عف إفساح المجاؿ ظؿ إغبلؽ ا
لبللتحاؽ في الجامعات األردنية األمر الذي ساىـ في  84( آالؼ طالب وطالبة مف عرب 10أماـ زىاء )

 إلنسانية.الحفاظ عمى اليوية الفمسطينية وعدـ زعزعة التحدي الحضاري باكتسابيـ المعرفة العممية وا
 30/2/2012الدستور، عمان، 

 
 ومرىون بو  "أوسمو"مصر: اتفاق باريس مرتبط بـ  .32

أف مشاريع المناطؽ الحرة التي ستقاـ في  "الحياة"قاؿ مصدر مصري رفيع لػ  :جيياف الحسيني –القاىرة 
ظة سيناء مرتبطة بمشاريع تنمية محافظة شماؿ سيناء وفؽ خطة تـ وضعيا مف أجؿ إنعاش المحاف

مصر ال تتحفظ إطبلقًا عمى إقامة عبلقات أف "اقتصاديًا وإليجاد فرص عمؿ ألىالي سيناء، مشددًا عمى 
استقبلؿ القطاع  تجارية مع السمطة الفمسطينية، لكنيا لف تقيـ منطقة حرة مع قطاع غزة مف شأنيا أف تعزز

قامة كياف منفصؿ عمى الحدود مع مصر ات المصرية ردت عمى . ونفى المصدر أف تكوف السمط"وا 
الحكومة الفمسطينية المقالو سواء بالسمب او االيجاب في شأف طرح إقامة منطقة حرة عمى الحدود مع غزة. 
ورأى المصدر أف الحكومة الفمسطينية المقالة تسعى إلى تغيير الوضع االقتصادي في قطاع غزة، الفتًا إلى 

ي وفؽ اتفاؽ باريس الموقع بيف السمطة الفمسطينية والجانب أف قطاع غزة بأكممو مرتبط باالقتصاد االسرائيم
. الفتًا إلى أف فكرة تغيير بعض بنود االتفاؽ أو تعديمو تتطمب توقيع اتفاؽ جديد بيف 2661االسرائيمي عاـ 
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طالما أف السمطو ممتزمة اتفاؽ أوسمو، لف يتـ إلغاء برروتوكوؿ ": وأضاؼالجانبيف الفمسطيني واالسرائيمي. 
اال اذا ارادت حؿ نفسيا،  "ال تستطيع السمطو القياـ بذلؾ بشكؿ منفرد": بالقوؿ اً موضح، "ريس االقتصاديبا

خصوصًا اذا رأت أف حميا مصمحة فمسطينية اكبر مف استمرارىا عمى وضعيا الراىف. والحظ اف ىناؾ 
عدـ إعبلف حؿ  مطالبات كبيرة داخؿ حركة فتح بحؿ السمطة ... بينما حركة حماس ترى أنو يجب"

رغـ أنيا )حماس( ال تعترؼ باتفاؽ اوسمو، إال أنيا ترى أنو "، وقاؿ: "السمطة. وليس ىناؾ موجب لحميا
 ."حقؽ مكاسب لمشعب الفمسطيني باعتبار أنو عزز مف وجود المناطؽ السكانية الفمسطينية بغالبية سكانيا

 33/39/1321، الحياة، لندن
 

 التحديات أمام األمم المتحدة : قضية فمسطين أكبر السعودية .31
أف القضية الفمسطينية ما زالت تشكؿ أكبر التحديات المستمرة التي تواجو  سعوديةأكدت ال: واس - نيويورؾ

عامًا، مبينة أف حالة الجمود التي تشيدىا ىذه القضية  33األمـ المتحدة منذ نشأتيا عمى امتداد أكثر مف 
نتج عنو تعطيؿ المفاوضات وتفريغيا مف أي محتوى أو مضموف. وقاؿ تعود إلى التعنت اإلسرائيمي الذي 

نائب وزير الخارجية األمير عبد العزيز بف عبداهلل بف عبدالعزيز في الكممة التي ألقاىا أماـ الدورة العادية 
لمجمعية العامة لؤلمـ المتحدة بنيويورؾ، إف ىذا الوضع يتطمب مف المجتمع الدولي ممثبًل باألمـ  34

المتحدة التحرؾ السريع لوضع نياية لمأساة الشعب الفمسطيني وتقديـ كؿ أشكاؿ الدعـ والمساندة لسمطتو 
الوطنية. وأكد أف حصوؿ فمسطيف عمى العضوية الكاممة في األمـ المتحدة يعتبر حقًا طبيعيًا وغاية 

 مشروعة ليا. 
 33/39/1321، الوطن اون الين، السعودية

 
 الطابع المركزي لقضية فمسطين في نيويورك يؤكد عمى  ون اإلسالمي"اجتماع وزراء "التعا .33

اختتـ وزراء خارجية الدوؿ األعضاء في منظمة التعاوف اإلسبلمي اجتماعيـ التنسيقي : واس - نيويورؾ
الطابع المركزي  لبلجتماع عمىالبياف الختامي  أكدالسنوي بمقر األمـ المتحدة في نيويورؾ أمس األوؿ. و 

فمسطيف والقدس الشريؼ بالنسبة لؤلمة اإلسبلمية جمعاء، مجددًا دعـ المنظمة الكامؿ ليذه القضية لقضية 
بالقرار الميـ الذي اتخذتو العديد مف الدوؿ باالعتراؼ بدولة  ورحبالعادلة ولحقوؽ أبناء الشعب الفمسطيني. 

حاثًا الدوؿ التي لـ تعترؼ  وعاصمتيا القدس الشرقية؛ 2634فمسطيف عمى أساس حدود الرابع مف يونيو 
 بيا عمى الوفاء بمسؤولياتيا في إطار ميثاؽ األمـ المتحدة وأف تعترؼ بدولة فمسطيف في أقرب اآلجاؿ.

 33/39/1321، الوطن اون الين، السعودية

 
 

 "الخط األحمر"تجاوزت  "إسرائيل"إيران:  .34
تجاوزت الخط " "إسرائيؿ"ي أمس، أف أعمف وزير الدفاع اإليراني الجنراؿ أحمد وحيد: أ ؼ ب -طيراف 

، وذلؾ ردًا عمى مطالبة رئيس الوزراء اإلسرائيمي "األحمر منذ سنوات، بامتبلكيا عشرات مف الرؤوس النووية
لمبرنامج النووي إليراف، وتيديدىا بيجوـ عسكري في حاؿ تجاوزه.  "خط أحمر"بنياميف نتانياىو، بوضع 

، وتفرض عمييا عقوبات "إسرائيؿ"لدوؿ الغربية أف تقطع عبلقاتيا مع ورأى أف عمى الواليات المتحدة وا
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، عممًا أف واشنطف لـ تستجب إللحاح إسرائيؿ لتوجيو إنذارات "حتى تدمير كؿ أسمحتيا لمدمار الشامؿ"
 ."نوع مف الضجيج"كي باراؾ أوباما ىذه الدعوات بأنيا ينيائية إلى إيراف، ووصؼ الرئيس األمر 

 33/39/1321 ،الحياة، لندن
 

 " تصل قطاع غزة26قافمة "أميال من االبتسامات  .35
" إلى قطاع غزة غزة عبر معبر رفح 23( قافمة "أمياؿ مف االبتسامات 6|16وصمت مساء السبت ) :غزة

ف القافمة تضـ ثمانية ، أوقاؿ الدكتور عصاـ يوسؼ المنسؽ العاـ لقافمة أمياؿ مف االبتسامات البري.
مستمزمات  يحمموف يـأن مضييفاً  مف مصر واألردف والبحريف ولبناف، وجنوب افريقيا. وثبلثيف متضامًنا،

 .روأدوية بمبمغ مميوف دوالر، وتـ شراؤىا جميًعا مف مص
 19/9/1321، قدس برس

 
 إعالن حقوقي عالمي: اإلجراءات اإلسرائيمية في غزة تنذر بعممية إبادة جماعية .36

مس عف رابطة المحاميف الديمقراطييف العالمية بشأف غزة، إف در أصقاؿ إعبلف حقوقي عالمي : وفا – غزة
اإلجراءات اإلسرائيمية، ال تشكؿ فقط عقابًا جماعيًا غير قانوني لجميع سكاف قطاع غزة، بؿ إنيا تنذر أيضًا 

لدولية بعممية إبادة جماعية وجرائـ حرب أخرى. ودعا اإلعبلف إلى استخداـ كافة الوسائؿ القانونية المحمية وا
نياء االحتبلؿ غير القانوني واإلغبلؽ ووضع حد النتياكات حقوؽ  المتاحة لمواجية الحصانة اإلسرائيمية، وا 

لمقانوف اإلنساني الدولي والقانوف الدولي لحقوؽ  "إسرائيؿ"الرابطة انتياكات  أدانتاإلنساف الناجمة عنيما. و 
بما في ذلؾ القتؿ المستيدؼ المرتكب بحؽ المدنييف. اإلنساف، واألعماؿ العدوانية ضد الشعب الفمسطيني، 

عمى الحؽ في رفع قضايا ضد مرتكبي جرائـ الحرب بموجب مبدأ الوالية القضائية الدولي. ودعا وأكدت 
استمرار احتجاز آالؼ االعبلف األمـ المتحدة إلى تنفيذ توصيات تقرير غولدستوف عمى الفور. وأداف 

رائيمية، الذيف يحتجز عدد كبير منيـ بموجب نظاـ االعتقاؿ اإلداري الجائر، الفمسطينييف في السجوف اإلس
االعتقاؿ التعسفي والمعاممة السيئة لؤلطفاؿ وفصميـ عف عائبلتيـ انتياكًا واضحًا التفاقية حقوؽ مبينًا أف 

فشؿ المجتمع  الطفؿ. وفيما يتعمؽ بتواطؤ المجتمع الدولي في جرائـ الحرب اإلسرائيمية، قاؿ اإلعبلف: إف
عمى الجرائـ التي ترتكبيا بحؽ شعب فمسطيف يجعمو متواطئًا في ارتكابيا.  "إسرائيؿ"الدولي في محاسبة 

ذا فشؿ مجمس  وفي حاؿ استمرت المحكمة الجنائية الدولية في رفض التحرؾ بشأف الحالة الفمسطينية، وا 
وب العالـ إلى مطالبة الجمعية العامة ، فإف الرابطة تدعو شع"إسرائيؿ"األمف في العمؿ عمى محاسبة 

مف ميثاؽ األمـ المتحدة وتشكيؿ جسـ تابع ليا لمتحقيؽ في الجرائـ ومحاكمة  11بالتحرؾ بموجب المادة 
مرتكبييا. وأدانت الرابطة عمى وجو الخصوص الواليات المتحدة إلعاقتيا تنفيذ قرارات مجمس األمف التي 

الشعب الفمسطيني، واستخداميا لحؽ النقض الفيتو ضد أي تحرؾ ينتقد  باالعتراؼ بحقوؽ "إسرائيؿ"تطالب 
الرابطة تساند الجيود الدولية الرامية إلى مقاطعة المنتجات بينت أف في األمـ المتحدة. و  "إسرائيؿ"

 عمى جرائميا. "إسرائيؿ"اإلسرائيمية، وعدـ التعامؿ مع الشركات اإلسرائيمية، ومعاقبة 
 33/39/1321، م اهللالحياة الجديدة، را

 
 أوباما يياتف نتنياىو بعد أن سبقو رومني.. وتنافس لمحصول عمى أصوات وتبرعات الييود .37
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مع المنافسة لمحصوؿ عمى مزيد مف أمواؿ وأصوات الييود األميركييف، أعمف  :محمد عمي صالح -واشنطف
اىو، بعد أف كاف المرشح الجميوري البيت األبيض أف الرئيس باراؾ أوباما اتصؿ تميفونيا مع بنياميف نتني

ميت رومني اتصؿ تميفونيا مع نتنياىو، وبعد االتصاؿ، أدلى رومني بتصريحات صحافية انتقد فييا سياسة 
، وال "أكد التزاـ بمدنا الذي ال يتزعزع بأمف إسرائيؿ". وقاؿ بياف البيت األبيض إف أوباما "إسرائيؿ"أوباما نحو 

 بإيراف.سيما عندما يتعمؽ األمر 
 33/39/1321، الشرق األوسط، لندن

 
 "إسرائيل"ديوان جديد لألديب األلماني غراس ينذر بخالفات سياسية جديدة مع  .38

ذباب "د.ب.أ: يصدر األديب األلماني البارز غونتر غراس اليـو ديواف شعر جديدا بعنواف  -لوبؾ )ألمانيا( 
ما "، وذلؾ بعد شيور مف قصيدتو الشييرة مجدداً  "يؿإسرائ"، ينذر باشتعاؿ الخبلفات السياسية مع "مايو

قصيدة،  54التي انتقد فييا السياسة اإلسرائيمية تجاه إيراف. وفي الديواف الجديد الذي يضـ  "يجب أف يقاؿ
عاما بتيمة  25يمتدح غراس في إحداىا مردخاي فعنونو الخبير النووي اإلسرائيمي الذي قضى في السجف 

 التجسس.
 33/39/1321، وسط، لندنالشرق األ 

 
 في البمقان يثير انقسامًا بين الصرب "إسرائيل"تنافس تركيا و .39

نتيجة لمتحوالت الجديدة في البمقػاف بعػػػد انيػػيار يوغسبلفيا، وعمى رغـ االنقساـ الصربي : محمد ـ. األرناؤوط
جميورية الصرب( إال أف التبايف بيف كيانيف متجاوريف ال تفصػػػػؿ بينيا سوى حدود شكمية )جميورية صربيا و 

سرائيػػػؿ المتػيف  السياسي يزداد بينيما حوؿ العبلقات اإلقميمية، وبالتحديد حوؿ العبلقات مع كؿ مف تركيػػا وا 
في « مرمرة»زادتػػػػا كثيرًا اىتماميمػػػا بالبمقػػػاف بعػػػػد تأـز العبلقػػػات بينيما نتيجة اليجوـ اإلسرائيمي عمى سفينة 

. وقد تصاعد ىذا التنافس مع التوجو الفمسطيني لطمػػػب عضػػػوية فمسطيف في يونيسكو 2010ار)مايو( أي
واألمـ المتحدة، حيث أيدت تركيا بقوة ىذا التوجو وسعت إلى ضماف تصويت بعض دوؿ البمػػقاف لصالح 

ميـ بيف دوؿ المنطقة  الفمسطينييف، بينما عممت إسرائيؿ في االتجاه المعاكس، ونجحت في إحداث اختراؽ
 -)اليوناف وبمغاريا وألبانيا والبوسنة(. ومع أف تطورات الوضع في سورية ىّدأت قميبًل الخبلؼ التركي 

اإلسرائيمي، مع سعي واشنطف وغيرىا إلى التوسط بسبب األولويات الجديدة في المنطقة، إال أف العبلقات 
طالما بقي عمى رأس وزارة الخارجية في البمديف أحمد داود اإلسرائيمية ال تزاؿ وستبقى متوترة  -التركية 

 أوغمو وأفيغدور ليبرماف.
مع الدوؿ « تصفير المشاكؿ»كانت تركيا نجحت في السنوات السابقة مع تولي أوغمو الخارجية، وسعيو إلى 

قميات التركية المجاورة واستدعاء التاريخ العثماني المشترؾ مع البمقاف ونتائجو الباقية عمى األرض )األ
والمسمموف الذيف يشكموف غالبيات في البوسنة وألبانػػػيا وكوسوفػػو الخ( إلى أحداث اختراؽ كبير لتركيا فػػػي 

 «.الفتح العثماني الثاني لمبمقاف»البمقػػػاف حتى أصبح يستخدـ تعبير 
لموجود « التاريخي العدو»وفي ىذا اإلطار كاف االختراؽ األىـ في العبلقات مع صربيا، التي كانت 

في صربيا )األقرب إلى الغرب والساعي إلى « الحزب الديموقراطي»العثماني. وقد تزامف ذلؾ مع فوز 
وفوز رئيسو بوريس تاديتش  2004االنضماـ إلى االتحاد األوروبي( في االنتخابات البرلمانية والرئاسية في 

 بمنصب رئيس الجميورية.
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العبلقات مع تركيا إلى حد انو أمكف الحديث عف التحوؿ مف  2012-2004ونمت خبلؿ عيد تاديتش 
، حيث أخذت رؤوس األمواؿ تنصب عمى صربيا لتساىـ « التعاوف االستراتيجي»إلى « العداء التاريخي»

في إنشاء البنية التحتية والمشاريع التجارية وغيرىا. وفي ىذا السياؽ لـ تعد لبمغراد حساسية مف تدفؽ 
لتركية عمى منطقة السنجؽ في جنوب صربيا، التي تشكؿ تاريخيًا ثقؿ المسمميف ىناؾ، عمى االستثمارات ا
 الذي أخذ يتغمغؿ في المنطقة.« اإلسبلـ المتشدد»مفضؿ عمى « اإلسبلـ التركي»اعتبار أف 

لكف ىذا االنفتاح في جميورية صربيا عمى تركيا، الذي تمثؿ في السنوات األخيرة في إقباؿ كبير عمى 
في الكياف الصربي المجاور « العثمانية الجديدة»شاىدة المسمسبلت التركية، كاف يقابمو تحفظ بؿ نقد لػ م

)جميورية الصرب( الذي أخذ عمى العكس يعزز عبلقاتو مع إسرائيؿ بعد أف تولى ميموراد دوديؾ رئاسة ىذه 
 .2010الجميورية في 

كياف مصطنع « جميورية البوسنة واليرسؾ»أيو في أف وتجدر اإلشارة إلى أف دوديؾ ال يخفي منذ سنوات ر 
عمى حساب الصرب، وأنو ال مستقبؿ ليذه الجميورية،  1221فرضو الغرب بموجب اتفاقية دايتوف عاـ 

في المئة مف البوسنة وتتصرؼ  82التي تحتؿ « جميورية الصرب»ولذلؾ فيو يعزز عبلقات دولية لػ 
ذي تنيار فيو البوسنة. وفي ىذا السياؽ زار دوديؾ إسرائيػػػؿ في كانوف كدولة داخؿ دولة في انتظار اليوـ ال

ليعزز العبلقة مع الموبي الييودي واستقبؿ بترحيب  2011وزار الواليات المتحػػػدة في  2010الثاني )يناير( 
األمـ  ووعده بعدـ تأييد البوسنة لمطمػػػب الفمسطينػػػي في 2011كبير الوزير أفيغدور ليبرماف في صيؼ 

المتحدة، وىو ما حصؿ، وىا ىػو اآلف يستقبػػؿ في زيارة خاصة ليبرماف بعد أف تطورت العبلقة إلى صداقة 
سرائيؿ.  ويتحدث عف واقع وآفاؽ العبلقة بيف جميورية الصرب وا 

 وضع جميورية الصرب
تتفيـ »ؾ أف إسرائيؿ ( أكد دودي12/2/2012)عدد « داناس»وفي مقابمة أجرتيا الجريدة البمغرادية المعروفة 

وضع جميورية الصرب ويمكف ليا أف تساعد عمى تقدـ ىذا الوضع )باتجاه االستقبلؿ التاـ( بما ليا مف 
وألجؿ وضع أساس لمعبلقات يركز دوديؾ «. عبلقات ديبموماسية مع شبكة المنظمات الييودية في العالـ
اؿ خبلؿ الحرب العالمية الثانية، ويكشؼ كيؼ عمى المعاناة المشتركة لمييود والصرب في معسكرات االعتق

أف رئيس المؤتمر الييودي العالمي في الواليات المتحدة زار جميورية الصرب خبلؿ نيساف )أبريؿ( الماضي 
وتناوؿ بشكؿ مؤثر المعاناة المشتركة لمييود والصرب في معسكرات االعتقاؿ. ويرى دوديؾ أف التشابو بيف 

لتي توثؽ العبلقات وأف إسرائيؿ وجميورية الصرب يحيطيما األعداء أنفسيـ الكيانيف ىو مف األسس ا
 )المسمموف المتطرفوف الذيف ىـ العرب بالنسبة إلسرائيؿ والبشناؽ بالنسبة لجميورية الصرب(.

إسرائيؿ تكافح في سبيؿ السبلـ واالستقرار في »بيف الطرفيف يكمف أيضًا في أف « التشابو»يقوؿ دوديؾ إف 
وباالستناد إلى ذلؾ يشيد دوديؾ «. يـ )الشرؽ األوسط (، كما أف سياستنا تقوـ عمى التفاىـ اإلقميمياإلقم

بتطور العبلقات االقتصادية في مجاؿ الزراعة، حيث تسعى جميورية الصرب إلى أف تستفيد مف خبرة 
وديؾ بما تحقؽ حتى إسرائيؿ في ىذا المجاؿ، وفي مجاؿ السياحة أيضًا. ولتعزيز ىذه العبلقة يستشيد د

اآلف مف توأمة لبانيولوكا )عاصمة جميورية الصرب( مع مدف عدة في إسرائيؿ وتبادؿ األنشطة الثقافية بيف 
يكوف اليولوكست »الطرفيف. ويستشيد بشكؿ خاص بالتعاوف مع متحؼ اليولوكست )ياد فاشيـ( لكي 

 «.حاضرًا في الكتب المدرسية
أف يتـ التعرض لمتوجو الفمسطيني الجديد نحو األمـ المتحدة، حيث يقوؿ  ومف الطبيعي في مثؿ ىذا المقاء

نحف سنؤيد موقؼ إسرائيؿ. أعتقد أف الحؿ الشامؿ الذي تسعى إليو إسرائيؿ ليس ضد مبدأ »دوديؾ ببساطة 
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ومف ىنا يذكر أنو بفضؿ معارضة جميورية الصرب لـ تصوت «. الدولتيف ولكنو يطالب بحدود واقعية
 لمصمحة استقبلؿ فمسطيف. 2011في البوسنة 

سرائيؿ يوجو دوديؾ ىجومو ضد تركيا سواء  ومع كؿ ىذا السعي إلى عبلقة خاصة بيف جميورية الصرب وا 
)مساعدة عمي عزت بيغوفيتش بالسبلح وكؿ وسيمة  1221-1222بسبب موقفيا خبلؿ حرب البوسنة 

حيطة بجميورية الصرب )الجبؿ األسود وصربيا أخرى ممكنة( أو بسبب التمدد التركي الجديد في الدوؿ الم
 ومكدونيا الخ(.

لوال جميورية صربيا األـ ما كانت لتقوـ جميورية الصرب في البوسنة، إال أنو مف المبلحظ أف مشروع 
صربي أماـ  -الذي سعى إليو سموبوداف ميموشيفيتش ينقشع اآلف عف انقساـ صربي « صربيا الكبرى»

 ائيمي عمى النفوذ في البمقاف!?اإلسر -التنافس التركي 
30/2/2012الحياة، لندن،   
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 ناجي صادؽ شراب
َرْبُط الرئيس المصري محمد مرسي بيف احتراـ اتفاقات كامب ديفيد وقياـ الدولة الفمسطينية، يعيد االعتبار 

لعربي . فاليدؼ ليس عدـ جدوى خيار الحرب الستعادة دور مصر المركزي في قمب النظاـ اإلقميمي ا
مف » اإلسرائيمية«، وليس كما يعتقد البعض تحقيؽ انسحاب لمقوات »اإلسرائيمي«إلنياء الصراع العربي  

سيناء، ومف ثـ كاف ثمف ىذا االنسحاب التوقيع عمى االتفاقية وخروج مصر مف معادلة الصراع العربي  
ـ تطبيقو عمى مدار السنوات األربع والثبلثيف الماضية، مايفسر استمرار ىذا تفسير خاطئ ت» . اإلسرائيمي«

الصراع مف ناحية، ومف ثـ فشؿ اتفاؽ كامب ديفيد . اليدؼ الرئيس مف التوقيع كما يحدده الرئيس المصري 
اـ الدولة ىو التسوية الشاممة لمقضية الفمسطينية، وىنا يأتي ىذا الربط بيف استمرار احتراـ االتفاقية وبيف قي

الفمسطينية . ويتوافؽ ىذا مع أحد أىـ أولويات وثوابت السياسة المصرية عمى مدار تاريخيا، وىو تأكيد 
الدور اإلقميمي لمصر . وىنا السؤاؿ: أّي منيما لو األولوية، االستمرار في احتراـ االتفاؽ؟ أـ استعادة الدور 

قية الدوائر األخرى وصواًل إلى الدور المؤثر في المصري المحوري في المنظومة العربية، ومف ثـ في ب
المنظومة الدولية كميا؟ فاستعادة الدور المصري مكّوف أساس مف مكونات األمف القومي المصري، وغياب 
ىذا الدور سيعرض أمف مصر لمتيديد والخطر، وسيحّوليا إلى دولة تابعة فاقدة لمقدرة والتاثير في محيطيا 

 العربي.
، بؿ مع الدوؿ العربية، بمعنى أف األفضمية لمعبلقات العربية »إسرائيؿ«ة مصر ليست مع فأولوية عبلق

، وىذا يعني أف األولوية في المفاضمة لبللتزامات العربية السياسية واألمنية »إسرائيؿ«وليس لمعبلقة مع 
وقياـ » اإلسرائيمي« والعسكرية، وفي قمب ىذه االلتزامات تقع القضية الفمسطينية، وتسوية الصراع العربي

الدولة الفمسطينية . وىذا الربط أو التفسير الجديد ال يتعارض مع االتفاؽ، ألف األساس فيو تحقيؽ السبلـ 
والتسوية الشاممة حتى يحقؽ اليدؼ منو، وىذا يتوافؽ أيضًا مع أحد ثوابت ومبادئ السياسة المصرية وىو 

الدولي تماشيًا مع أىداؼ األمـ المتحدة ومبادئيا، وبالتالي دعـ السبلـ واألمف عمى المستوييف اإلقميمي و 
أف تختار ومعيا الواليات المتحدة، بيف السبلـ الشامؿ في المنطقة، وبيف العودة إلى حالة » إسرائيؿ«عمى 

 عدـ األمف والفوضى وخيارات الحرب.
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لمسبلـ، بأنيا إذا كانت حريصة  وفي ىذا الربط رسالة إلى الواليات المتحدة التي تفرض نفسيا راعية رئيسة
عمى مصالحيا االستراتيجية في المنطقة، وعمى محاربة اإلرىاب والتطرؼ والتشدد، فبل بد مف التحوؿ في 
الدور األمريكي نحو االلتزاـ بقياـ الدولة الفمسطينية التي يعّد قياميا أحد مكونات األمف القومي العربي، 

لدولة يختفي خيار الحرب . ىذه الرؤية السياسية الجديدة تعكس فيمًا واألمف المصري، ألنو بقياـ ىذه ا
ذا ما عدنا إلى االتفاؽ ذاتو  عميقًا لمدور المصري، ولمتطورات السياسية التي تشيدىا المنطقة العربية . وا 
اـ وقراءتو قراءة قانونية سياسية جديدة، يتضح لنا أىمية ىذا الربط الذي يعني وبشكؿ واضح، أف عدـ قي

الدولة الفمسطينية ُيَعّد شرطًا فاسخًا التفاؽ كامب ديفيد، فبل يوجد اتفاؽ يحوؿ دوف قياـ الدوؿ بدورىا 
واستحقاقاتيا اإلقميمية والدولية، وال يوجد اتفاؽ يتعارض مع الرؤية األمنية ألي دولة ومصالحيا الحيوية، 

والدولية؟ وكيؼ يمكف ليا أف تستعيد مقومات والسؤاؿ: كيؼ يمكف لمصر أف تقوـ بكؿ التزاماتيا العربية 
دورىا المركزي، وىي دولة غير قادرة حتى عمى مد سيادتيا إلى سيناء ىذا الجزء الكبير والحيوي ألمف 
مصر؟ مصر ليست مجرد دولة عادية، واستعادة الدور المصري كما ىو مصمحة مصرية أولى، ىو أيضًا 

ـ بدورىا في عممية بناء سبلـ حقيقي، وىذا ال يمكف أف يتحقؽ مصمحة عربية، ومصمحة دولية عندما تقو 
مف دوف التحرر مف كؿ القيود التي تتضمنيا اتفاقية كامب ديفيد، وىذا ال يتـ إال مف خبلؿ قياـ الدولة 
الفمسطينية، عندىا تنتفي كثير مف القيود التي تفرضيا االتفاقية، وتظير الحاجة والمصمحة المشتركة لجميع 

في قياـ عبلقات طبيعية متبادلة في ظؿ خيارات السبلـ وليس خيارات الحرب . » إسرائيؿ«ؿ بما فييا الدو 
صار مف الثابت أنو ال سبلـ مف دوف مصر القوية، وسيبقى اتفاؽ كامب ديفيد كما اتفاقات أوسمو ببل 

 ضية الشعب الفمسطيني.معنى، وال مغزى، وال قيمة مف دوف قياـ الدولة الفمسطينية والتسوية العادلة لق
 30/2/2012الخميج، الشارقة، 

 
ر" اإلسرائيمية .42  استراتيجية "المفجِّ

 باتريؾ تايمر
موشي داياف، الجنراؿ صاحب العيف الواحدة الذي قاد إسرائيؿ إلى انتصارات عسكرية في حرب السويس 

دىا إسرائيؿ. وكاف يقوؿ: ، كاف يؤمف بما سماىا استراتيجية "المفجر" التي تعتم1291وحرب يونيو  1219
"عندما يرغب أحد في أف يفرض عمينا أشياء تضر بوجودنا، فإنو سيكوف ثمة انفجار ييز ويزعزع مناطؽ 
دراكًا منيا ليذا األمر، فإف عناصر في النظاـ الدولي ستبذؿ قصارى جيدىا لمنع أف تمحؽ بنا أي  واسعة، وا 

 أضرار".
بعد حرب السويس، اعترؼ داياف بأف تمؾ االستراتيجية ليست وخبلؿ كممة لو أماـ النخبة العسكرية 

"أطروحة بناءة"إذ قاؿ: "إنيا أطروحة تقوؿ بأف عمينا أف نكوف وحشًا يعض، قادرًا عمى خمؽ أزمة خارج 
ذا حاوؿ أحد أف يؤذينا، فإف االنفجار سيمحؽ الضرر بآخريف أيضًا".  حدودنا. وا 

كانت إسرائيؿ ستشف ىجومًا استباقيًا عمى منشآت إيراف النووية، األمر وبالتالي، ففي محاولتيـ تقييـ ما إف 
الذي يمكف أف يفجِّر حربًا واسعة في الشرؽ األوسط وصدمة جديدة لبلقتصاد العالمي، يتعيف عمى الزعماء 

ر" في الشرؽ األوسط، استرات يجية الغربييف أف يأخذوا في عيف االعتبار قدرة إسرائيؿ عمى لعب دور "المفجِّ
 يمكف رؤيتيا في مطالبة رئيس الوزراء اإلسرائيمي بػ"خطوط حمراء" يؤدي تجاوزىا إلى إعبلف الحرب.
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سرائيؿ تحذر مف أنو إذا لـ يوقؼ المجتمع الدولي تطور إيراف النووي  منذ ست سنوات وعمى مدى رئاستيف وا 
فإف إسرائيؿ سترسؿ قوة جوية  – والتيديد المترتب عمى ذلؾ متمثبًل في إيراف ممتمكة لمسبلح النووي –

 لقصؼ إيراف، وليحدث ما يحدث.
غير أف ثمة أيضًا وزنًا مضادًا في السياسة الداخمية ليذا النوع مف العدوانية. فرغـ أف نتنياىو ووزير دفاعو 
إييود باراؾ ينحدراف مف الجيش، إال أف قادة عسكرييف واستخباراتييف إسرائيمييف يسعوف جاىديف حاليًا 

 ليؤكدوا عمى أف ثمة معارضة واسعة داخؿ الجيش لميجـو عمى إيراف.
، عندما 1222والواقع أف نتنياىو يتذكر أكثر مف غيره كيؼ انقمب ضباط عسكريوف كبار عميو بقوة في 

جنراؿ إلى األحزاب السياسية لتنحيتو مف منصب رئيس الوزراء. ولذلؾ، فإنو يسعى  100انضـ أكثر مف 
رار ذلؾ عبر محاولة تأميف أغمبية قوية، إف لـ يكف اإلجماع، الستراتيجية حرب ضد إيراف اآلف لتجنب تك

 داخؿ مجمسو األمني.
وانطبلقًا مف مناقشاتي مع زعماء سياسييف وعسكرييف إسرائيمييف، أعتقُد أنو رغـ قرع طبوؿ الحرب في 

ممشكمة العسكرية التي تواجييا وسائؿ اإلعبلـ، تظؿ حظوظ ىجوـ إسرائيمي ضئيمة. ذلؾ أف كؿ دراسة ل
إسرائيؿ في شف ضربات جوية بعيدًا عف حدودىا تكشؼ عف األخطار الكبيرة التي ستواجييا مقابؿ مكاسب 
غير ميمة بخصوص وقؼ الطموح اإليراني طويؿ المدى إلى تطوير صناعة نووية وطنية. وشخصيًا، 

ء الحساب يظؿ كبيرًا جدًا. الغرب يستطيع أعتقد أف نتنياىو لف يجازؼ بكارثة الحرب؛ ولكف خطر سو 
ويجب أف يواصؿ معارضة قرار مف زعماء إيراف بالتطور النووي في المجاؿ العسكري، ولكف الواليات 
المتحدة ودواًل أخرى لف تكوف ليا أي مصداقية إذا كاف نتيجة عمميا ىي "خط أحمر" يكبح التطور 

 التكنولوجي لدولة أخرى.
آيزنياور بخصوص مقاومة استراتيجيات الحرب في الشرؽ األوسط. فقد كاف آيزنياور أوباما أظير حكمة 

يرى أف الصراع المعاصر لمقوى العظمى في تمؾ المنطقة سيكوف مف أجؿ "عقوؿ وقموب" الشعوب التي 
 تسعى وراء بداية جديدة لمحرية والرخاء بعد فترة طويمة مف االستعمار.

ستنحوه األزمة اإليرانية ىذا الخريؼ، فإف ذلؾ ليس بنفس أىمية  لكف بغض النظر عف المنحى الذي
 المشكمة العميقة التي يواجييا الغرب، وخاصة الواليات المتحدة، في التعاطي مع استراتيجية "تفجير" 

 
ممكنة تصدر عف إسرائيؿ عمى المدى الطويؿ؛ وذلؾ ألف عددًا مف الدوؿ في المنطقة يمكف أف تصبح قريبًا 

 بة تطوير نووي.عمى عت
 30/2/2012اإلتحاد، أبو ظبي، 
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 ياسر الزعاترة 
يمفت البعض االنتباه إلى أف التسجيؿ لبلنتخابات في مناطؽ الكثافة السكانية في المممكة يبدو متواضعا 

أجؿ تسجيؿ الناس في مناطقيـ، ورغـ  رغـ أف أعدادا مف الراغبيف بالترشح ما زالوا يقوموف بدور كبير مف
الحشد الرسمي غير المسبوؽ الذي يدفع الناس دفعا لمتسجيؿ مف أجؿ تجاوز الرقـ المطموب في محاولة 
ف الناس مقتنعوف بأف االنتخابات القادمة وفؽ القانوف )الجديد  لمقوؿ إف دعوات المقاطعة ال قيمة ليا، وا 

 ح.القديـ( ستكوف محطة في اتجاه اإلصبل
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ومع أف بعض التسجيؿ في المناطؽ األخرى يأتي نتاج العبلقات األسرية والعشائرية، فإف العزوؼ في 
مناطؽ الكثافة المشار إلييا ال يبدو ذا صمة كبيرة بدعوات المقاطعة، مع أف أحدا ال ينكر أف مشاركة 

 ى التسجيؿ.اإلخواف سترفع النسبة بشكؿ ال بأس بو عبر قياـ عناصرىـ بتشجيع الناس عم
كاف الفتا، وربما مثيرا أف أكثر الناس ضجيجا فيما يتعمؽ بالتوطيف والوطف البديؿ لـ يجدوا حرجا البتة في 
دعوة ىذه الفئة )األردنييف مف أصؿ فمسطيني( لمتسجيؿ لبلنتخابات، وبالطبع نكاية باإلخواف المسمميف، ما 

 يعكس حقيقة دوافعيـ الحقيقية.
 يجد أولئؾ حرجا في دفع بعض المحسوبيف عمى حركة فتح لمقياـ بتحركات ىنا وىناؾ األسوأ بالطبع أف ال

مف أجؿ حث الناس عمى التسجيؿ لبلنتخابات، بينما نعرؼ موقفيـ المقابؿ عمى سبيؿ المثاؿ مف حركة 
 حماس، وكؿ ذلؾ في سياؽ مف النكاية مع جماعة اإلخواف لذات الدوافع إياىا.

التسجيؿ لبلنتخابات ال يبدو تعبيرا عف االحتجاج عمى ضآلة التمثيؿ البرلماني كما والحاؿ أف العزوؼ عف 
في المئة، ولف يزيد في البرلماف  12يمكف لمبعض أف يتصور، السيما بعد أف نزؿ في البرلماف الحالي إلى 

 القادـ إف لـ ينقص.
ية، ولـ يكونوا يوما دعاة محاصصة منذ سنوات بعيدة لـ يمتفت أبناء ىذه الفئة لما يتجاوز الحقوؽ المدن

سياسية، فضبل عف أف يكونوا دعاة توطيف أو وطف بديؿ، ومف ارتفعت أصواتيـ بيف حيف وآخر تطالب 
بالحقوؽ السياسية لـ يكونوا معبريف عنيا، وبعضيـ يوـ كانوا في المواقع التنفيذية لـ يكونوا قريبيف منيا ومف 

 ىواجسيا.
ره تأكيد عمى أف مسألة التحرير والعودة لـ تغادر أبدا وعي ىذه الفئة رغـ توالي إف ىذا العزوؼ ىو في جوى

 العقود، بدليؿ أف مشاركتيـ في أي نشاط ذي صمة بقضيتيـ األولى ال يزاؿ أكبر بكثير مف أي نشاط آخر.
ذوباف كؿ ذلؾ ال يشكؾ في انتمائيـ لؤلردف إال في عقؿ أناس يعتقدوف أف االنتماء يستدعي بالضرورة 

اليوية، مف دوف أف يدركوا أف ثمة دوال في أوروبا تتشكؿ مف عدة قوميات ويتحدث الناس فييا أكثر مف لغة 
)سويسرا، بمجيكا مثاال(، مع أف الحاؿ ىنا مختمؼ تماما إذا أخذت العروبة واإلسبلـ كعنواف يجمعنا بعيدا 

 .عف محددات سايكس بيكو التي ُيراد تقديسيا في زمف القطرية 
ف  إف المسألة التي نحف بصددىا تتجاوز قضية االنتخابات إلى مجمؿ التعاطي السياسي مع ىذه الفئة، وا 
فضحت القضية المذكورة حقيقة نوايا البعض مف وراء فزعات التوطيف والوطف البديؿ التي يطمقونيا دوف 

 محض ىراء ال أكثر.توقؼ منذ سنوات طويمة، معطوفة عمى كشؼ مؤامرات كثيرة يتبيف دائما أنيا 
نقوؿ ذلؾ كمو في سياؽ مف التأكيد عمى أف الفئة المشار إلييا ال تعيش ىاجس التمثيؿ السياسي، بقدر 
عنايتيا بالحقوؽ المدنية )دوف المس بجواز السفر ألغراض تسييؿ الحركة(، السيما أف الربط بيف التمثيؿ 

بؿ ربما فاقمت دعوات المحاصصة مشاكؿ التمييز تبعا البرلماني والحقوؽ المدنية ال يبدو شرطا بالضرورة، 
لتخوؼ الطرؼ اآلخر مف تداعياتيا، مع أف التمييز قد يطاؿ مختمؼ الفئات إذا لـ تغمؽ أبوابو بالقوانيف 

 الواضحة والرقابة الصارمة، وقبؿ ذلؾ اإلرادة الحقيقية.
ينييف بالفعؿ لطالب البلجئوف في كؿ الدوؿ لو كانت منظمة التحرير الفمسطينية بعافيتيا وتمثؿ جميع الفمسط

بأف يكونوا جزءا منيا ويشاركوا في انتخاباتيا، ولما اكتفوا بالمطالبة بحؽ العودة فقط )يعمـ الجميع أف ال 
عودة مف دوف تحرير(، بؿ بحقيـ العمؿ الواضح لقضيتيـ بدعـ مف جميع أشقائيـ العرب في مواجية 

ـ خيار المقاومة في الساحة الفمسطينية، بوصفو الوحيد القادر عمى إنجاز االحتبلؿ الصييوني، ومف ثـ دع
تاحة العودة الحقيقية.  التحرير وا 
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إف فمسطيف ليست صحراًء سُيفرض عمى الناس العودة إلييا، بؿ ىي األرض التي اقتتؿ العالـ عمييا طواؿ 
د اكتشؼ الغاز في بحره عمى نحو قروف. وىي بمد صغير يمكنو العيش برفاه مف السياحة وحدىا، فكيؼ وق

ف عمى نحو  يكفي أجياال ويدر دخوال ضخمة؟ نقوؿ ذلؾ رغـ قناعتنا بأف الوحدة ىي قدر ىذه األمة، وا 
 تدريجي.

المشكمة أف المسار المذكور ال يبدو ممكنا في ظؿ األوضاع القائمة ألسباب ال صمة ليذه الفئة بيا، بقدر 
نية النظاـ العربي برمتو بحيث يتبنى بكؿ قوة ووضوح مقاومة الشعب صمتيا بالحاجة إلى تغييرات في ب
 الفمسطيني مف أجؿ تحرير وطنو.

 30/2/2012الدستور، عمان، 
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