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 الفمسطينية االنتخاباتأنصار حماس بالضفة يصعب  اعتقالأبو مرزوق:  3

ركة "حماس" االعتقاالت التى نائب رئيس المكتب السياسي لح القاىرة: أداف الدكتور موسى أبو مرزوؽ
تجرى في الضفة الغربية في الوقت الراىف سواًء مف قبؿ السمطة الفمسطينية بذريعة مخالفة المعتقميف لمقانوف 
وألعماليـ العسكرية، أو مف قبؿ العدو الصييوني بحجة إحياء تنظيـ "حماس" وألعماليـ السياسية، خاصة 

 بعد الحديث عف التسجيؿ لالنتخابات.
لإلعالـ": "ىذا األمر يعزز القوؿ بصعوبة إجراء  الفمسطينيوقاؿ أبو مرزوؽ في مقابمة خاصة مع "المركز 

انتخابات في ظؿ االحتالؿ مما يمقى عمى السمطة الفمسطينية مسئولية خاصة متعمقة بحرية العمؿ السياسي 
ال السمطة في ظؿ االحتال والتدقيؽ في إجراءاتيا واتياماتيا، فمف تعتقميـ ؿ ىو اعتقاؿ سياسي بامتياز وا 
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ماذا نسمي ىذا االعتقاؿ لو صحت الذريعة المقدمة بيف يدي الحوارات ومتى سنصؿ إلى األجواء المواتية 
 إلجراء انتخابات حرة ونزيية وشفافة".

ووصؼ حممة االعتقاالت في صفوؼ نواب وقادة حركة حماس قبيؿ المقاءات في القاىرة بأنيا رسالة 
واضحة ضد الحوار، ورسالة )نحف ىنا( ويجب النظر إلى ما يمكف أف نعممو وعواقب ىذه  صييونية
 الخطوة".

وتمؾ التي نفذتيا أجيزة السمطة ال يمكف أف توحي بأف األجواء  وقاؿ إف حجـ ىذه االعتقاالت الصييونية
عامة في الضفة وتأميف حرية مييأة إلجراء انتخابات قريبًا، وال يمكف إجراء انتخابات دوف تييئة األجواء ال

التعبير والدعاية االنتخابية والمقاءات والندوات وشرح البرامج السياسية والمواقؼ بحرية وتوفير حرية االنتقاؿ 
 والحركة والتسجيؿ والتصويت، وبدوف ىذه األسس كيؼ سنجري انتخابات حرة ونزيية.

ؽ أف يكوف قد جرى أي حوار بيف حماس وحوؿ األنباء عف حوار الحركة مع واشنطف، نفى أبو مرزو 
 والواليات المتحدة وقاؿ إف األمريكاف لدييـ قانوف يمنع المسؤوليف األميركييف مف االجتماع أو الحوار مع
حماس، وأف مف يطمؽ مثؿ ىذه اإلشاعات أقؿ ما يقاؿ عنو بأنو "جاىؿ" وال يعمـ محددات السياسة 

فإف الحوار مع الواليات المتحدة ال مشكمة فيو نتحاور مع جميع  أنو بالنسبة لحماس وأضاؼ األمريكية ".
 العالـ باستثناء المحتؿ ألرضنا، فالمشكمة عند األمريكاف واألمر يعود ليـ.

ال بد مف انتفاضة جديدة في القدس والضفة  مرزوؽ إنووبشأف الممارسات اإلسرائيمية في القدس، قاؿ أبو 
الشعبية الشاممة ىي الحؿ لوقؼ سياسات االحتالؿ في  المواجيةا عمى أف الغربية لمواجية االحتالؿ، مشدد

 أرضنا.
 13/2/2013المركز الفمسطيني لإلعالم، 

 
 األوضاعمن انييار ويحذر  ..يطالب بالتدخل إلنقاذ حياة األسرى المضربين عن الطعام عباس 2

التدخؿ إلنقاذ حياة األسرى طالب رئيس دولة فمسطيف محمود عباس، العالـ أجمع ب :وفا –راـ اهلل 
المضربيف عف الطعاـ في سجوف االحتالؿ، والذيف أصبحت حياتيـ في خطر شديد جراء استمرارىـ في 

 اإلضراب المفتوح عف الطعاـ.
نناشد العالـ أجمع بأف ينظر إلى قضية األسرى "في تصريحات أدلى بيا لتمفزيوف فمسطيف، عباس وقاؿ 

لطعاـ في سجوف االحتالؿ، بجدية ومسؤولية مف أجؿ إنقاذ حياتيـ حتى ال الفمسطينييف المضربيف عف ا
تتعقد األمور أكثر مف ذلؾ، وعندىا ال يمكف ألحد أف يسيطر عمييا، حيث ستسوء األمور وتنيار في كؿ 

 ."المناطؽ الفمسطينية
داري وسوء ىذه قضية خطيرة ومعقدة، واألسرى مضربوف عف الطعاـ جراء سياسة االعتقاؿ اإل"وأضاؼ 

مف األسرى الذيف يعانوف  المعاممة مف قبؿ سمطات االحتالؿ، وعمى رأسيـ األسير سامر العيساوي ومعو 
 ."ىذه األياـ كؿ المعاناة

خراجيـ مف "وتابع قائال:  ىذه المعاناة تدفعنا لمتوجو إلى العالـ أجمع لمعمؿ مف أجؿ إطالؽ سراحيـ وا 
يوـ وىو صائـ عف الطعاـ، وىذا  لعيساوي أمضى أكثر مف سجوف االحتالؿ، خاصة أف األسير ا

 ."غير إنساني وال يجوز أف يسكت العالـ عنو
أرسمنا اليـو رسالة إلى األميف العاـ لألمـ المتحدة باف كي موف، لمتدخؿ بالسرعة القصوى ألف حياة "وقاؿ: 

 ."لتيـ أكثر وتتعقد األموراألسرى المضربيف عف الطعاـ أصبحت في خطر شديد، ونخشى أف تسوء حا
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كذلؾ قمنا بالحديث عف قضية األسرى مع القنصؿ األميركي العاـ، وأرسمنا رسائؿ إلى عدة دوؿ "وأضاؼ، 
أوروبية، وكذلؾ كنا قد تحدثنا مع الدوؿ العربية واإلسالمية خالؿ مؤتمر القمة اإلسالمية الذي عقد في 

 ياتيـ وحياة كافة األسرى الفمسطينييف في سجوف االحتالؿ.القاىرة مؤخرا، وذلؾ في مسعى وجيد إلنقاذ ح
 //وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية )وفا(، 

 
 ىنية يطالب المؤسسات الدولية بالتحرك إلنقاذ األسرى 1

طالب رئيس الوزراء الفمسطيني إسماعيؿ ىنية، المؤسسات الحقوقية واإلنسانية : أحمد المصري - غزة
والعربية والدولية بالتحرؾ العاجؿ والسريع إلنقاذ األسرى في سجوف االحتالؿ اإلسرائيمي، والسيما المحمية 

 األسرى المضربيف عف الطعاـ.
وقاؿ ىنية في كممة لو خالؿ استقبالو وفدا مف اليالؿ األحمر الدنمركي الثالثاء، إف قضية األسرى ىي 

ض األسرى تجاوز مائتي يوـ في إضرابو المفتوح عف أمانة في أعناؽ األمة جمعاء، مشيرا إلى أف بع
 الطعاـ، كسامر العيساوي واألسير أيمف الشراونة.

"البد مف العمؿ السريع لتحقيؽ مطالبيـ  وأوضح ىنية أف االحتالؿ يصـ آذانو عف مطالب األسرى، مضيفا:
 واعتبارىـ أسرى حرب، فضاًل عف العمؿ عمى تحريرىـ وكسر قيدىـ".

د المتضامنيف الدولييف لنصرة الشعب الفمسطيني، وبقدوميـ إلى قطاع غزة، وما تقـو بو مف دور وأشاد بجيو 
 في ساحة الدوؿ الغربية مف أنشطة، مبينا أنو يتابع ىذه األنشطة والفعاليات.

"شرفت بأف شاركت بكممة خالؿ أحدى المؤتمرات وشيدت حماسا كحماس شعب فمسطيف،  وأضاؼ:
مستبشًرا بأف ىناؾ خير كبير سيأتي مف خالؿ جيود تمؾ الجاليات وفعالياتيا مف  وصمود وثبات كبير"،

 مؤتمرات وكممات ولقاءات وكؿ المحافؿ.
ولفت إلى أف غزة كانت دوما حاضرة، وىو ما يدلؿ عمى تفاعؿ تمؾ الجاليات مع الشعب الفمسطيني سياسيا 

عالميا وغيرىا، معتبرا ما تقوـ بو الجاليات في الغرب "جياد بالدعـ المادي والمعنوي وجياد في  بأنو: وا 
 ثبات المبادئ والثوابت".

"نحف فوؽ ىذه األرض صامدوف وثابتوف ومتمسكوف بثوابت وحقوؽ شعبنا وعمى رأسيا حؽ  وقاؿ ىنية:
العودة فال تفريط وتناوؿ عف حؽ العودة وال عودة عف حؿ العودة إال بالعودة"، مؤكًدا عمى أنو ال تفريط 

ر واحد مف أرض فمسطيف مف البحر إلى النير، "فيذا ما ورثناه مف الشيداء، لذا تنازؿ عف أرضنا بشب
 وقدسنا وحرية أسرانا".

وأشار ىنية إلى أنو تأتي في ىذه األياـ ذكرى استشياد اإلماـ الشييد حسف البنا، وىي تكوف إلعادة شحذ 
"ونحف نسير عمى ىذا النيج في مجاؿ الدعوة ونيج اليمـ لسمؾ السبيؿ الذي استشيد عميو القادة، مضيفا :

 المقاومة وفي الحكـ".
 

وجدد التأكيد عمى السير عمى نيج القادة حتى تحرير فمسطيف كؿ فمسطيف، مشيدا بالمواقؼ العربية 
 واإلسالمية في خدمة القضية الفمسطينية، وأف يكوف ذلؾ تمييد لتشكيؿ حمؼ لخدمة فمسطيف.
 //فمسطين أون الين، 

 
 ىنية يؤكد التزامو نيج "اإلخوان المسممين" في المقاومة والحكم 4
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التزامو بأفكار جماعة "اإلخواف المسمميف" التي تشير إسماعيؿ ىنية  أكد رئيس الحكومة في قطاع غزة: غزة
 مصادر عديدة إلى أف حماس خرجت مف رحميا.

بية ودولية لمتضامف مع القطاع المحاصر، إلى أنو ( وفودا عر /وأشار ىنية أثناء استقبالو الثالثاء )
تـ اغتيالو  - "تأتي في ىذه األياـ ذكرى استشياد حسف البنا )مؤسس جماعة اإلخواف المسمميف عاـ 

(.. وىي ذكرى لشحذ اليمـ لسمؾ السبيؿ الذي استشيد عميو، ونحف نسير عمى ىذا النيج في عاـ 
 لحكـ" عمى حد تعبيره.مجاؿ الدعوة والمقاومة وفي ا

وأكد عمى "أننا فوؽ ىذه األرض صامدوف وثابتوف ومتمسكوف بثوابت وحقوؽ شعبنا، وعمى رأسيا حؽ 
العودة فال تفريط بحؽ العودة"، مؤكًدا عمى أنو ال تفريط بشبر واحد مف أرض فمسطيف مف البحر إلى النير، 

 سنا وحرية أسرانا"."فيذا ما ورثناه مف الشيداء، فال تنازؿ عف أرضنا وقد
 //قدس برس، 

 
 الحكومة في غزة تدعو المواطنين لمتسجيل لالنتخابات 1

طالبت الحكومة الفمسطينية في غزة الثالثاء باإلفراج الفوري عمى األسرى المضربيف عف : صفا -غزة 
 الطعاـ في سجوف االحتالؿ، محذرة مف المخاطر المحدقة بحياتيـ.

ياف وصؿ وكالة "صفا" عقب اجتماعيا األسبوعي االحتالؿ اإلسرائيمي المسئولية وحممت الحكومة في ب
 الكاممة عف سالمتيـ وعف أية تداعيات يمكف أف تنشأ إذا ما أصابيـ أي مكروه. 

ودعت الحكومة المؤسسات الحقوقية والدولية واإلنسانية إلى التحرؾ الجاد إلنياء معاناة األسرى كافة، 
 ضربيف عف الطعاـ خاصة.وتحقيؽ مطالب الم

في الوقت نفسو، استنكرت الحكومة حممة االعتقاالت التي تقوـ بيا قوات االحتالؿ ضد المواطنيف والنواب 
 في الضفة المحتمة، معتبرة ىذه االعتقاالت وعممية الخطؼ انتياكًا صارخا لحقوؽ اإلنساف والقوانيف الدولية.

االحتالؿ وابتالع األراضي المتالحقة، بالتزامف مع جرائـ وأدنت عمميات االستيطاف التي يقوـ بيا 
زالة  المستوطنيف ضد أىالي الضفة الغربية، داعية المجتمع الدولي لمتحرؾ إلنياء االستيطاف وا 

 المستوطنات.
وحذرت مف خطورة االنتياكات المتواصمة في مدينة القدس المحتمة، وخاصة ضد المسجد األقصى المبارؾ، 

تطرفيف مف المستوطنيف بتدنيس الحـر القدسي، محذرة مف تداعيات أي مساس بالمقدسات والسماح لمم
 اإلسالمية والمسيحية، وداعية إلى وقؼ كافة عمميات التيويد في المدينة.

وحوؿ بدء التسجيؿ لالنتخابات، أكدت الحكومة في غزة أنيا قدمت كؿ التسييالت إلنجاح عممية تسجيؿ، 
ودعت  والمؤسسات المعنية لتقديـ كمما يمـز لتسييؿ عمؿ المجنة المركزية لالنتخابات. وأوعزت إلى الوزارات

المواطنيف في الضفة والقطاع الذيف ينطبؽ عمييـ شروط التسجيؿ أف يسارعوا لتسجيؿ أنفسيـ في المراكز 
 يف.المخصصة لذلؾ. وفيما يتعمؽ بالمعمميف، قررت الحكومة إيجاد سمـ رواتب جديد خاص بالمعمم

 //وكالة الصحافة الفمسطينية )صفا(، 
 

  تطالب الرباعية الدولية بالخروج عن صمتيا إزاء االستيطان حكومة في الضفةال 6
طالبت وزارة الشؤوف الخارجية في حكومة راـ اهلل، أطراؼ الرباعية الدولية بالخروج عف صمتيا،: راـ اهلل

اإلسرائيمية المسؤولية الكاممة ومبدأ حؿ الدولتيف، وتحميؿ الحكومة واتخاذ اإلجراءات الكفيمة بحماية السالـ



 
 
 

 

 

           8ص                                    2969العدد:                31/2/2931األربعاء  التاريخ:

الضرورية عمييا، ومحاسبة المسؤوليف اإلسرائيمييف المتورطيف في عف إفشاؿ المفاوضات، وفرض العقوبات
 ىذه الجرائـ

ـ المتحدة (،المجتمع الدولي، واألم/كما طالبت في بياف صحفي تمقت "قدس برس" نسخة عنو الثالثاء )
إلى جانبو مف أجؿ إنياء االحتالؿ، ومنحو الحؽ في بتحمؿ مسؤولياتيـ تجاه الشعب الفمسطيني، والوقوؼ

 عمى أرض وطنو، وعاصمتيا القدس الشرقيةتقرير المصير، وبناء دولتو
 //قدس برس، 

 
تؤكووود االلتوووزام بتحييووود و  تقووور مجموعوووة مووون القوووراراتالفمسوووطينية فوووي سووووريا واإلسوووالميةالقووووى الوطنيوووة  9

 المخيمات
المشاركة في اجتماع المجمس الوطني  واإلسالميةثائر نصار: اتفقت جميع القوى الوطنية  -راـ اهلل 

الفمسطيني في دمشؽ، برئاسة زكريا األغا عضو لمجنة التنفيذية لمنظمة التحرير رئيس دائرة شؤوف الالجئيف 
 لفمسطيني في سوريا تتضمف:عمى توجيو رسالة طمأنة ألبناء الشعب ا

عودة النازحيف كافة إلى مخيماتيـ وفي مقدميـ النازحيف مف مخيـ اليرموؾ والجوار المتمسكيف بحقيـ في -
 . 3791العودة إلى ديارىـ وممتمكاتيـ التي شردوا منيا عاـ 

مف السالح وخروج الحرص عمى بيئة فمسطينية آمنة ورمزًا لمتعايش والحيادية، عمى قاعدة خمو المخيمات -
المسمحيف وتسييؿ مرور األدوية والمواد الغذائية والطبية باعتبار ذلؾ ضمانة أساسية لتوفير البيئة المناسبة 

 لألمف واالستقرار في المخيمات.
دعوة الجيات المعنية إلطالؽ سراح المعتقميف والمخطوفيف الذيف لـ يثبت تورطيـ، وعمؿ تسويات لكؿ -

 وبيف لتسوية وضعيـ وتسميـ سالحيـ والعودة لحياتيـ الطبيعية.المطارديف والمطم
مواصمة الجيود لتوفير الدعـ واالغاثة االنسانية واالجتماعية لمميجريف، وبذؿ الجيود مع األونروا وكافة -

 المؤسسات والمنظمات الدولية لتوفير أشكاؿ الدعـ واالسناد الالزميف.
الطراؼ ذات الصمة بغرض ابقاء المخيمات الفمسطينية والفمسطينييف مواصمة االتصاالت مع كافة الدوؿ وا-

 بمنأى عف األزمة الداخمية في سوريا والحفاظ عمى أمنيـ وسالمتيـ.
ىذا وقد حيا االجتماع صمود الشعب الفمسطيني ونضالو داخؿ الوطف المحتؿ في مواجية سياسة -

بشكؿ ممنيج وخصوصًا تيويد مدينة القدس وتغيير  االستيطاف والتيويد التي تقوـ بيا حكومة االحتالؿ ا
 معالميا الديمغرافية.

وناقش المجتمعوف أوضاع المخيمات الفمسطينية في سوريا األزمة وانعكاس األزمة في سوريا عمى ىذه 
 المخيمات.

تتضمف واستعرض الوفد برئاسة االغا أىـ النقاط التي تـ بحثيا مع المسؤوليف في الحكومة السورية والتي 
تخفيؼ معاناة االىالي في المخيمات الفمسطينية بما يضمف عودة النازحيف وعودة األىالي إلى دورىـ في 

 مخيماتيـ وأف تكوف المخيمات مخيمات آمنة خالية مف السالح والمسمحيف.
اض كما استعرض اعضاء الوفد االتصاالت والتحركات السياسية التي واكبت بدايات األزمة. كما تـ استعر 

 الجيد المبذوؿ مف أجؿ تأميف الحاجات االنسانية ألىمنا في مخيمات سوريا.
واستعرض الوفد مخاطر استيداؼ المخيمات الفمسطينية وأثاره السمبية عمى موضوع حؽ العودة حيث تشكؿ 

 المخيمات الفمسطينية ومخيـ اليرموؾ أواًل أىـ عناويف حؽ العودة خارج الوطف وداخمو.
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ت الجميع روح المسؤولية الوطنية العالية. واإلرادة السياسية لتحييد المخيمات الفمسطينية وعكست مداخال
 وعدـ زجيا في أتوف الصراع الدائر في سوريا والذي ال يصب في مصمحة أي أحد إال االحتالؿ. 

 31/2/2931، القدس، القدس
 

 الخضري: أردوغان سيزور غزة الفتتاح مستشفى تركيالنائب  8
ئب جماؿ الخضري رئيس مجمس أمناء الجامعة اإلسالمية إف رئيس الوزراء التركي رجب طيب قاؿ النا

أرودغاف سيفتتح مستشفى الصداقة التركي الفمسطيني في قطاع غزة عند االنتياء مف أعماؿ البناء واإلنشاء 
 والتجييزات بكؿ المستمزمات الطبية.

ية إف "المستشفى بدأ العمؿ فيو بتوجييات مباشرة مف وأضاؼ الخضري في تصريحات لقناة "الكتاب" الفضائ
 أردوغاف بيدؼ تعزيز صمود الشعب الفمسطيني ودعمًا لمقطاع الصحي والتعميمي وطمبة كمية الطب".

 //فمسطين أون الين، 
 

 تسارع عمميات تيويد مدينة القدس المحتمة سيؤدي إلى مواجية حتمية عمى األرضالنونو:  9
قاؿ الناطؽ باسـ الحكومة، طاىر النونو، في بياف، إف "عمميات التيويد تتـ مف : بي أي  يو -فمسطيف 

خالؿ ىدـ المباني التاريخية، إلضفاء كؿ ما يشيد عمى تاريخ المدينة العربي واإلسالمي أو طرد السكاف 
 مف المدينة المقدسة، والتدنيس المتواصؿ لممسجد األقصى".

قامة ىذا بمثابة "مق أفمعتبرًا  دمة خطيرة لممس بالحـر القدسي، والسيطرة التدريجية عميو، وصواًل ليدمو وا 
وشدد عمى أف "مجمؿ ىذه الخطوات ستؤدي إلى مواجية حتمية ليس في ساحات  الييكؿ المزعوـ مكانو".

اإلعالـ والسياسة وحدىا، ولكف عمى األرض وفي الميداف"، وأضاؼ أف "الشعب الفمسطيني مسمميف 
 ف لف يقبموا بتمرير ىذه المخططات".ومسيحي

"التحرؾ العاجؿ لوقؼ سمسمة اإلجراءات اإلسرائيمية في  إلىودعا األمة العربية واإلسالمية والعالـ أجمع 
مدينة القدس، ووقؼ عممية التيويد ونيائيًا كمقدمة لعودة القدس إلى أىميا وأصحابيا ومالكيا الشرعييف، 

نياء االحتالؿ الغاصب عنيا  ".وا 
 //الحياة، لندن، 

 
 
 

 انتياكات ممنيجة ومدروسة بغية السيطرة عميو وتيويدهاليباش: ما يجري في المسجد األقصى  39
وليد عوض: استنكر محمود اليباش وزير األوقاؼ والشؤوف الدينية بالحكومة الفمسطينية ما  -راـ اهلل 

قدسيتو مف قبؿ مجموعة مف المستوطنيف يتعرض لو المسجد األقصى مف تدنيس لساحاتو، وتعرُّض ل
 العنصرييف الذيف دخموه صباح الثالثاء تحت حراسة، وحماية شرطة االحتالؿ اإلسرائيمي.

وأكد اليباش بأف ىذه الممارسات العنصرية، شبو اليومية، تستيدؼ استقاللية المسجد األقصى، ووحدانية 
مارسات أصبحت تتجاوز االنتياكات اليومية السيادة اإلسالمية الفمسطينية عميو، خاصة في ظؿ م

 .االستفزازية، إلى انتياكات ممنيجة، ومدروسة بغية السيطرة عميو، وتيويده
 //القدس العربي، لندن، 
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 % من القوى العاممة19االستغناء عن  في الضفة تدرسالحكومة  33

أف الجو السمبي المتمثؿ  لبياف"لػ"ا نور عودةفي الضفة أوضحت الناطقة باسـ الحكومة الفمسطينية 
جميع  أف، مشيرة إلى "مجحؼ بحؽ المواطف"الحكومية الجديدة  واإلجراءاتبالتكينات والتوقعات لمقوانيف 
إضافية لتطبيؽ سياسة التقشؼ وتقميص العجز المالي في خزينة  إجراءاتالوزارات الفمسطينية تدرس 

 بالمئة مف القوى العاممة لتحقيؽ ذلؾ. غناء عف السمطة الفمسطينية، نافية ما تردد حوؿ االست
وأكدت عودة أف الحكومة الفمسطينية ستعرض قانوف الموازنة المقترح عمى الرئيس محمود عباس في نياية 

 مارس المقبؿ إلقراره.
 //البيان، دبي، 

 
 زةلألسر المحتاجة في قطاع غ 2932ألف دوالر خالل  16لجنة حكومية تصرف مميون و 32

 قدمت لجنة المساعدات الحكومية التابعة لألمانة العامة لمجمس الوزراء، مميوف و: أحمد المصري -غزة
، توزعت عمى ألؼ دوالر أمريكي، لألسر المحتاجة في محافظات قطاع غزة خالؿ العاـ الماضي 

 المجاالت الصحية واالجتماعية والتعميمية والطارئة.
أبو عمشة، في تقرير حصمت "فمسطيف" عمى نسخة عنو، الخميس، أف المجنة  وأوضح رئيس المجنة مجدي

 أسرة، فيما تـ توزيع  صرفت المبمغ المذكور عمى دفعات ووفقا لكشوؼ عدة ضمت أسماء 
ألؼ دوالر لعدد مف األسر في شير رمضاف وعيد الفطر  أسرة، و ألؼ دوالر كمساعدات طارئة لػ

 الماضييف.
 //أون الين،  فمسطين

 
 ترفع رواتب معممييا ابتداء من الشير القادم في غزة الحكومة 31

قررت الحكومة الفمسطينية برئاسة إسماعيؿ ىنية، إثر اجتماعيا، الثالثاء، اعتماد : سيد إسماعيؿ -غزة
حكومة بغزة، قانوف التعميـ الجديد، والذي سترتفع بموجبو رواتب المعمميف الذيف يتقاضوف أجورىـ مف ال

 ابتداء مف شير مارس المقبؿ.
وأوضح وزير التربية والتعميـ العالي الدكتور أسامة المزيني، خالؿ مؤتمر صحفي عقده في مقر المكتب 

-اإلعالمي الحكومي بغزة، أف ىذا القرار سيترتب عميو رفع رواتب المعمميف بنسب تتراوح ما بيف 
ناء عمى تعيدات الحكومة الفمسطينية السابقة القاضية بتحسيف %، مبينًا أف ىذا القرار قد جاء ب

 األوضاع المادية لممعمميف.
 //فمسطين أون الين، 

 
 يتيم أطراف داخمية وخارجية بتعطيل المصالحة الزىار 34

قاؿ القيادي في حركة حماس محمود الزىار" إف ىدؼ حركتو في تحقيؽ المصالحة ىو إطالؽ يد  :غزة
في الضفة الغربية ودفعيا الف تحذو حذو قطاع غزة في مواجية االحتالؿ" متيما في ىذا السياؽ المقاومة 

أطرافًا داخمية وخارجية مف دوف أف يسمييا بتعطيؿ المصالحة. واعتبر الزىار في كممة القاىا خالؿ ندوة 
حة" أف المشكمة في سياسية أمس بعنواف "حرب حجارة السجيؿ ونظرية األمف القومي اإلسرائيمي والمصال
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تعطيؿ المصالحة حتى اآلف تكمف في وجود تدخالت مف أطراؼ داخمية وخارجية ال ترغب بحسبو بتحقيؽ 
 المصالحة وتتيـ حماس بذلؾ.

وأضاؼ "المصالحة ال تعني وحدة المواقؼ المتناقضة بيف طرفيف مختمفيف فعمؿ الحكومة في غزة ال يصب 
لشعب الفمسطيني"، داعيًا إلى وحدة الصؼ الفمسطيني في الداخؿ في مصمحة فصيؿ بعينة بؿ ىو لكؿ ا

 والخارج.
وشدد الزىار أف حركتو لف تتنازؿ عف برنامجيا السياسي أو ما حققتو خالؿ األعواـ السابقة مف انجازات 
عمى كافة الصعد منوىًا الى أنو تـ خالؿ جولة الحوار االخيرة االتفاؽ عمى عدة بنود جاري حميا، وىي 
جراء االنتخابات التشريعية والرئاسية والمجمس الوطني، وبناء العقيدة األمنية  تطبيؽ المصالحة المجتمعية وا 

 الوطنية الصحيحة لقوى األمف.
 13/2/2013الغد، عمان، 

 
 السمطة" احتضارستؤجل " نبيل عمرو: زيارة أوباما لمضفة و"إسرائيل" 31

تعوؿ عمى زيارة الرئيس  في حركة فتح ، أف سمطة راـ اهللأكد نبيؿ عمرو القيادي : حمزة أبو الطرابيش
 األمريكي باراؾ أوباما الشير المقبؿ لمضفة و"إسرائيؿ".

وقاؿ عمرو في تصريح متمفز مساء الثالثاء: "إنو مف المتوقع تأجيؿ فترة احتضار السمطة الفمسطينية بعد 
 الزيارة المرتقبة لمرئيس األمريكي".

تعويؿ السمطة عمى الزيارة، ىي إنزاؿ الممؼ الفمسطيني لمساحة العالمية وطرح وأضاؼ أف أحد أسباب 
الغبار عنو, مبينًا أنيا سُتخرج السمطة مف أزمتيا المالية بعد غرقيا في مستنقع "العجز المالي"، وعدـ 

 ايجادىا لمحموؿ حتى المحظة.
"االسرائيمية"  عترؼ بييودية الدولةوفي سياؽ متصؿ، أوضح عمرو أف سياسة منظمة التحرير ال يمكف أف ت

 كما طالب نتنياىو, مؤكدًا أنو ال يوجد لدى السمطة أي استعدادا لالعتراؼ بيا.
فمسطيف ىي دولة "اسمية ال فعمية" في المحافؿ  ولفت عمرو إلى أف نتانياىو يسعى لموصوؿ إلى تثبيت أف
 يحكموف فييا بإرادتيـ. الدولية, مؤكدًا أف الفمسطينييف يريدوف دولة صاحبة سيادة

 12/2/2013الرسالة، فمسطين، 
 
 

 حماس تحث المواطنين عمى التسجيل لالنتخابات 36
حثت حركة حماس، اليوـ الثالثاء، أنصارىا وكوادرىا عمى التسجيؿ النتخابات الرئاسة والمجمسيف الوطني 

 والتشريعي.
حؽ ُيمكف مف المشاركة في االنتخابات وقالت الحركة في بياف ليا، إف التسجيؿ في السجؿ االنتخابي 

لجميع المواقع ال ينبغي تضييعو، مضيفًة: "بالتسجيؿ في السجؿ االنتخابي ترفع نسبة المسجميف إلى عدد 
أصحاب حؽ االقتراع، فيظير أثر وجود المواطف الفمسطيني في كؿ حاؿ شارؾ أو امتنع، ليكوف لو دور 

 ىؿ الكفاءة واألمانة".في تصحيح المسار وحفظ الحقوؽ وتقديـ أ
 12/2/2013فمسطين أون الين، 
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 حماس تدعو الجامعة العربية و"التعاون اإلسالمي" إلى تحمل مسؤولياتيم تجاه المسجد األقصى 39
غزة: حذرت حركة حماس مف اعتزاـ منظمات ييودية تقديـ ما يسمى بقرابيف عيد "الفصح" في باحات 

 المسجد األقصى المبارؾ. 
اس" في بياف صحفي صادر عف مكتبيا اإلعالمي االحتالؿ مسؤولية وتداعيات األعماؿ وحّممت "حم

االستفزازية التي يقـو بيا متطّرفوف ييود، تارة بذريعة النشاطات السياحية، ومرة بداعي تقديـ قرابيف ما 
اوالت يسمى بعيد "الفصح" في باحات المسجد األقصى المبارؾ، مشددًة عمى أف تمؾ االعتداءات ومح

التيويد لف تغير حقائؽ التاريخ، "ولف تفمح في ثنينا عف التمسؾ بحقوقنا ومقدساتنا التي سندافع عنيا بكؿ 
 السبؿ المتاحة". 

ودعت جامعة الدوؿ العربية ومنظمة التعاوف اإلسالمي إلى تحمؿ دورىـ ومسؤولياتيـ في حماية األقصى 
 اتخاذ اإلجراءات الكفيمة بوقؼ النشاطات االستيطانية.  والقدس مف خطر التيويد المستمر، واإلسراع في

وشددت "حماس" عمى أنو "ما عادت لغة اإلدانة صالحة لمجـ شيية االحتالؿ ومستوطنيو بتيويد القدس 
وبناء ىيكميـ المزعوـ عمى أنقاض المسجد األقصى المبارؾ؛ فشعبنا الفمسطيني في القدس وعموـ األراضي 

ى الدعـ والتثبيت لتعزيز صموده ومقاومتو القادرة عمى وقؼ االستيطاف ودحر االحتالؿ الفمسطينية بحاجة إل
 ومقدساتنا". عف أرضنا

 12/2/2013قدس برس، 
 

 فمسطينيًا بينيم قيادي من حماس في الضفة 33الجيش اإلسرائيمي يعتقل  38

ىـ عضو القيادة السياسية اعتقمت قوة مف الجيش اإلسرائيمي أحد عشر فمسطينيًا أحد :يو بي أي -فمسطيف 
لحركة حماس يدعى رأفت ناصيؼ، خالؿ حممة دىـ فجر اليوـ الثالثاء، في مدينة طولكـر ونابمس داخؿ 

 الضفة الغربية.
ويذكر أف القوات اإلسرائيمية تشف عمميات دىـ واعتقاؿ بصورة شبو منتظمة في الضفة الغربية، فيما تركزت 

 ضد كوادر وناشطي حركة حماس ونوابيا.  االعتقاالت في األسابيع األخيرة
 1/1/2013الحياة، لندن، 

 
 

 عبد المجيد: الوفد الفمسطيني إلى سورية يطمب استعادة العقارات واألمالك ونقل مقر السفارة 39
قاؿ أميف سر تحالؼ القوى الفمسطينية في سورية خالد عبد المجيد إف "الوفد : نادية سعد الديف –عماف 

ي غادر دمشؽ أمس متوجيًا إلى بيروت، طمب مف السمطات السورية استعادة بعض الفمسطيني، الذ
 العقارات واألمالؾ، ونقؿ مقر السفارة إلى مكاف آخر مف العاصمة".

وأضاؼ، لػ"الغد" مف دمشؽ، إف الوفد، برئاسة عضو المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير زكريا اآلغا، التقى 
ليف السورييف لمتابعة أوضاع الالجئيف الفمسطينييف وعرض مطالب يحمميا خالؿ زيارتو عددًا مف المسؤو 

مف المنظمة وحركة فتح عمييـ". وأوضح بأف "حركة فتح طمبت مف السمطات السورية، عبر الوفد، تمكينيا 
مف استعادة أمالؾ وعقارات في مناطؽ مختمفة مف األراضي السورية، تسيطر عمييا حركة "فتح االنتفاضة" 

 ، وأف يكوف ليا حرية التصرؼ فييا".3891العاـ  منذ
 13/2/2013الغد، عمان، 
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 ليبرمان: ال يمكن التوصل إلى حل مع القيادة الفمسطينية الحالية 29

قػػاؿ زعػػيـ "يسػػرائيؿ بيتينػػو" ووزيػػر الخارجيػػة اإلسػػرائيمية المسػػتقيؿ أفيغػػدور ليبرمػػاف إنػػو ال يػػرى أيػػة إمكانيػػة 
 لفمسطينية الحالية.لمتوصؿ إلى حؿ مع القيادة ا

جاء ذلؾ خالؿ حديثو عف المفاوضػات مػع السػمطة الفمسػطينية، حيػث قػاؿ إنػو ال يػرى إمكانيػة لمتوصػؿ إلػى 
 حؿ عمى أساس "دولتيف لشعبيف" مع القيادة الفمسطينية الحالية.

عػرض عمػى وأضاؼ أف خطاب "بار إيالف" الذي ألقػاه رئػيس الحكومػة بنيػاميف نتانيػاىو فػي "بػار إيػالف" لػـ ي
 الحكومة لممصادقة عميو بشكؿ رسمي.

و فػي حديثػػو عػػف المباحثػػات اإلسػرائيمية لتشػػكيؿ ائػػتالؼ حكػػومي، قػاؿ ليبرمػػاف إف الصػػعوبة المركزيػػة تكمػػف 
 في قضية "المساواة في العبء".

نمػػا مػػف األقميػػات  وأضػػاؼ أنػػو "يجػػب المطالبػػة بالمسػػاواة فػػي تحمػػؿ العػػبء لػػيس مػػف الحريػػدييف وحػػدىـ، وا 
 لياربيف مف الخدمة". وا

 31/2/2931، 48عرب 
 

 تدعو االتحاد األوروبي لتصنيف "حزب اهلل" إرىابياً  "إسرائيل" 23
دعػػا منػػدوب إسػػرائيؿ لػػدى األمػػـ المتحػػدة روف بروسػػور، أمػػس، االتحػػاد األوروبػػي إلػػى : )"السػػفير"، ا ش ا(

روبية بفقػداف البصػيرة لتصػنيفيـ الحػزب وضع "حزب اهلل" عمى قائمة المنظمات "اإلرىابية"، متيمًا الدوؿ األو 
 باعتباره "منظمة خيرية".

وقاؿ بروسور، خالؿ جمسػة لمجمػس األمػف الػدولي حػوؿ حمايػة المػدنييف فػي النزاعػات المسػمحة، إف "اليػدؼ 
األساسػػي مػػف وجػػود حػػزب اهلل ىػػو ارتكػػاب أعمػػاؿ إرىابيػػة داخػػؿ الشػػرؽ األوسػػط وخارجػػو، ولػػـ تشػػيد القػػارة 

غػػػزو نػػػابميوف لروسػػػيا مثػػػؿ ىػػػذا االفتقػػػار المػػػدىش إلػػػى البصػػػيرة، حيػػػث تعتبػػػر بعػػػض الػػػدوؿ  األوروبيػػػة منػػػذ
 األوروبية حزب اهلل منظمة خيرية".

وأشػػػار بروسػػػور إلػػػى قػػػرار السػػػمطات البمغاريػػػة، األسػػػبوع الماضػػػي، اعتبػػػار "حػػػزب اهلل" المػػػتيـ الرئيسػػػي فػػػي 
 خمسة إسرائيمييف. اليجـو عمى حافمة لنقؿ الركاب في بورغاس وأدى إلى مقتؿ 

 31/2/2931، السفير، بيروت
 إلخراج "إسرائيل" من عزلتيا سالميوصي بتحريك عممية ال لمشاباك السابقالرئيس  22

يػػرى الػػرئيس السػػابؽ لجػػاز "الشػػاباؾ" عػػامي أيػػالوف، بػػأّف المشػػكمة الفمسػػطينية مػػا زالػػت فػػي نظػػر الشػػارعيف 
رًا لعػػػدـ االسػػػتقرار فػػػي الشػػػرؽ األوسػػػط، وبالتػػػالي فإنيػػػا العربػػػي واإلسػػػالمي فػػػي القػػػاىرة وعّمػػػاف وتركيػػػا مصػػػد

القضية التي مػف خػالؿ تحريكيػا قػدمًا تسػتطيع الدولػة العبريػة اسػتعادة شػرعيتيا، مشػددًا عمػى أف التقػدـ عمػى 
المسػػار الفمسػػطيني ىػػو المخػػرج الوحيػػد لمتصػػدي لعزلػػة "إسػػرائيؿ" الدوليػػة فػػي ظػػؿ الواقػػع الخطػػر فػػي الشػػرؽ 

وأشػار "أيػالوف" إلػى أّف تحريػؾ العمميػة السياسػية بػيف "إسػرائيؿ" والسػمطة الفمسػطينية سيسػمح  األوسط الجديد.
بتعزيػػز قػػوة األطػػراؼ "البراغماتيػػة" التػػي مػػا زالػػت تتطمػػع إلػػى شػػرؽ أوسػػط أكثػػر اسػػتقرارًا، وتحػػارب "التطػػرؼ 

دار األمنػي حػدودًا مؤقتػة، الديني". وشدد عمى ضرورة إعالف "إسرائيؿ" أنيا تعتبر الخطوط التي يمر بيا الج
قبؿ التوصؿ إلى التسوية الدائمة، وأف ُتصدر قانونًا لإلسػتيعاب واإلجػالء الطػوعي لممسػتوطنيف الػراغبيف فػي 
العػػودة إلػػى العػػيش داخػػؿ حػػدود الدولػػة العبريػػة منػػذ اآلف. وأوصػػى "أيػػالوف" حكومتػػو بأّنػػو فػػي حػػاؿ تػػـ توقيػػع 
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وصػػال إلػػى الترتيبػػات األمنيػػة المقبولػػة مػػف جانػػب "إسػػرائيؿ"، فػػإّف عمػػى االتفػػاؽ الػػدائـ بػػيف الكيػػاف والسػػمطة وت
 الجيش الصييوني مواصمة وجوده في مناطؽ الضفة الغربية والدفاع عف مصالح الدولة العبرية األمنية.

Ynet News )يديعوت أحرونوت( 

 32/2/2931، 2911 ، العددالتقرير المعموماتي

 
 ت لتركيا بإدخال أجيزة لمستشفى في غزة لتحسين العالقات": "إسرائيل" سمحاليوم"إسرائيل  21

" المجانيػة أف سػ: أ ؼ ب -غزة، القدس، المحتمة  إسػرائيؿ لتركيػا بإرسػاؿ  ماحذكرت صػحيفة "إسػرائيؿ ىػايـو
كبػادرة تيػدؼ ، جاء موظفيف ومعدات لمستشفى جديد قيد البناء في قطاع غزة بعد طمب ديبموماسي مف أنقرة

"ىذه الخطػوة ميمػة فػي مسػاعدة التوصػؿ إلػى  واعتبرت الصحيفة قة بيف الحميفيف السابقيف.إلى تحسيف العال
سرائيؿ".  المصالحة بيف تركيا وا 

وقػػػاؿ جػػػاي أنبػػػار المتحػػػدث باسػػػـ اإلدارة المدنيػػػة اإلسػػػرائيمية إف بنػػػاء المستشػػػفى الجديػػػد تػػػـ مػػػف دوف موافقػػػة 
 ريبيا عبر األنفاؽ مع مصر.إسرائيؿ أو مشاركتيا مع مواد بناء يبدو بأنو تـ تي
موظفػػًا تركيػًا لمعمػؿ ىنػػاؾ" مضػيفًا بػػأف المػواد سترسػػؿ  22وأوضػح أف "الموافقػة ىػػي لمحتويػات المستشػػفى ولػػ

وقاؿ مسؤولوف فمسطينيوف في غزة  إلى ميناء أسدود في شماؿ إسرائيؿ وبعدىا ستؤخذ إلى غزة في شاحنات.
 إف بناء المستشفى قد اكتمؿ تقريبًا.

 31/2/2931، ة، لندنالحيا
 

 "سرائيل"إردوغان لزيارة أن ندعو أ يجبليفني:  24
قالػػت رئيسػػة حػػزب "الحركػػة" االسػػرائيمي تسػػيبي ليفنػػي  :ا.ؼ.ب -الحيػػاة الجديػػدة  -راـ اهلل -القػػدس المحتمػػة 

امس، اف عمى اسرائيؿ اف تدعو رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغاف لزيارتيا مف أجؿ اعادة العالقات 
 والروابط الدبموماسية بيف البمديف، حسب موقع "يديعوت احرونوت" االلكتروني.

 31/2/2931، الحياة الجديدة، رام اهلل
 
 

 من معسكر لمجيش اإلسرائيمي سمحةأبدعوى خطف  خمسة فمسطينيين تعتقل"إسرائيل"  21
نحػػو شػػػيريف خمسػػػة مػػػف أعمنػػػت مخػػػابرات االحػػتالؿ اإلسػػػرائيمي أمػػػس الثالثػػػاء، أنيػػا اعتقمػػػت قبػػػؿ : الناصػػرة

عاما مف منطقة قمنديا في ضواحي القدس المحتمة، بػزعـ  10و 19الشباف الفمسطينييف، تتراوح أعمارىـ بيف 
 انيا اقتحمت معسكرا لجيش االحتالؿ و"اعتدت" عمى أحد الجنود واختطفت بندقية رشاش.

 31/2/2931، الغد، عّمان
 

 دس خشية وقوع عممية مسمحةيرفع درجة التنىب في الق اإلسرائيمياألمن  26
رفع األمف اإلسرائيمي أمس " الثالثػاء" حالػة التأىػب واالسػتعداد فػي مدينػة القػدس عقػب ورود إنػذار : الناصرة

 حوؿ إمكانية وقوع عممية مسمحة داخؿ حدود المدينة .
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ظػة اسػتعدادا وقاؿ موقع يديعوت احرونوت العبري أف الشػرطة ونجمػة داود الحمػراء رفعػت حالػة التأىػب واليق
ألي طػػػارئ متوقػػػع دوف اف تفصػػػح المصػػػادر األمنيػػػة عػػػف نػػػوع ومصػػػدر التيديػػػد الػػػذي اسػػػتوجب رفػػػع درجػػػة 

 التأىب األمني.
 31/2/2931، الغد، عّمان

 
  سممصمى اهلل عميو و  محمد الرسول "يشتمون"اإلسرائيمي  االحتاللجنود  29

االحتالؿ اإلسرائيمي شرعت في دوريػة ليػا،  كشؼ النقاب أمس الثالثاء، عف اف مجموعة مف جنود :الناصرة
بػػػاطالؽ ىتافػػػات "واغػػػاني" تشػػػتـ فييػػػا الرسػػػوؿ محمػػػد  3791فػػػي إحػػػدى سػػػاحات القػػػدس المحتمػػػة منػػػذ العػػػاـ 

 (، اضافة الى ىتافات عنصرية ضد العرب.صمى اهلل عميو وسمـ)
 31/2/2931، الغد، عّمان

 
 البحرين األحمر والميت وزارة حماية البيئة تحذر من قناة تربط": إسرائيل" 28

حذرت وزارة حماية البيئة اإلسرائيمية أمس، مف مغبة اعتماد الخطة التي اقترحيا البنػؾ الػدولي فػي : )أ ش ا(
ما يتعمؽ بمشروع قناة بيف البحريف األحمر والميت، التي مف شأنيا أف تشكؿ خطرًا داىمًا عمى البحر الميت 

 وعمى قطاع السياحة في المنطقة.
الوزارة، بحسب راديو "صوت إسرائيؿ"، إف ىذه الخطة قد تؤدي إلى انتشار الجراثيـ والطحالب الضارة  وقالت

وبالتػػالي إلػػى انبعػػػاث روائػػح كرييػػة شػػػديدة، فضػػاًل عػػػف تكػػديس كميػػات كبيػػػرة مػػف الجػػبس فػػػي ميػػاه البحػػػر. 
 وأضافت أف خطة البنؾ الدولي ىذه لف تنقذ البحر الميت بؿ ستعرضو لمخطر.

  31/2/2931، ير، بيروتالسف 
 

  تدمير القاعدة الصاروخية لحماس "عمود السحاب" : استطعنا خالل عمميةزغانت 29
اف الػذراع الطويمػة لمجػيش االسػرائيمي  زقاؿ رئيس ىيئػة اركػاف الجػيش االسػرائيمي بينػي غػانت :القدس المحتمة

 تستطيع اف تصؿ وتضرب بقوة اي ىدؼ.
يجيف مػػف كميػػة تعمػػيـ الوحػػدات القتاليػػة العسػػكرية ليمػػة الثالثػػاء اف خػػالؿ خطابػػو لطػػالب خػػر  زواوضػػح غػػانت

الجػػيش االسػػرائيمي اسػػتطاع خػػالؿ الحػػرب االخيػػرة عمػػى قطػػاع غػػزة والمعروفػػة بعمميػػة " عػػامود السػػحاب" اف 
 يصؿ لمبنية التحتية لحركة حماس وتدمير القاعدة الصاروخية وذلؾ لحماية السكاف في الجنوب.

القوات البريػة الجنػراؿ "سػميماف ترجمػاف" اف الجنػدي فػي الميػداف يجػب اف يثبػت نفسػو انػو مف جيتو قاؿ قائد 
محػػارب شػػرس وامامػػو تحػػديات معقػػدة واالىػػـ فػػي الموضػػوع الشػػعور كقائػػد كبيػػر عمػػى ارض المعركػػة، واف 

 الجندي نفسو مسؤوؿ عف النصر او اليزيمة في المعركة.
 32/2/2931، وكالة سما اإلخبارية

 
 الجنود األثيوبيون بالجيش اإلسرائيمى األكثر حبسًا بو"السجون العسكرية"العاشرة":  "القناة 19

% مػف 20ذكرت اإلذاعة العامة اإلسرائيمية والقناة العاشرة بالتمفزيوف اإلسرائيمى أف أكثر مػف : محمود محيى
أثنػػاء خػػدمتيـ داخػػؿ  الييػػود األثيػػوبييف الػػذيف تجنػػدوا فػػى خدمػػة العسػػكرية، يجػػدوف أنفسػػيـ فػػى مرحمػػة معينػػة

 السجوف العسكرية ألسباب مختمفة.
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ووفقًا لما نشرت وسائؿ اإلعالـ اإلسرائيمية، فإف الفرع الجديد فى قسـ القوى البشرية داخؿ الجيش، والمسئوؿ 
عف دمج الجنود ذوى األصوؿ األثيوبية، يعمؿ عمى إصالح تمؾ الظاىرة، فى محاولػة منػو لمتقميػؿ فػى نسػبة 

 طوف منيـ فى مخالفات كبيرة.الذيف يتور 
ونقمت القناة العاشرة عف رئيس الفرع ىيال ىمجرف قولو "إف اليدؼ فى الحقيقة ىو دمج ىػؤالء كمػا يجػب فػى 
الخدمػػة العسػػكرية، والوصػػوؿ مػػنيـ ألفضػػؿ أنػػواع الخدمػػة"، فيمػػا أعربػػت عضػػو الكنيسػػت عػػف حػػزب "ىنػػاؾ 

ًة "ىػذه معطيػات خطيػرة جػػدا، واألمػر ال يتعمػؽ بأشػػخاص مسػتقبؿ" فنينػة تمنوشػتة عػػف أسػفيا ليػذا األمػر قائمػػ
 محدودة دوف األخرى بؿ ظاىرة جماعية وىى ببساطة فشؿ".

الجػػدير بالػػذكر أف نصػػؼ الػػذيف يػػدخموف مػػف الجنػػود مػػف أبنػػاء الطائفػػة األثيوبيػػة السػػجف العسػػكرى، يػػدخموف 
 وعدـ الحضور.% يدخموف السجف عمى خمفية التغيب 22عمى خمفية اليروب مف الخدمة، و

 32/2/2931، اليوم السابع، مصر
 

 سترالي: نتنياىو يدعو لمتكتم عمى قضية محرجة لمؤسسة رسميةبعد النشر عن السجين اال 13
بػالتزامف مػػع نشػر بعػػض المواقػع ووسػػائؿ االعػالـ االسػػرائيمية عػف قضػػية السػجيف االسػػترالي : القػدس المحتمػػة

قبػؿ أف ينتحػر أو يػزعـ أنػو انتحػر  "x"لوف تحػت اسػـ مسػتعارالذي أمضي في العػزؿ االنفػرادي فػي سػجف ايػا
، بػػالتزامف دعػػا نتيػػاىو رؤسػػاء تحريػػر وسػػائؿ االعػػالـ االسػػرائيمية الػػى اجتمػػاع عاجػػؿ فػػي مكتبػػو 2030عػػاـ 
 امس.

وأفػػادت صػػحيفة "ىػػأرتس" أف مكتػػب رئػػيس الحكومػػة عقػػد امػػس الثالثػػاء، اجتماعػػا عػػاجال لمػػا يسػػمى بػػػ"لجنة 
فػػي وسػػائؿ اإلعػػالـ" اإلسػػرائيمية، وذلػػؾ لمطمػػب مػػنيـ التعػػاوف فػػي عػػدـ نشػػر قضػػية وصػػفت رؤسػػاء التحريػػر 

 بأنيا "محرجة جدا لمؤسسة رسمية".
وكانت وسائؿ اعالـ اسرائيمية قد نشرت اف تحقيقا صحفيا أجرتو شبكة أيي بي سي" االسترالية قػد كشػؼ أف 

فػػي سػػجف أيػػالوف االسػػرائيمي، تحػػت أسػػـ مسػػتعار " السػػجيف األمنػػي"، الػػذي كػػاف معػػتقال فػػي العػػزؿ االنفػػرادي 
 ىو مواطف أسترالي. 2030وانتحر عاـ 

" Xوأفاد معمؽ موقع "واال" العبري لمشؤوف االمنية يوسي ميممػاف اسػتنادا الػى التحقيػؽ المػذكور, اف السػجيف "
 كاف ييوديا استراليا يعمؿ لصالح جياز الموساد االسرائيمي ويدعى بف زايغر. 

 31/2/2931، اإلخبارية وكالة سما
 

 ينشئ "غرفة عمميات" خاصة بالحرب اإللكترونية الجيش اإلسرائيمي 12
أنيػػى جػػيش االحػػتالؿ اإلسػػرائيمي ميمػػة إقامػػة غرفػػة عمميػػات خاصػػة بػػالحرب عمػػى الشػػبكة : القػػدس المحتمػػة
أنظمػػة ونقػػؿ عػػف مصػػدر عسػػكري إسػػرائيمي قولػػو: إف ىنػػاؾ ارتفاعػػا فػػي عػػدد محػػاوالت تحػػدي  اإللكترونيػػة.

 الحاسوب في إسرائيؿ.
وبحسػػب المصػػدر فإنػػو خػػالؿ عمميػػة سػػيطرة البحريػػة اإلسػػرائيمية عمػػى سػػفينة مرمػػرة جػػرت محػػاوالت مػػف قبػػؿ 
قراصنة انترنت "ىاكرز" إلسقاط موقع إذاعة الجيش، وأيضا خالؿ الحرب العدوانية األخيرة عمى قطاع غزة، 

 الت الختراؽ عدة مواقع إسرائيمية.التي أطمؽ عمييا "عامود السحاب"، حيث جرت محاو 
جنػػديا، فيمػػا يعمػػؿ الجػػيش كػػؿ الوقػػت عمػػى  20وقػػاؿ المسػػؤوؿ العسػػكري: "يعمػػؿ فػػي غرفػػة العمميػػات نحػػو 

حباطيا".  إعداد جنود آخريف في مسار خاص لتشخيص اليجمات في بدايتيا وا 
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 31/2/2931، وكالة سما اإلخبارية
 

 بالتغييرات التي يتحتم عمى الممك إجراءىا  دراسة إسرائيمية: استقرار األردن يتعمق 11
ػ زىير أندراوس: يواصؿ أقطاب دولة االحتالؿ مف المستوييف األمني والسياسػي، إضػافة إلػى مراكػز  الناصرة

ومعاىد األبحاث في الدولة العبرية متابعة المسػتجدات عمػى السػاحة األردنيػة، وىنػاؾ إجمػاع شػبو كامػؿ بػأف 
ية ُتمقػي بظالليػا السػمبية عمػى النظػاـ الحػاكـ فػي المممكػة الياشػمية، وُتشػجع القػوى األحداث الجارية فػي سػور 

اإلسالمية تحديدا عمى رفع سقؼ مطالبيا اإلصالحية إلى درجة عالية ال يتمكف العاىؿ األردني، الممؾ عبد 
 وة أكثر،اهلل الثاني، مف تمبيتيا، حتى لو اتخذ قرارا بذلؾ، ألف ىذه القوى في حاؿ حصوليا عمى ق

تقػػوؿ دراسػػة جديػػدة صػػادرة عػػف مركػػز أبحػػاث األمػػف القػػومي اإلسػػرائيمي، سػػُتطالب بالمزيػػد مػػف اإلصػػالحات، 
ومػػف غيػػر المسػػتبعد أف ُتطالػػب بتحويػػؿ المممكػػة إلػػى مممكػػة دسػػتورية، أْي االنتقػػاص مػػف صػػالحيات العاىػػؿ 

 األردني.
ب فػػي المممكػػة بػػيف القػػوى المتخاصػػمة اسػػتعمؿ وقالػػت الدراسػػة أيًضػػا إف الممػػؾ األردنػػي وبيػػدؼ تقريػػب القمػػو 

وبشكؿ ممتػاز شػبكات التواصػؿ االجتمػاعي عمػى مختمػؼ أنواعيػا، ىػذه الشػبكات التػي تمػنح الجيػؿ الصػاعد 
والشػػباب الفرصػػة النػػادرة لمتعبيػػر عػػف آرائيػػـ والوصػػوؿ لصػػناع القػػرار، وخصوصػػا الشػػباب المبػػرالييف مػػنيـ، 

لكػػػف بالمقابػػػؿ يشػػػددوف عمػػػى رؤيػػػتيـ القاضػػػية بالحفػػػاظ عمػػػى المممكػػػة الػػػذيف يرغبػػػوف فػػػي إحػػػالؿ التغييػػػر، و 
 واستقرارىا.

وزادت الدراسػػة قائمػػًة إنػػو بػػالنظر إلػػى نتػػائج االنتخابػػات األخيػػرة التػػي جػػرت فػػي المممكػػة، فػػإف الممػػؾ األردنػػي 
ذلػؾ أف يعرؼ جيدا أف مجاؿ المرونة لديو في وضع إصالحات بعيدة المدى في المممكة بات محدودا جػدا، 

القاعدة األساسية التي يرتكز عميو حكمو موجودة لدى قادة وزعماء ووجياء العشػائر والقبائػؿ، باإلضػافة إلػى 
 أصحاب المصالح العشائرية والمناطقية.

وأشػػارت الدراسػػة أيًضػػا إلػػى أف جيػػؿ الشػػباب فػػي األردف سُيواصػػؿ تأييػػده لمممػػؾ فقػػط فػػي حالػػة واحػػدة وىػػي 
ذ اإلصالحات اليادفة إلضعاؼ القوى التقميدية واإلسالمية، كما يعمؿ عمػى إيجػاد تتمخص في مواصمتو بتنفي

حػػوار سياسػػي حػػر، ويفػػتح المجػػاؿ أمػػاـ الجيػػؿ الشػػاب لالنخػػراط فػػي القيػػادة، وبالتػػالي، تابعػػت الدراسػػة، إذا 
كػػوف انػػتيج الممػػؾ ىػػذه السياسػػة، فإنػػو خػػالؿ عػػدة سػػنوات سػػتنمو طبقػػة شػػباب قياديػػة جديػػدة فػػي المممكػػة، ت

عصػػرية ومدنيػػة، ىػػذه الطبقػػة النخبويػػة، شػػددت الدراسػػة، مػػف شػػأنيا أْف تكػػوف القاعػػدة القويػػة والواسػػعة لتكػػوف 
 بدياًل لتغيير القيادات التقميدية التي يرتكز عمييا الممؾ في ىذه الفترة.

عربػػي، ولكػػف وبػػرأي معػػد الدراسػػة، فػػإف الجيػػؿ الشػػاب فػػي األردف يقػػوـ بتطبيػػؽ مػػا ُيطمػػؽ عميػػو اسػػـ الربيػػع ال
بشكؿ مخفؼ وبدوف سفؾ دماء، ولكف ىذه الطبقة غير معنية بالثورة عمى النظػاـ الممكػي، إذ أنيػـ يطمحػوف 
إلػى إحػداث تغييػرات تدريجيػة ولكػنيـ يرفضػوف تحطػيـ اليػـر االجتمػاعي ػ االقتصػادي ػ السياسػي، ألف مػف 

لى حالة مف الفوضى العارمة، وشددت الدراسة عمػى  شأف ذلؾ أْف ُيوصؿ الشعب األردني إلى سفؾ الدماء وا 
أف التخوؼ الجماعي مف انحالؿ المممكة الياشمية ُيجمع كؿ القوى التي ُتطالػب الممػؾ بإدخػاؿ اإلصػالحات 

حداث التغييرات حولو وليس ضده، عمى حد تعبير الدراسة.  وا 
ؿ التغييػػر فػػي التوجيػػػات وتتوقػػع الدراسػػة أف يقػػوى الحكػػـ الممكػػػي فػػي األردف إذا عػػرؼ الممػػؾ كيفيػػػة اسػػتغال

يجػػاد المنػػاخ المالئػػـ لنشػػوء قيػػادة شػػبابية، ومػػع ذلػػؾ، كمػػا تبػػيف مػػف  بواسػػطة عمميػػات عصػػرية وديمقراطيػػة، وا 
نتائج االنتخابات األخيرة، فػإف القػوى التقميديػة التػي يعتمػد عمييػا الحكػـ الممكػي اليػـو لػف تتنػازؿ بسػيولة عػف 
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ف، وبالتػػػالي، أضػػػافت الدراسػػػة قائمػػػًة إف النجػػػاح الػػػذي حققػػػو قػػػادة تأثرييػػػا عمػػػى األجنػػػدة السياسػػػية فػػػي األرد
العشائر والمحافظوف والمؤيدوف لمنظاـ في االنتخابػات األخيػرة أكػدت لجيػؿ الشػباب أف شػيًئا لػـ يتغيػر، وأفء 
القػػوى التػػػي ُتعػػػارض إجػػراء أي تغييػػػر فػػػي المممكػػػة ىػػي نفػػػس القػػػوى التػػػي حققػػت االنتصػػػار فػػػي االنتخابػػػات 

وبالتالي، فإف مواكبة ردود فعؿ الشباب في شبكات التواصؿ االجتماعي بينت عمى أنيػـ تأكػدوا مػرة  األخيرة،
 أخرى أف الممؾ يجب المبادرة مستغاًل صالحياتو إلحداث التغييرات.

وأوضػػحت الدراسػػػة أيضػػػا أف السػػػؤاؿ الػػذي سػػػيبقى مطروحػػػا وبػػػدوف إجابػػػة يكمػػف فػػػي التػػػالي: ىػػػؿ التغييػػػرات 
الشػػباب فػػي األردف وخريطػػة الطريػػؽ التػػي وضػػعيا الممػػؾ، قادرتػػاف عمػػى الحفػػاظ عمػػى  الحاصػػمة لػػدى جيػػؿ

ـْ الن وكػػػاف العاىػػؿ األردنػػػي الممػػػؾ عبػػد اهلل الثػػػاني قػػػد وضػػع خارطػػػة طريػػػؽ إلصػػػالحات  اسػػتقرار المممكػػػة أ
بيػة مػف أجػؿ سياسية شاممة، تمتـز بمبدأ التدرج، بينما أعمف أنو سيبدأ التشػاور مػع مجمػس النػواب والكتػؿ النيا

 اختيار رئيس الوزراء الذي سيكمؼ بتشكيؿ الحكومة المقبمة.
عالوة عمى ما ُذكر أنًفا، ذكرت الدراسة اإلسرائيمية أنو عمى الػرغـ مػف افتقػاره إلػى النفػوذ االقتصػادي، إال أف 

لعربيػة وقعػت األردف ميـ لمغرب، فالمممكة كانت دائًما مؤيدة لمغرب، وىي واحدة مف اثنتػيف فقػط مػف الػدوؿ ا
معاىػػدة سػػالـ مػػع إسػػرائيؿ، وتقػػع فػػي قمػػب منطقػػة متقمبػػة، وفػػي الماضػػي سػػمحت بيػػدوء لمجيػػوش األمريكيػػة 
والبريطانية باسػتخداـ أراضػييا ومرافقيػا كنقطػة انطػالؽ. ومػا يقػرب مػف نصػؼ سػكاف األردف ىػـ مػف أصػوؿ 

المختمفػة التػي تعػيش فػي الػبالد. كمػا  فمسطينية، والنظاـ الممكي عمؿ بجد لضماف اليدوء بينيـ وبيف القبائػؿ
أنو جغرافيا أجبر األردف، الواقع بيف إسرائيؿ وسورية والسعودية والعراؽ، النظػاـ عمػى اتخػاذ خيػارات صػعبة، 

ألػؼ الجػس سػوري عمػى األراضػي  200وأحيانا مستحيمة، فالوضع الحالي في األردف، ال يحتمػؿ وجػود نحػو 
كػػػاف حػػػذرا تجػػػاه األحػػػداث فػػػي سػػػورية، فػػػبالده تسػػػاعد بيػػػدوء المعارضػػػة األردنيػػػة، وموقػػػؼ الممػػػؾ عبػػػد اهلل 

 السورية، لكنيا بموازاة ذلؾ، أبقت عمى سفيرىا في دمشؽ، عمى حد قوؿ الدراسة.

 31/2/2931، القدس العربي، لندن

 
 
 

  فمسطينًيا في سورية منذ بدء األزمة 999سورية: مقتل  فمسطينييمجموعة العمل من أجل  14

تقرير توثيقي ارتفاع حصيمة الشيداء الفمسطينييف الذيف سقطوا في الصراع الدائر بيف كشؼ : دمشؽ
 إلى تسعمائة وتسعيف شييًدا. نحو عاميف، جماعات الثوار السورييف وقوات النظاـ، منذ

(، 2|32وأكدت "مجموعة العمؿ مف أجؿ فمسطينييف سورية" أف شييديف فمسطينييف سقطا أمس الثالثاء )
ـ حسيف أبو الميؿ مف سكاف مخيـ الحسينية، واستشيد متأثرا بجراحو نتيجة القصؼ عمى المخيـ، ىما: ىشا

عامًا( فمسطيني الجنسية مف سكاف دمر الغربية، واعدـ ميدانيًا مف قبؿ  19والشييد يوسؼ وليد الجباف )
 جيش النظاـ في منطقة القطيفة بريؼ دمشؽ، كما قالت.

ات عنيفة في أوؿ شارع الثالثيف ومحيط مخيـ اليرموؾ لالجئيف الفمسطينييف وأكدت المجموعة حدوث اشتباك
 في دمشؽ، بيف الجيات المسمحة التابعة لمجيش الحر وبيف الجيش النظامي.

وأضافت أف سكاف مخيـ اليرموؾ ما زالوا يعانوف مف نقص حاد في المواد الطبية والغذائية ومواد التدفئة 
عمى التوالي. كما تعرض مخيـ  22يفرضو الجيش النظامي عمييـ لميوـ بسبب الحصار الخانؽ الذي 
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النيرب، والمناطؽ المحيطة بو لقصؼ عنيؼ مف جانب قوات النظاـ، ما سبب حالة مف اليمع والخوؼ في 
 صفوؼ سكاف المخيـ.

ر وأشارت "مجموعة العمؿ" إلى أف المخيـ يعاني مف أزمات معيشية خانقة خصوصًا مع انقطاع التيا
 الكيربائي، وشبكة االتصاالت عف معظـ مناطقو، والنقص الحاد في المواد الغذائية والتدفئة والخبز فيو.

وذكرت المجموعة أف أىالي مخيمات درعا والسبينة وحندرات، يعانوف مف أوضاع إنسانية ومعيشية صعبة 
ات ومادة الخبز، حيث أصبح بسبب فقر الحاؿ والنقص الشديد في المواد التموينية والغذائية والمحروق

الحصوؿ عمى ربطة الخبز بالغ الصعوبة، إضافة إلى ارتفاع أسعار المواد األولية بشكؿ كبير، عمى حد 
 تعبيرىا.

 31/2/2931قدس برس، 
 

 قرارا تبناىا المجتمع الدولي دون تنفيذ 219القدس .. أكثر من  11
مف الدولي والجمعية العامة لألمـ المتحدة قرارا صدر عف مجمس األ 210أكثر مف  :رانيا سابا -عماف 

حتى اآلف تؤكد في مجمميا انيا اراض عربية محتمة وال يجوز  3799خاصة بمدينة القدس منذ العاـ 
 لسمطات االحتالؿ اإلسرائيمي التصرؼ بيا بأي شكؿ مف االشكاؿ.

اتيما، مطالبيف المؤسسات عدد مف المعنييف اشاروا الى اف المجمس والجمعية غير جاديف في تنفيذ قرار 
 الدولية بوضع اليات متفؽ عمييا مف قبؿ المجتمع الدولي لتنفيذ ىذه القرارات وتطبيقيا عمى ارض الواقع.

وقالوا اف سمطات االحتالؿ اإلسرائيمية مصممة عمى بناء الييكؿ عمى انقاض قبة الصخرة المشرفة والمسجد 
دفيا الذي تخطط لو منذ سنوات طويمة مؤكديف عمى التسارع المبارؾ وانيا تتقدـ كؿ يوـ نحو ى األقصى

 الكبير في الفترة االخيرة لتيويد المدينة المقدسة وتغيير معالميا.
اف خالصة القرارات الدولية الخاصة  إلىرئيس مركز القدس الدولي في راـ اهلل الدكتور حسف خاطر لفت 

وكؿ ما اوجده مف اعماؿ استيطانية  ،ف االحتالؿبالقدس تؤكد عمى عروبة المدينة المقدسة وعمى بطال
باطمة ال يعترؼ  إجراءاتالغائبيف  أمالؾوىدـ بيوت وبناء جدار عزؿ عنصري ومصادرة  أراضومصادرة 

 بيا المجتمع الدولي.
ىو اف إسرائيؿ انتصرت بجرائميا عمى المجتمع الدولي بقوانينو وقراراتو،  األرضوقاؿ اف ما يتـ فعميا عمى 

قيت القرارات ميمشة ال وزف وال تطبيؽ ليا، مطالبا المجتمع الدولي بأف تكوف لقراراتو صفة الزامية وادوات فب
 في نياية المطاؼ. اإلدراجتنفيذية وال تبقى مجرد قرارات وضعت في 

ير الخبير في الشؤوف اإلسرائيمية غازي السعدي اعتبر اف مجمس األمف والجمعية العمومية لالمـ المتحدة غ
جاديف في تنفيذ قراراتيما واف قرارات المجمس بشأف القدس غير فاعمة ما جعؿ إسرائيؿ تتمادى في 

 انتياكاتيا التفاقيات جنيؼ والقانوف الدولي وكؿ القرارات الدولية.
 اإلسرائيميةدوف القدس ال معنى ليا واف الحكومة  إسرائيؿاف العقيدة االسرائيمية تؤكد اف "دولة  إلىواشار 

 اآلثارعممت عمى تزييؼ آثار المدينة المقدسة لتجعؿ منيا وكأنيا آثار إسرائيمية "مبينا اف خبراء 
وعمى مدى اربعة عقود مف الحفر والتنقيب لـ يجدوا دليال واحدا حوؿ وجود ىيكؿ سميماف تحت  اإلسرائيمييف

 قبة الصخرة المشرفة.
 31/2/2931، الغد، عّمان
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 يا عمى ما تبقى من تمة المغاربة بالقدسخشب جسرااالحتالل يبني  16
شرع عشرات العماؿ التابعيف لسمطات االحتالؿ اإلسرائيمي اليوـ الثالثاء، في بناء : وكاالت – رب91ع

 جسر خشبي عمى ما تبقى مف تمة باب المغاربة التاريخية الُمفضية إلى المسجد األقصى المبارؾ.
حقا بناء جسر حديدي يخدـ مخططات االحتالؿ، باستيداؼ يشار إلى أف بناء الجسر الخشبي سيتبعو ال

 المبارؾ. األقصىالمسجد األقصى، ليكوف واصال بيف ساحة البراؽ وساحات المسجد 

 32/2/2931، 48عرب 
 

 المستوطنات  بين ربطتالقدس ل شرق في شوارعشق "إسرائيل" ت 19
شوارع في القدس الشرقية تربط بيف شرعت قوات االحتالؿ بشؽ  :وكاالت –الحياة الجديدة  -محافظات 

 المستوطنات وصادرت مئات الدونمات.
دونما مف أراضي المقدسييف في بمدتي شعفاط  320فقد بدأت الجرافات بتنفيذ مخطط شؽ شارع سيمتيـ 

 في قمب المدينة بالمستوطنات شماؿ غربي القدس.« راموت»وبيت حنينا، يربط مستوطنة 
خيمة صمود الزيتوف عمى األراضي التي تمت مصادرتيا القامة الشارع الذي وأقاـ المواطنوف قبؿ أياـ 

 . كما تقـو جرافات االحتالؿ بتجريؼ أراض في بمدة بيت صفافا القامة شارع آخر.23يحمؿ رقـ 
 31/2/2931، الحياة الجديدة، رام اهلل

 
 في بيت جاال زانيتقدمون بالتماس نيائي ضد جدار الفصل في وادي كريم ورىبانأصحاب أراٍض  18

تقدمت مؤسسة )سانت إيؼ(، المؤسسة الكاثوليكية لحقوؽ اإلنساف،  عبد الرؤوؼ أرناؤوط ، أ.ؼ.ب:
بالتماس إلى المحكمة اإلسرائيمية في تؿ أبيب ضد مسار الجدار اإلسرائيمي الذي يفصؿ بيف وادي كريمزاف 

طقة ومجمس رؤساء الكنائس الكاثوليكية في في بيت جاال والقرى المجاورة، وذلؾ نيابة عف السكاف في المن
وقدـ المحاموف في محكمة الصمح في تؿ ابيب مرافعاتيـ النيائية في قضية مسار الجدار  األرض المقدسة.

 الفاصؿ.
عائمة عف اراضييا وسيفصؿ الدير  21وقاؿ الممتمسوف انو في حاؿ عدـ تغيير مسار الجدار فانو سيقطع 

 دير الرىباف.الكاثوليكي لمراىبات عف 
 31/2/2931، األيام، رام اهلل

 
 أمام سجن "عوفر"مسيرات تضامن مع األسرى المضربين إصابات خالل  خمسة 19

أصيب خمسة مواطنيف، اليـو الثالثاء، خالؿ مواجيات اندلعت أماـ سجف "عوفر" في راـ اهلل بالضفة 
ا باالختناؽ، وآخريف أصيبا بالرصاص وأشارت مصادر طبية، إلى أف ثالثة شباف أصيبو  الغربية المحتمة.

 المطاطي، وأنيـ عولجوا جميعا ميدانيا.
طالب مف جامعة بيرزيت عمقوا الدواـ اليوـ وتوجيوا إلى سجف "عوفر" تضامنا مع األسرى  100وكاف نحو 

في سجوف االحتالؿ، خاصة المضربيف منيـ عف الطعاـ، حيث اندلعت مواجيات مع قوات االحتالؿ التي 
 قت الغاز المسيؿ لمدموع والمياه العادمة والقنابؿ الصوتية.أطم

 32/2/2931، فمسطين أون الين
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 تظاىرات أمام المجمس التشريعي في غزة ضد قرارات الحكومة بيدم منازل بمنطقة الرمال  49
بة لممطال ،تظاىر عشرات المواطنيف مف عائمة أبو عمرة الغزية أمس أماـ المجمس التشريعي :الغد –غزة 

أسرة منيـ في منطقة الرماؿ الجنوبي غرب القطاع والذي ستنفذه سمطة األراضي  92بوقؼ قرار إزالة منازؿ 
 .األربعاءالتابعة لمحكومة المقالة صباح اليـو 

 31/2/2931، الغد، عّمان
 

 الضعف بدا عميو أكثر من أي زيارة سابقةو  األسير العيساوي الصحي مقمق لمغايةوضع بولس:  43
نفى األسير الفمسطيني سامر العيساوي الذي يخوض اضرابا عف الطعاـ منذ : برىوـ جرايسي -رة الناص
اياـ، األنباء التي ادعت أنو يحتضر، بحسب ما نقمو عمى لسانو المحامي جواد بولس، مدير الدائرة  202

 القانونية في نادي األسير الفمسطيني أمس الثالثاء، في بياف لوسائؿ اإلعالـ.
المحامي بولس، بعد زيارتو األسير العيساوي أمس، إف األسير أعرب خالؿ حديثو عف استيجانو  وقاؿ

لألنباء التي صدرت بشأف احتضاره نافيا صحة ىذا النبأ ومؤكدا انو مستمر في إضرابو عف الطعاـ ميما 
يف إال بضغوط كاف الثمف، مشددا عمى أنو ال يمكف أف يكوف حال حقيقيا لقضيتو وقضية إخوانو المضرب

 حقيقية عمى االحتالؿ.
وقاؿ بولس، إف وضع سامر الصحي مقمؽ لمغاية، وأف الضعؼ بدا عميو أكثر مف أي زيارة سابقة، مضيفا 
أف أطباء "عيادة سجف الرممة" أبدوا أمامي تخوفا كبيرا، ووفقا لمفحوصات التي تجرى لألسير فإف وزنو اليـو 

ألمالح تحت معدليا بشكؿ خطير كما أف قدرات األسير العيساوي عمى كغـ، وجميع مناسيب المعادف وا 96
الحديث بدت ضعيفة ىذا اليوـ ولـ يكف حديثو كما في السابؽ وىذا ينذر بخطورة مشيرا إلى أف األسير 

 العيساوي موجود في غرفة لوحده في "العيادة".
 31/2/2931، الغد، عّمان

 
 

 الضفة  في مدن وقرى ومداىماتاعتقاالت  حممةالجيش اإلسرائيمي يشن  42
شنت قوات االحتالؿ اإلسرائيمي منذ ساعات فجر األربعاء، حممة مداىمات : صفا –الضفة الغربية 

 واعتقاالت في أنحاء مختمفة مف مدف وقرى الضفة الغربية المحتمة.
ات في قرية ففي مدينة جنيف، اعتقمت قوات االحتالؿ شابًا مف قرية رمانة غرب جنيف، واندالع مواجي

عامًا(، ويعمؿ 22وذكرت مصادر محمية أف قوات االحتالؿ اعتقمت الشاب فريد وليد محاجنة ) العرقة.
خراج  عسكريًا في قوات األمف الوطني، بعد اقتحاميا لقرية رمانة ومداىمة منزؿ ذويو والعبث بمحتوياتو وا 

 ساكنييا إلى العراء.
قرية العرقة وسط إطالؽ القنابؿ الصوتية وممارسة أعماؿ وفي السياؽ ذاتو، اقتحمت قوات االحتالؿ 

 استفزازية عبر مكبرات الصوت ، واندلعت إثر ذلؾ مواجيات بيف المواطنيف وقوات االحتالؿ.
وقاؿ مراسؿ وكالة "صفا" إف قوات كبيرة تتواجد عمى مداخؿ ىذه القرى، وتمنع المواطنيف مف الدخوؿ 

ت استمرت إلى ساعة متأخرة مف الميؿ بيف المواطنيف وجيش االحتالؿ والخروج منيا، موضحًا أف مواجيا
 عمى الطريؽ العاـ الواصؿ بيف نابمس وقمقيمية.
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في غضوف ذلؾ، اعتقمت قوات االحتالؿ فجر األربعاء مواطنًا خالؿ حممة مداىمات نّفذتيا في محافظة 
الة "صفا" أف قوات االحتالؿ اعتقمت الخميؿ جنوب الضفة. وأوضحت مصادر محمية مف حارة أبو سنينة لوك

عامًا( بعد مداىمة منزلو في الحارة جنوب مدينة الخميؿ، ونقمتو  29المواطف أدىـ عبد الحميد أبو حديد )
 إلى جية مجيولة.

وأفادت مصادر أمنية لوكالة "صفا" بأف عّدة دوريات عسكرية داىمت فجرًا عددًا مف أحياء وضواحي مدينة 
اعات، فيما تواجدت قّوات االحتالؿ داخؿ أحياء البمدة القديمة في المدينة، فيما أفرجت عف الخميؿ لعّدة س

 خمسة أطفاؿ بعد ساعات مف اعتقاليـ.
وعمى صعيد الحواجز العسكرية، أقامت قوات االحتالؿ عددًا مف الحواجز العسكرية عمى مداخؿ ومفترقات 

 ر، حمحوؿ.رئيسية، مف بينيا مداخؿ بمدات الظاىرية، الفوا
وفي محافظة بيت لحـ، داىمت قوات االحتالؿ مخيـ عايدة لالجئيف، وشارع الصؼ ومنطقة ىندازة، إضافة 

 إلى مدينة الدوحة وبمدة بيت جاال، بعّدة آليات عسكرية، كما داىمت الشوارع واألحياء السكنية.
الطبيب، غرب المدينة الواقعة  وفي نابمس، أغمقت قوات االحتالؿ صباح األربعاء مدخؿ قرية عزوف وعزبة

شماؿ الضفة الغربية المحتمة. وقاؿ مراسؿ "صفا" إف قوات كبيرة تتواجد عمى مداخؿ ىذه القرى، وتمنع 
 المواطنيف مف الدخوؿ والخروج منيا.

وأفاد مراسمنا بأف مواجيات استمرت إلى ساعة متأخرة مف الميؿ بيف المواطنيف، وجيش االحتالؿ عمى 
 عاـ الواصؿ بيف نابمس وقمقيمية.الطريؽ ال

 31/2/2931، وكالة الصحافة الفمسطينية )صفا(
 

 األقصىالمسجد عنصرا من جنود ومجندات االحتالل يقتحمون  13مؤسسة األقصى:  41
مف تزايد اقتحامات الضباط  32/2/2031في بيانيا اليـو الثالثاء ” مؤسسة األقصى لموقؼ والتراث“حذرت 

يف مف مختمؼ األذرع العسكرية، باحات المسجد األقصى المبارؾ بزّييـ العسكري، والجنود اإلسرائيمي
 باإلضافة إلى مجموعات مف رجاؿ المخابرات والمستوطنيف والسياح األجانب.

عنصرا مف عناصر قوات االحتالؿ  23ويأتي ىذا التحذير بعد أف اقتحـ صباح اليوـ الثالثاء نحو
دفعتيف متتاليتْيف وبزييـ العسكري، باإلضافة إلى عدد مف عناصر رجاؿ  مف فرؽ متنوعة عمى اإلسرائيمية

المخابرات وقاموا بجوالت استكشافية شممت المسجد القبمي المسقوؼ ومصمى المرواني وقبة الصخرة 
 المشرفة. والى جانب دخوؿ األذرع العسكرية، اقتحـ ثمانية مستوطنيف باحات المسجد األقصى.

سة األقصى القتحامات اذرع االحتالؿ العسكرية وزيادة وتيرتيا ببالغ الخطورة، حيث ومف جيتيا تنظر مؤس
إلى ضرورة االنتباه ” مؤسسة األقصى“توالت مثؿ ىذه االقتحامات في األياـ األخيرة بشكؿ متواصؿ، ودعت 

 ليا والتعامؿ معيا عمى أنيا خطوات أولى لمخططات قد تكوف أضخـ يحيكيا االحتالؿ ضد المسجد
األقصى المبارؾ، ودعت العالميف العربي واإلسالمي إلى جعؿ قضية المسجد األقصى والقدس قضية ىامة 

 محورية ال يمكف المساس بيا.

 32/2/2931، مؤسسة األقصى لموقف والتراث، أم الفحم
 

 توزع مساعدات مالية عمى الالجئين الفمسطينيين من سورية في مخيم عين الحموة  األونرواصيدا:  44
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اإلشكاؿ »انشغمت الييئات اإلنسانية والجمعيات اإلغاثية والمجاف الشعبية في مخيـ عيف الحموة بمعالجة 
حدى الجمعيات اإلغاثية. وأعربت « اإلنساني الذي وقع بيف وفد مف النازحيف الفمسطينييف مف سوريا وا 

ازح فوؽ كؿ اعتبار، وال يجوز أف ألّف كرامة أي ن»الييئات والمجاف الشعبية عف تضامنيا مع وفد النازحيف، 
 «.تصّد أي ىيئة إغاثية أي نازح يأتييا لطمب مساعدة

توزيع المساعدات المالية المقررة لمنازحيف الفمسطينييف مف سوريا إلى مخيمات « األونروا»إلى ذلؾ بدأت 
أميركيا لكؿ فرد مف  دوالرا 20دوالرا أميركيا لمعائمة الواحدة، و 320صيدا صباح أمس، والتي بمغت قيمتيا 

 العائمة.

 31/2/2931، السفير، بيروت
 

 تقاسم المسكن أبرز المشاكلو عدد العائالت الفمسطينية المسجمة  عائمة 2916البقاع:  41
عبداهلل « المركز الثقافي الفمسطيني»، رئيس «الجبية الديموقراطية»عضو المجنة المركزية في : شوقي الحاج

ح الفمسطينييف مف سوريا منذ بدايتيا، لفت إلى أف عدد العائالت الفمسطينية كامؿ، الذي يتابع قضية نزو 
عائالت في بعمبؾ،  709عائمة، منيا  2016المسجمة في البقاع، وفؽ آخر إحصاء وصؿ إلى حدود 

مني والعائالت الباقية تتوزع بيف البقاعيف الغربي واألوسط وراشيا. وقاؿ: العدد يتزايد يوميًا تبعًا لمتوتر األ
المتصاعد في سوريا، مشيرًا إلى أبرز المشاكؿ التي يعانييا النازحوف وفي مقدميا تقاسـ المسكف بيف عدة 

في المئة مف النازحيف الفمسطينييف يبيتوف عند أقاربيـ أو معارفيـ، واصفًا حاؿ المساكف  62عائالت، حيث 
عف حاجتيـ إلى األغطية والفرش، والمواد  بالمزرية، حيث ال تتوفر فييا الظروؼ الصحية الالزمة، فضالً 

 التموينية، وافتقادىـ إلى التدفئة في ظؿ أجواء باردة لمغاية.
 31االتحاد األوروبي وزع حتى بعض المواد التموينية والحاجات الضرورية، بمعدؿ »ولفت كامؿ إلى أف 

ليترا، وبوف  20ت فارغ سعة ، وىي عبارة عف غالوف مازو «األونروا»مرة، مقابؿ توزيعة واحدة مف قبؿ 
لكف ىذه القيمة تتدنى إلى حدود العشريف أو الثالثيف »ألؼ ليرة مف محاؿ تجارية معروفة،  300ثياب بقيمة 

ولفت إلى «. رائحة الفساد مف ىذه الصفقة»، ولفت إلى أنو يشتـ «ألؼ ليرة في أحسف الحاالت عند التنفيذ
المجمس »زالت تكدس المساعدات التي حصمت عمييا مف  أف إحدى الجمعيات في البقاع الغربي ما

لالجئيف، في أحد مستودعاتيا، بعدما نظمت احتفالية إعالمية في جب جنيف بحضور المسؤوؿ « النرويجي
ال غرابة في موقؼ ىذه الجمعية، النازحوف يصرخوف مف الحاجة ومسؤوؿ الجمعية في »النرويجي. وقاؿ: 

ؿ المؤسسات المانحة أف تعالج أمر تقديـ المساعدات لمنازحيف الفمسطينييف وناشد كامؿ ك«. غربة مقصودة
نظرًا ألىمية الموضوع اإلنسانية ، مع أننا نعتبر أف مرجعيتنا بيذا األمر األونروا، لكنيا لـ تحرؾ ساكنًا، مع 

ال فمترفع بدورى« األونروا»أف األمواؿ تتوفر ليا مف أكثر مف جية دولية. وشدد عمى ضرورة أف تقوـ  ا وا 
 322رفعنا سمسمة مف المذكرات وقمنا باإلعتصامات أثمرت عف وعد بتقديـ »يدىا عف القضية. وأوضح: 

دوالرا لمفرد. لكف كامؿ أكد عمى ضرورة إعطاء النازح بدؿ إيجار شيري تتراوح قيمتو  20دوالرا لمعائمة، و
موينية، الفتًا الى ضرورة أف يتقاضى دوالر، وتوفير مادة المازوت الى جانب حصة ت 600و 900بيف 

في سوريا الميزانية المخصصة لو، محذرًا مف عدـ االستجابة لحاجات « األونروا»الفمسطيني المسجؿ في 
 لتحقيؽ مطالبيـ.« األونروا»النازحيف، ميددًا باإلعتصاـ أماـ مكاتب 

الصميب »، و«ؿ األحمر اإلماراتياليال»وأكد كامؿ أف مصادر المساعدات التي نقـو بتوزيعيا، تنحصر ب 
أما عف محتوى المساعدات فشممت «. تيار المستقبؿ»، وبعض التقديمات القميمة مف «األحمر الدولي
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الفرش، والبطانيات، والحرامات، والمواد التموينية، ومواد التنظيؼ، واألواني المطبخية، والعوازؿ والشوادر. 
عبر « منظمة التحرير»تدفؽ النازحيف يوميًا. ولفت إلى أف لكف لـ نستطع تمبية كؿ الحاجات نتيجة 

عائمة. وما زلنا ننتظر المبمغ المتبقي  620دوالرا، لنحو  20قدمت مبمغا مقطوعا قيمتو « المجاف الشعبية»
 الستكماؿ التوزيع عمى باقي العائالت، مشيرًا إلى أنو رفع الئحة باألسماء إلى الجيات المعنية.

 31/2/2931 ،السفير، بيروت
 

  مؤسسة التضامن: األسرى بسجن "مجدو" يعانون من مشاكل صحية بعد حريق اندلع في السجن 46
قالت مؤسسة "التضامف الدولي لحقوؽ اإلنساف، بأف األسرى الفمسطينييف في سجف "مجدو" الناصرة: 

 د أقساـ السجف.اإلسرائيمي يعانوف مف مشاكؿ صحية عمى خمفية الحريؽ الذي وقع األحد الماضي في أح
( تمقت "قدس برس" نسخة منو بأف "عشرات األسرى 2|32وذكر المؤسسة في بياف صحفي اليوـ الثالثاء )

(، حيث أصيب عدد منيـ بحالة جفاؼ بالحمؽ 2ال زالوا يعانوف مف تبعات الحريؽ الذي وقع في قسـ )
لحريؽ ال زالت عالقة بالغرؼ وكحة وصداع متواصؿ وضيؽ في التنفس وانسداد في األنؼ، وأف رائحة ا

 والجو غير صحي بتاتاف كما قالت.
(، كما صادرت جميع األدوات 2السجف ال تزاؿ تغمؽ قسـ ) وأشارت المؤسسة الحقوقية إلى أف إدارة

الكيربائية وتقوـ بعمميات دىـ وتفتيش ليمية لجميع األقساـ وغرؼ األسرى، باإلضافة إلى إغالؽ قسمي 
أف الحريؽ وقع في غرفة الغسيؿ الخاصة باألسرى بعد حدوث تماس كيربائي مما أدى (، الفتة إلى 1+9)

إلى وقوع العديد مف حاالت االختناؽ، واف حالة مف الذعر الشديد انتابت األسرى، حيث عاقبت اإلدارة 
 مسؤوؿ القسـ األسير عالء حسيف ونقمتو إلى الزنازيف االنفرادية".

 
( ال زاال معاقبيف واف اإلدارة لـ ترجع األدوات الكيربائية التي 2+3)بأف قسمي  وأضافت "التضامف"

صادرتيا، كما قامت بتقميص وقت الفورة لساعة واحدة فقط ومنعت األسرى مف أداء صالة الجمعة بشكؿ 
 جماعي"، وفؽ ما ورد بالبياف.

 32/2/2931قدس برس، 
 

  عتقل "ايشل"في م االحتالل ينفذ حممة تنقالت غير مسبوقة بين األسرى 49
قياـ سمطات السجوف  غزة: كشفت مؤسسة حقوقية تعني بشؤوف األسرى في سجوف االحتالؿ

تنقالت كبيرة وواسعة في سجف ايشؿ بالسبع بيدؼ تشتيت األسرى ومنعيـ مف القياـ بأي أنشطة  اإلسرائيمية
 او إضرابات في الفترة المقبمة.

عد" لألسرى والمحرريف لوكالة "قدس برس": "إف قوات السجوف وقاؿ عبد اهلل قنديؿ الناطؽ باسـ جمعية "وا
السبع بعمؿ شيء خطير جًدا وىو يتـ ألوؿ مرة في تاريخ السجوف، ويتمثؿ في  تقـو في معتقؿ "ايشؿ" ببئر

تفريغ قسـ بالكامؿ مف األسرى ومف ثـ نقؿ اسري قسـ اخر اليو بعد إجراء عمميات تفتيش واسعة فيو تستمر 
 عدة أياـ".

، أسيًرا قامت قوات السجوف بعممية 220وأضاؼ: "في أحد أقساـ ىذا السجف، والذي يبمغ عدد األسرى فيو 
 نقؿ كاممة ليؤالء األسرى إلى قسـ أخر بعد إخالء األسرى منو وتفتيشو تفتيًشا دقيًقا وعمؿ مسح شامؿ لو".

 32/2/2931قدس برس، 
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 ب جميل ىالل " لمكاتطينيةإضاءة عمى منزق النخبة السياسية الفمسكتاب " 48

الفصؿ الختامي مف كتاب "إضاءة عمى مأزؽ النخبة السياسية الفمسطينية" لعالـ االجتماع جميؿ ىالؿ الذي 
 وسيصدر في راـ اهلل خالؿ أياـ. منذ أياـ عف مؤسسة الدراسات الفمسطينية صدر في بيروت
 شعب بدوف قيادة 

مأزؽ النخبة السياسية الفمسطينية الراىنة مف مدخؿ ما يقع تناوؿ الجزء األوؿ مف ىذا البحث تشخيص  
عمييا مف مياـ كقيادة في مرحمة ابتعد ويبتعد فييا تحقيؽ ىدؼ إقامة دولة فمسطينية مستقمة، وأشار إلى 
فقداف النخبة السياسية الراىنة لمشرعية بمضامينيا المختمفة )الكفاحية والديمقراطية االنتخابية والبيروقراطية 
الخدمية(. وأشار إلى مسؤولية نخبة أوسمو/المنظمة عف تعطيؿ المؤسسات الوطنية )مؤسسات ـ. ت. ؼ.، 
ثـ مؤسسات السمطة الوطنية(، ومسؤوليتيا عف توليد انقساـ سياسي حاد نتج عنو سمطتاف متعاديتاف )لكؿ 

وصحفيا وعالقاتيا الخاصة  منيما أجيزتيا األمنية والبوليسية وسجونيا ووزاراتيا ومرجعياتيا وفضائيتيا
اإلقميمية والدولية( تركتا أثارًا سمبية لمغاية عمى مسيرة النضاؿ الوطني، وعّرضتا الحركة الوطنية لممزيد مف 

 شاؼ لمضغوط والتدخالت الخارجية.االنك
أجندتيا  كما تناوؿ ما ولّده االنقساـ مف مسعى كؿ مف القطبيف المتنافسيف لالستقواء بقوى خارجية لكؿ منيا

الخاصة تجاه المنطقة، مما عمؽ المأزؽ واالنكشاؼ. كما غذى االنقساـ وتيميش المؤسسات الوطنية 
والتداخؿ بيف مؤسسات السمطة والتنظيـ السياسي النزعة المحمية والرؤية الفئوية التي غّذت بدورىا مؤسسات 

تحت احتالؿ استيطاني استعماري، إلى  وبخاصة االنقساـ. كما جادؿ الجزء األوؿ أف اختزاؿ الديمقراطية،
مجرد عممية انتخابية وتغييب ىدفيا الوطني واإلحجاـ عف تحديد أسس لمتعامؿ الوطني مع نتائجيا، ترؾ 

أفقد فشؿ جيود إنياء االنقساـ فئات  انقسامًا حادًا أضعؼ إلى أبعد الحدود الحركة الوطنية الفمسطينية.
ة مف الشباب، الثقة في النخبة السياسية مف كال التنظيميف، ولـ تبرز واسعة مف الشعب الفمسطيني، وبخاص

 في الحقؿ السياسي الوطني نخبة قادرة عمى قيادة حركة جماىيرية ضاغطة عمى الطرفيف إلنياء االنقساـ.
ة( كما أشار الجزء األوؿ مف البحث إلى فشؿ النخبة السياسية )ومعيا النخبة االقتصادية والنخبة االجتماعي 

في إرساء أساس القتصاد وطني يفؾ تبعية النشاط االقتصادي في الضفة والقطاع عف االقتصاد اإلسرائيمي 
ويبعده عف سمة الريعية المتمثمة في االرتياف شبو الكامؿ لمتمويؿ الخارجي. إف أكثر ما تحتاجو الحركة 

تنشط في أطر مؤسسات وطنية مبنية الوطنية الفمسطينية )داخؿ وخارج فمسطيف المحتمة( ىو قيادة سياسية 
عمى أسس ديمقراطية موجية نحو إشراؾ الشعب الفمسطيني في المواقع المختمفة في معركتو مف أجؿ الحرية 

 والعودة. 
 المقاومة المسمحة -سذاجة اختزاؿ اإلستراتيجية الوطنية إلى ثنائية المفاوضات 
اجة اختصار إستراتيجية الحركة الوطنية بثنائية الشرط الفمسطيني متعدد المكونات مما يجعؿ مف السذ

التفاوض أو المقاومة، كما مف السذاجة اختزاؿ كؿ منيما، كما حصؿ، في شكؿ واحد فقط وبدوف ضوابط 
أو استثناءات أو اشتراطات أو تحديدات. فال فائدة ترجى مف التفاوض إف لـ يخدـ عممية التحرر الوطني 

ينتج عف أعماؿ تصنؼ كمقاومة أضرارا بالغة إف لـ تنضبط، ىي أيضًا، ويعزز حؽ تقرير المصير. وقد 
ف لـ عدؿ في ميزاف القوى لصالح المشروع الوطني.   إلى عممية التحرر وتقرير المصير وا 

وكما أشرت في الجزء األوؿ فإف الفعؿ المقاوـ فعؿ شمولي ومتعدد األبعاد )دبموماسي وسياسي وفكري 
عبوي وممانع ويأخذ أحيانًا أشكااًل عنيفة ضد المحتؿ والمستبد(، ومطواع لمشرط وثقافي وفني وتنظيمي وت
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المحدد لكؿ موقع مف مواقع الشعب الفمسطيني العديدة. ويفترض أف تميز أشكاؿ الفعؿ المقاوـ بيف وضع 
لقومية، الفمسطينييف داخؿ الخط األخضر حيث الالمساوة البنيوية والتمييز العنصري والحرماف مف الحقوؽ ا

وبيف وضعيـ في الضفة الغربية المحتمة حيث االحتالؿ العسكري واالستيطاف الزاحؼ وجدار الفصؿ 
العنصري والطرؽ االلتفافية وحيث تتعرض القدس بشكؿ منيجي لمتطيير العرقي؛ وبيف وضعيـ في قطاع 

مسطينية في لبناف غزة حيث يعامؿ كسجف كبير محاصر أرضًا وجوًا وبحرًا؛ وىناؾ وضع المخيمات الف
حيث الحرماف مف الحقوؽ األساسية؛ وىناؾ وضعيـ في سورية حيث يتمتعوف بدرجة عالية مف المساواة في 
الحقوؽ قياسًا بمبناف وحيث يعيشوف حالة مف القمؽ عمى مصيرىـ إزاء ما يجري راىنًا مف حراؾ ضد النظاـ؛ 

الفمسطينييف بدوف حقوؽ المواطنة؛ وىناؾ الوضع القمؽ لمجوالي وىناؾ األردف حيث توجد فئة واسعة مف 
الفمسطينية في دوؿ الخميج ووضعيا في أميركا الشمالية أو الجنوبية أو أوروبا، حيث تتمتع، بفعؿ حصوليا 

  عمى المواطنة، بقدرة أعمى عمى الحراؾ السياسي واإلعالمي والمالي.
سياسية التي تنبثؽ مف إعادة بناء المؤسسات الوطنية أف تعمؿ والحالة ىذه فإف المطموب مف القيادة ال

جيدىا مف أجؿ أف تتخاطب وتتشارؾ مع كؿ مواقع الشعب الفمسطيني وفؽ الشرط المحدد لكؿ منيا. اليـ 
الرئيس في الضفة الغربية ىو الخالص مف االحتالؿ العسكري واالستيطاف ووقؼ مصادرة األرض والسيطرة 

يعية واالقتصاد والمعابر والفصؿ عف القدس. وفي قطاع غزة الخالص مف الحصار ومف عمى الموارد الطب
الفصؿ القسري عف الضفة الغربية بما فييا القدس. وفي الشتات الخالص مف التسمط األمني عمى 

ف داخؿ ومف القيود عمى الحقوؽ المدنية واإلنسانية. أما الفمسطينيو  المخيمات الفمسطينية )وتحديدًا في لبناف(
الخط األخضر فيناضموف مف أجؿ إزالة الالمساواة والتمييز واإلقرار بحقوقيـ القومية. ما يوحد بيف ىذه 
المواقع ىو نضاليا المتكامؿ مف أجؿ تقرير لممصير تتحدد أشكالو وفؽ كؿ محطة ووفؽ محددات الموازيف 

 المحمية واإلقميمية والدولية المتغيرة.
لى قيادة موَحدة وموِحدة وتتمتع بالشرعية الكفاحية والديمقراطية. ومف ىنا اإلصرار لكف ىذه المياـ تحتاج إ

عمى منح أولوية إلعادة بناء ـ. ت. ؼ. عمى أسس ديمقراطية تمثيمية، وتطوير الميثاؽ الوطني )قبؿ 
والقانونية  التعديالت التي فرضت عميو( ليعيد االعتبار لمحقوؽ الوطنية والطبيعية والتاريخية واإلنسانية

عادة النظر في وظائؼ السمطة  لمشعب الفمسطيني ولحقو في تقرير المصير وبما يجسد الوحدة النضالية، وا 
الفمسطينية وعالقتيا بالمنظمة، وتحويميا إلى أداة مواجية لالحتالؿ االستيطاني وتوظيؼ وجودىا لتعزيز 

 ي في تفتيت األرض وتيجير سكانيا الفمسطينييف.قدرة المواطنيف عمى مقاومة المشروع اإلسرائيمي االستيطان
نحف بحاجة إلى قيادة سياسية جديدة تممؾ القدرة والجرأة عمى استنفار القوة الذاتية الكامنة في الوطنية 
الفمسطينية ببعدىا العربي واإلنساني التي أنتجتيا وتعيد إنتاجيا التجمعات والجوالي والمجتمعات الفمسطينية 

دييا الرؤية والحكمة لتدرؾ ما تختزنو التحوالت الجارية في المنطقة مف طاقة جديدة داعمة ول المختمفة،
لمنضاؿ التحرري الفمسطيني. نحف بحاجة إلى قيادة واعية لحقيقة أف ميزاف القوى عمى الصعيد العالمي 

ف ببطىء، لصالح قضية الشعب الفمسطيني وحقو في تق   رير المصير.واإلقميمي متحرؾ وآخذ في الميؿ، وا 
يعود فقداف الثقة بالنخب السياسية بشكؿ عاـ إلى أحجاميا عف مكاشفة الجميور بالصعوبات والمعضالت 
التي تعترض طريؽ إنجاز األىداؼ الوطنية، وألنيا أبدت استعدادا لتقديـ تنازالت تمس حقوؽ الشعب 

ألوراؽ الفمسطينية" التي نشرتيا قناة الفمسطيني الحيوية، بؿ الوجودية، ودوف استشارتو، كما اتضح مف "ا
. فالتنازالت التي قدميا المفاوض الفمسطيني لحكومة أولمرت 2033الجزيرة في كانوف الثاني/ يناير

اإلسرائيمية تمت دوف موافقة مؤسسات وطنية مخولة باتخاذ قرارات مصيرية )فيذه غير قائمة(، وتمت دوف 
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يسترعي االنتباه ىو أنو رغـ ىذه التنازالت المتعارضة نصًا وروحًا استفتاء الشعب الفمسطيني بشأنيا. وما 
مع البرنامج الوطني الفمسطيني، فإف القيادة اإلسرائيمية لـ تر فييا ما يكفي لالستجابة لطموحاتيا 

 االستعمارية التوسعية.
 الحاجة إلى مؤسسة وطنية جامعة

سات إسرائيؿ التدميرية إف لـ يتـ بناء مؤسسة وطنية ال يفيد الحديث عف انييار السمطة أو حميا نتيجة سيا
لتشكؿ المركز القيادي الفعمي الذي يتمتع بشرعية وصدقية مف جانب مواقع الشعب الفمسطيني المختمفة 
حتى يكوف ليذا الشعب مرجعيتو السياسية في حاؿ جرى حؿ السمطة أو ىي انيارت تحت الضغط 

وألف المؤسسات الفمسطينية التمثيمية غائبة حاليًا بعد أف  بي الرسمي.اإلسرائيمي واألميركي واإلىماؿ العر 
تقادمت أو فقدت شرعيتيا، فال مناص مف إعادة بناء ـ. ت. ؼ. بمشاركة كؿ القوى الفاعمة في الحقؿ 
يجاد التدابير الكفيمة بإشراؾ ممثميف عف كؿ التجمعات والمجتمعات والجوالي الفمسطينية فييا.  الوطني، وا 

لمنظمة راكمت رصيدًا وطنيًا ثمينًا ال يجوز التخمي عنو جريًا وراء سمطة منقوصة تقاـ بإذف مف االحتالؿ فا
ووفؽ شروطو. ومنظمة التحرير ما زالت تتمتع باعتراؼ عربي ودولي واسع ممثاًل لمشعب الفمسطيني، وىو 

عادة بناء منذ ما يزيد رصيد جرى ىدره مف خالؿ ترؾ مؤسسات المنظمة ووثائقيا دوف تجديد وتطوي ر وا 
قمياًل عف عقديف مف الزمف. ومنظمة التحرير المجددة عمى قاعدة التقاء وتوافؽ قوى وطنية عريضة ىي 
األقدر عمى طرح إستراتيجية مقاومة متعددة المسارات واألشكاؿ وفؽ شرط كؿ موقع فمسطيني وظرفو. وىي 

ض وبأية مرجعيات، وغير ذلؾ. إف ىذا ىو المدخؿ األقدر عمى تحديد متى تكوف الظروؼ جاىزة لمتفاو 
الذي ال مفر منو الذي يضع النخبة السياسية عمى طريؽ الخروج مف مأزقيا، والحركة الوطنية الفمسطينية 

 مف أزمتيا.
ما دار في ىذا البحث ىدؼ إلى إلقاء الضوء عمى وضع النخبة السياسية الراىنة، ولـ يتطرؽ إلى وضع 

ف شيدت سنوات أوسمو تداخاًل بينيما، ولـ يتطرؽ إلى وضع النخب االجتماعية، النخبة االقتصاد ية، وا 
كالىما بحاجة إلى أف تسمط عمييا األضواء. وىناؾ النخبة الثقافية المطالبة بتحمؿ أعباء تعثر النخب 

والية الوطنية السياسية )واالقتصادية واالجتماعية( بعد انسداد األفؽ أماميا ودخوليا في وضع رث تنقصو ال
 والثقة الشعبية. 

يفتح المجاؿ أماـ تسميط الضوء عمى آراء ورؤى وتصورات ومعاناة مف ىـ  لكف ال يكتمؿ الحديث إف لـ
االستماع إلى فئات الشعب في حياتيا اليومية ومشاغميا الحياتية والوطنية بكؿ ما  ليسوا مف النخبة، أي

والطبقي والميني والتعميمي والعمري والفكري والديني، والموقع تتمتع بو مف اختالؼ في النوع االجتماعي 
لقد انتقؿ مفيوـ "الشعب" في التاريخ العربي الحديث مف تعبير عف أداة مقاومة ضد  السكني، وغيرىا.

االستعمار، وعف مطالب الستعادة حقوؽ مجتمعية مسموبة، إلى مفيوـ يركز عمى كوف الشعب ىو مصدر 
في لحظة تاريخية حاسمة، لمف ينوب عنو في  أداة لصنع التاريخ مباشرة، وال يحتاج،الشرعية، وأنو ىو 

ومف ىنا كانت صرخة المنتفضيف في الساحات العربية تبدأ بػعبارة "الشعب يريد..". ىذا ال يقمؿ مف  ذلؾ.
بينيا، كما االختالؼ بيف شرط الشعب الفمسطيني وبقية الشعوب العربية، واختالؼ شكؿ االنتفاضات بينو و 

ال يقمؿ مف دور األحزاب السياسية واالتحادات القطاعية والنقابات العمالية والمينية والحركات االجتماعية 
  فجميع ىذه تبقى أدوات ىامة جدا في صنع التاريخ وتغيير األنظمة السياسية واالجتماعية.

صية مستندة إلى تجّذر الوطنية ربما يعني ىذا أف انتفاضة الشعب الفمسطيني القادمة ستكوف ذات خصو 
الفمسطينية بروافدىا المتعددة، وفي إدراكيا أنيا تواجو دولة استيطانية استعمارية دخمت طور التحوؿ إلى 
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الفاشية والتييؤ الستكماؿ عممية التطيير العرقي التي مارسيا قادتيا األوائؿ في النكبة. وىي انتفاضة قد 
ة لـ تعد قادرة عمى التجديد وال عمى تمثيؿ شعب يريد استكماؿ نضالو تجد نفسيا في مواجية نخبة سياسي
 التحرري، فيما تيدد ىي بالتنحي.

 32/2/2931، وكالة سما اإلخبارية
 

 ألكسيل سينز "شباب اليرموكفيمم " 49
يندر أف يرى المرء مخّيـ اليرموؾ الفمسطيني بيذا الوضوح، الذي تكشفو كاميرا السينمائي : راشد عيسى

فيي ُتغافؿ المخيـ، وتأتي مف السطح، الذي يعني  «.شباب اليرموؾ»رنسي آكسيؿ سمفاتوري سينز، في الف
 عمقو، ومعناه، وحكايتو كّميا التي ال ُيمكف تمويييا. 

مشيد المخيـ مف فوؽ، حيث غابة الصحوف الالقطة الصدئة، والبنايات المصطفة بشكؿ قميء بيف أكواـ 
تعود إليو الكاميرا، خالؿ أوقات النيار، وعمى مّر فصوؿ تعاقبت خالؿ عاميف  النفايات، ىو الثابت الذي

مف التصوير. دائمًا ىناؾ عودة إلى ىذا المشيد، ومنو إطاللة عمى الزمف، وعمى دمشؽ وأضوائيا عمى 
سفوح قاسيوف. مف السطح أيضًا، يطّؿ كّشاشو الحماـ وطيورىـ، مف دوف أي لقطة مقّربة، كما لو أنيـ 

كاية أخرى موازية لحكايات الفيمـ. يبدو ىؤالء في عالـ آخر تمامًا، كما لو أنيـ ينتموف إلى السماء ال إلى ح
األرض. فكرة البقاء عمى السطح ذكية بالتأكيد، إذ كيؼ ُيمكف أف يكوف المخيـ مخيمًا مف دوف ىذه الكتمة 

 الواحدة التي نراىا مف السطح.
صبره ومثابرتو في انتظار نضوج حكايات أبطالو، ما يجعمو أقرب إلى الدراما  الميـّ في ىذا الفيمـ التسجيمي

، أي مع 2033و 2007مف حيث البناء الحكائي، الذي يتقّيد ببداية وذروة ونياية. تـّ تصويره بيف العاميف 
المخيـ  بداية اندالع االحتجاجات في مختمؼ المدف السورية. مع اإلشارة إلى أف الحدث السوري بدأ يالمس

الفمسطيني. فالمشيد األخير يصوَّر مف دوف وجود المخرج. يتمو أبطاؿ الفيمـ رسالتيـ إليو أماـ الكاميرا، 
 كأنيـ باتوا عمى يقيف أف حكاية أخرى لممخيـ قد بدأت.

 31/2/2931، السفير، بيروت
 

 العربية في القدس تتآكل اليويةالحسن:  األمير 19
ف اليوية العربية في مدينة إ ،رئيس منتدى الفكر العربي ،ير الحسف بف طالؿقاؿ األم :عدناف السخف - بترا

عديدة أبرزىا أف الحموؿ التي تطرح فيما يتعمؽ بيوية القدس ينقصيا  ألسبابذلؾ  القدس تتأكؿ، مرجعاً 
مقره  في الجمسة االفتتاحية لندوة عممية عقدىا المنتدى في ألقاىافي كممة في  ،وبيف المتابعة والتشبيؾ.

أف المدينة المقدسة ليست مجرد مكاف بؿ ىي زماف  ،لتاريخ مدينة القدس" اإلنسانيأمس بعنواف "البعد 
الخروج مف ىذه المقاءات برؤية مشتركة  إلى داعياً  ،الفضاء الديني إدارةالمشكمة تتمثؿ في  إلى كذلؾ، مشيراً 

 لبناء فيـ مطموب لمقدس.
عمى ضرورة  ا كعرب تؤثر عمى مواقفنا المشتركة تجاه القدس، مؤكداً ف األولويات فيما بيننألى إ وأشار

ترسيخ استراتيجية عمؿ تجاه القدس مستحضرة الماضي الستخالص العبر منو ومستعرضة الحاضر 
 لى مأساة أىؿ القدس.إ األمير الحسفوتطرؽ  ومتصورة لممستقبؿ.

أف البعد  إلى دى االىتماـ بموضوع القدس، منوىاً أكد باسـ المنت ،الندوة أداروالذي  ،ىشاـ الخطيب .وكاف د
انو صدرت في القرف التاسع  إلىولفت  لـ يعط حقو مف التوثيؽ. واإلنسانياالجتماعي لمدينة القدس التراثي 
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في نياية  إالكتاب عف القدس كاف معظميا توراتي، ولـ يظير االىتماـ العربي بالتوثيؽ  آالؼ خمسةعشر 
 القرف التاسع عشر.

 31/2/2931الغد، عّمان، 
 

 لبنان يتسمم من بمغاريا ممف تفجير بورجاس 13
بالمف  ،، مف القائـ بأعماؿ السفارة البمغارية في لبنافأمس ،عدناف منصور المبناني، تسمـ وزير الخارجية

ارة وز  إلىمذكرة تتضمف الممؼ الكامؿ لحادثة تفجير بورجاس، وىو موجو مف وزارة العدؿ البمغارية  ،تزولوؼ
 العدؿ المبنانية.

عمى سؤاؿ عف كيفية تغيير المعطيات فأصبح المتيموف مف حزب اهلل بعدما كاف المتيـ  وقاؿ تزولوؼ رداً 
 ًً وعف اتياـ بمغاريا بأنيا  ."كؿ المعمومات موجودة عند التحقيؽ البمغاري، ووزير الداخمية البمغاري": مغربيًا

 أفيجب أف تعرفوا أمرًا ميمًا وىو " :تتيـ اليوـ حزب اهلل، قاؿوليذا  "إسرائيؿ"تريد تحسيف عالقتيا مع 
بمغاريا تحرص عمى الحفاظ عمى العالقة الوطيدة والصديقة مع الدولة والشعب والمجتمع المبناني. ولدينا 

وحوؿ عدـ وجود  ."عالقات تاريخية وميمة في كؿ المياديف ونعمؿ ليس فقط لمحفاظ عمييا بؿ تطويرىا
األمر منوط بالتحقيؽ وعمى الطرؼ المبناني أف يطمع " إفضي بتسميـ المطموبيف بيف البمديفن قاؿ اتفاقية تق

في البداية عمى مضموف الممؼ، لكي يرد عمى الطرؼ البمغاري. ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي كاف 
 ."لبناف لبناف مستعد لمتعاوف الكامؿ مع بمغاريا التي بدورىا ستتعاوف مع إفبقولو  جداً  واضحاً 

 31/2/2931السفير، بيروت، 
 

 جمع الشخصيات الفمسطينية المستقمةتيمتقي وفدًا من  المصريوزير الخارجية  12
التقى وزير الخارجية المصري محمد عمرو، أمس، وفدًا مف تجمػع الشخصػيات الفمسػطينية المسػتقمة : د ب أ

ؿ والػدكتور مػاىر خضػير والمينػدس مػراد برئاسة ياسر الوادية رئيس التجمع وعضوية الدكتور مػرواف األسػط
الريس. وقاؿ المستشار نزيو النجاري نائب المتحدث الرسمي باسػـ وزارة الخارجيػة إف الوفػد اسػتعرض معانػاة 

 الشعب الفمسطيني اليومية جراء االحتالؿ.

 31/2/2931الخميج، الشارقة، 

 
 بالد بشكل غير شرعيدخول ال بتيمة عامينلمدة بالسجن  إسرائيميينالحكم عمى مصر:  11

حكمت محكمة مصرية عمى إسرائيمييف اثنيف بالسجف عاميف بعد إدانتيما بدخوؿ البالد بشكؿ غير : وكاالت
 شرعي، وفؽ ما ذكر مصدر قضائي.

األراضػػي المصػػرية فػػي شػػكؿ منفصػػؿ عػػاـ  ،عامػػاً  11وأحمػػد ضػػيؼ  عامػػاً  29ودخػػؿ انػػدري بشينيشػػنيكوؼ 
وؿ في طابا عمى الحدود مع فمسػطيف المحتمػة بعػدما اشػتبيت بممارسػتو . وكانت الشرطة اعتقمت األ 2032

أنشػػطة تجسػػس . وذكػػرت وسػػائؿ إعػػالـ مصػػرية أف بشينيشػػنيكوؼ ضػػابط فػػي جػػيش االحػػتالؿ، فيمػػا وجيػػت 
 لضيؼ تيمة دخوؿ البالد بطريقة غير مشروعة .

 31/2/2931الخميج، الشارقة، 
 

 لمستوطنات في الضفةتحذر من خطط توسيع ا العربيةالدول  جامعة 14
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أكدت جامعة الدوؿ العربية أف قوات االحتالؿ تتبع سياسة ممنيجػة لمسػيطرة عمػى معظػـ  :"الخميج" –القاىرة 
 أراضي الضفة الغربية، بضميا لممستوطنات أو إقامة مستوطنات جديدة عمييا.

ية وباسػتعماؿ أقصػى درجػات تقـو بمصادرة ىذه األراضي بالقوة العسػكر ” إسرائيؿ“وقالت الجامعة، أمس، إف 
 العنؼ ضد الفمسطينييف أصحاب األرض.

تتزايػػد وترتفػػع وتيرتيػػا، كممػػا بػػدأ أي تحػػرؾ ” إسػػرائيؿ“وأوضػػح بيػػاف لمجامعػػة أف ىػػذه اإلجػػراءات التػػي تتخػػذىا 
 دولي لوضع عممية السالـ عمى الطريؽ الصحيح.

 31/2/2931الخميج، الشارقة، 
 

 عمى حائط البراق اإلسرائيميحتالل تندد باعتداء اال منظمة األلكسو 11
لمبػػاف  اإلسػػرائيميينفػػذىا االحػػتالؿ  التػػيأصػػدرت منظمػػة األلكسػػو، بياًنػػا صػػحفًيا، نػػددت فيػػو بعمميػػات اليػػدـ 

متػػػًرا مػػػف المسػػػجد األقصػػػى بالقػػػدس  20الجيػػػة الشػػػمالية مػػػف حػػػائط البػػػراؽ عمػػػى بعػػػد  فػػػيإسػػػالمية تاريخيػػػة 
ة ييوديػػة ومركػػز لمشػػرطة ومتحػػؼ لمعػػروض عمػػى حسػػاب أوقػػاؼ الشػػريؼ، تمييػػًدا ليدمػػو بيػػدؼ إقامػػة بيعػػ

 المغاربة. حيإسالمية كانت ضمف 
تػػذّكر المنظمػػة العربيػػة لمتربيػػة والثقافػػة والعمػػوـ باالتفاقيػػات الدوليػػة بشػػأف القػػدس  :بيانيػػا فػػيوقالػػت المنظمػػة 

قميميػة إلػى مػف حكومػات ومنظمػ الػدوليباعتبارىا مدينة فمسػطينية محتمػة، فإنيػا تػدعو المجتمػع  ات عالميػة وا 
إلى ىذه األعماؿ االحتاللية الممنيجة تنفيًذا لمخطط معمف يستيدؼ تيويد القدس مف خػالؿ طمػس  التصدي

مالمحيػا العربيػة اإلسػالمية بػدًءا بتطويػؽ المسػجد المبػارؾ بسمسػمة مػف البيعػات والحػدائؽ التوراتيػة والبنػػاءات 
أقػػّرت منػػذ أشػػير مجموعػػة إجػػراءات لتغييػػر معػػالـ البمػػدة  التػػي التجاريػػة وذلػػؾ وفػػؽ مػػا أعمنتػػو بمديػػة القػػدس

 .الدولييرفضو القانوف  الذيالقديمة وفرض األمر الواقع 
ال يمكػػف  التػػيوتجػػّدد المنظمػػة العربيػػة لمتربيػػة والثقافػػة والعمػػوـ التأكيػػد عمػػى اليويػػة العربيػػة اإلسػػالمية لمقػػدس 

بكػؿ قػّوة لثنػى  السعياليـو  الضروريييؼ الحقائؽ إاّل أنو مف تز  فيتغييرىا ميما أوغؿ  اإلسرائيميلالحتالؿ 
إلػػى القػػدس الشػػريؼ فقػػط بػػؿ إلػػى القضػػية الفمسػػطينية  يسػػيءال  الػػذيإسػػرائيؿ عػػف تنفيػػذ مخططيػػا اإلجرامػػي 

 والسالـ العالمي.
 33/2/2931، مؤسسة األقصى لموقف والتراث، أم الفحم

 
 بناء مستشفى في غزة تعتزم تركيا 16

مستشػػػفى الصػػػداقة " بمػػػرور شػػػاحنات تركيػػػة تحمػػػؿ مػػػواد بنػػػاء إلقامػػػة"إسػػػرائيؿ" سػػػمحت : بعػػػد اف "د .ب .أ"
سػريرًا وسػيكوف  320ويتضػمف المستشػفى  ، بدا العمؿ التركػي لمشػروع فػي البنػاء.في غزة "التركية الفمسطينية

ومػػواد البنػػاء. وتقػػـو األكبػػر مػػف نوعػػو فػػي غػػزة وراـ اهلل لػػدى اكتمالػػو، ولكػػف يتطمػػب مزيػػدًا مػػف العمػػؿ الفنػػي 
بتمويؿ بناء المستشفى كما تشيده شركة عقارية تركيػة وسػيدخؿ  "تيكا"الوكالة التركية لمتعاوف الدولي والتنمية 

 حيز التشغيؿ العاـ الحالي. وسيكوف افتتاح المستشفى فرصة ألردوغاف لزيارة غزة.
 32/2/2931الخميج، الشارقة، 

 
 سرائيمياإل "الخط األحمر"تسخر من  طيران 19
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تصػريح رئػيس الػوزراء اإلسػرائيمي بنيػاميف نتنيػاىو بأنيػا تقتػرب  "المضػحؾ"وصفت إيراف بػ: أ ؼ ب، رويترز
 في برنامجيا النووي. "الخط األحمر"مف تجاوز 

، مضيفًا أف "التصريح مضحؾ"وقاؿ المتحدث باسـ وزارة الخارجية اإليرانية راميف ميمنبراست أمس، إف ىذا 
أف  مؤكػدا ."يوني ىو أكثر مف يرتكب انتياكات، ويمتمؾ أسمحة ذرية، وييدد الدوؿ األخرى بيػاالنظاـ الصي"
كانت العقبة األكبر لتنظيـ مؤتمر حوؿ منطقة شرؽ أوسط خالية مف األسمحة النووية، بعدما ألغت  "إسرائيؿ"

 كة فيو.المشار  "إسرائيؿ"واشنطف مؤتمرا حوؿ ىذا الموضوع في كانوف األوؿ الماضي رفضت 
 31/2/2931السفير، بيروت، 

 
 الفمسطينية في غزة "إيراني" الصنع المقاومةالريجاني: سالح  85

 اإلسالمية إيرافعمي الريجاني اف جميورية  اإليراني اإلسالميرئيس مجمس الشورى  أكد :وكاالت –طيراف 
 .إيرانيبسالح  اإلسرائيميتالؿ المقاومة الفمسطينية ألجمت االح أف إلى، مشيرا باألسمحةتزود الفمسطينييف 

آبػػاد: "نحػف نػػدافع  إسػالـفػي العاصػػمة الباكسػتانية  أعظػـطػػالب جامعػة قائػػد  أمػاـوقػاؿ الريجػاني فػػي كممتػو 
 ،"  ".ال نخفي دعمنا لفمسطيف ونحف "عف حزب اهلل وحماس الف الشعب الفمسطيني المسمـ شعب مظمـو

الشػػػػػعب الفمسػػػػػطيني حتػػػػػى  إلػػػػػىحػػػػػف نقػػػػػدـ المسػػػػػاعدات وـر سػػػػػرطاني، ون اإلسػػػػػرائيميالكيػػػػػاف  إف: "وأضػػػػػاؼ
لجػاـغػزة بواسػطة ىػذه المسػاعدات مػف الػدفاع  أىػالياسػتطاع  أياـمساعدات تسميحية، وفي حرب الثمانية   وا 

 ".اإلسرائيميالكياف 
عمػػى لبنػػاف كانػػت بعػػض الػػدوؿ العربيػػة تػػزود االحػػتالؿ  اإلسػػرائيميالريجػػاني الػػى انػػو خػػالؿ العػػدواف  وأشػػار
قياـ الرئيس المصري المخموع  إلىجانب الشعب المبناني، ولفت  إلىتقؼ  أفبالمعمومات بدال مف  ئيمياإلسرا

عمػػى  اإلسػػرائيميالعػػدواف  إبػػافقطػػاع غػػزة  إلػػىمعبػػر رفػػح لمنػػع وصػػوؿ المسػػاعدات  بػػإغالؽحسػػني مبػػارؾ 
 القطاع.

 31/2/2131وكالة سما اإلخبارية، 

 
 ارث سياسية وبيئية عمى أراضيو" بالتسبب في كو إسرائيلالسودان يتيم " 19

 مسػئوليفعمػى المشػيد اإلعالمػي السػوداني أمػس، بػإطالؽ ثالثػة  "إسػرائيؿ"ىيمنػت  عماد حسف: -الخرطوـ 
تصػػريحات أجمعػػت عمػػى تسػػببيا فػػي كػػوارث سياسػػية وبيئيػػة وأمنيػػة فػػي الػػبالد، وقػػاؿ وزيػػر البيئػػة والغابػػات 

ئيمي عمػػى مصػػنع اليرمػػوؾ لألسػػمحة جنػػوب الخرطػػـو ىػػالؿ إف القصػػؼ اإلسػػرا رعبػػدا لقػػادالسػػوداني حسػػف 
خمػػػؼ وراءه ميػػػددات بيئيػػػة خطػػػرة، بانفجػػػار جسػػػيمات صػػػغيرة عمقػػػت بمسػػػاحات واسػػػعة فػػػي األجػػػواء، أثنػػػاء 
القصػػؼ وبعػػده، وأكػػد تأثيرىػػا المباشػػر فػػي الجيػػاز التنفسػػي لإلنسػػاف، ووصػػؼ الوضػػع البيئػػي فػػي السػػوداف 

كبيػػػػرة طالػػػػت النظػػػػاـ البيئػػػػي جػػػػراء انفجػػػػار غػػػػازات الكربػػػػوف  بػػػػالمريع. وكشػػػػؼ ىػػػػالؿ لمبرلمػػػػاف عػػػػف أضػػػػرار
 والرصاص بعد القصؼ ووصفيا بالخطرة.

مػػػف جانبيػػػا، وجيػػػت آمػػػاؿ إبػػػراىيـ، مرشػػػحة حػػػزب الشػػػرؽ الػػػديمقراطي لمنصػػػب والػػػي القضػػػارؼ، اتيامػػػات 
عمػػى  سػػرائيميةاإلبعػػد اليجمػػات  "إسػػرائيؿ"لمحكومػػة واألجيػػزة األمنيػػة بجػػر الػػبالد لصػػراع إقميمػػي بػػيف إيػػراف و

 األحمر.البحر 
مف جانبو، شف الصادؽ الميدي رئيس حزب األمة القومي ىجومًا الذعًا عمى حزب المؤتمر الوطني الحاكـ 
واتيمو بالتورط في قضايا جسيمة جراء سياساتو الخاطئة مع المجتمػع الػدولي ودولػة جنػوب السػوداف، وحػذر 
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 "إسػرائيؿ"فصػاؿ منبيػًا إلػى أف ذلػؾ يقودىػا لمواجيػة مػع مف ضغطيا عمػى حكومػة جوبػا ومعاقبتيػا عمػى االن
 التي أصبحت حميفة لمجنوب، وقاؿ األفضؿ ليا احتضانيا بداًل مف دفعيا لجية تؿ أبيب .

وكاف حزب المؤتمر الوطني الحاكـ كشؼ عػف مخطػط يقػوده نافػذوف بدولػة الجنػوب، بالتنسػيؽ مػع حكػومتي 
مػػردي الجبيػػة الثوريػػة، لمعمػػؿ عمػػى تػػأجيج األوضػػاع فػػي واليػػة جنػػوب ، لػػدعـ مت"إسػػرائيؿ"الواليػػات المتحػػدة و

قمػػيـ دارفػػور، تمييػػدًا لتييئػػة األجػػواء لحمفائػػو األمػػريكييف واإلسػػرائيمييف داخػػؿ مجمػػس األمػػف، بيػػدؼ  كردفػػاف وا 
الػػدكتور قطبػػي  "الوطنيػ"إدانػػة السػػوداف، واستصػػدار عقوبػػات جديػػدة ضػػده . واتيػػـ عضػػو المكتػػب القيػػادي بػػ

 "إسػرائيؿ"ي، عناصر داخؿ القيادة بدولة الجنوب، باإلصرار عمػى تنفيػذ أجنػدة دوؿ أجنبيػة عمػى رأسػيا الميد
 لمنيؿ مف استقرار السوداف.

 31/2/2931الخميج، الشارقة، 
 

 الدعم المالي لمسمطة باستئنافوعود أمريكية  69
عبػػاس الػػرئيس محمػػود أبمػػغ القنصػػؿ األمريكػػي العػاـ مايكػػؿ راتنػػي  أفمصػػدر فمسػػطيني مطمػػع  : أكػدد .ب .أ

لػػػدى اجتماعيمػػػا فػػػي راـ اهلل، أمػػػس، بػػػأف اإلدارة األمريكيػػػة تبحػػػث عػػػودة األمػػػواؿ المحجوبػػػة مػػػف الكػػػونغرس 
لمسمطة. وذكر أف القنصؿ األمريكي أكد رغبة بالده في مسػاعدة السػمطة عمػى تجػاوز أزمتيػا الماليػة الخانقػة 

يس األمريكػػي بػػاراؾ أوبامػا لممنطقػػة الشػػير المقبػػؿ. وأضػػاؼ مػف خػػالؿ اسػػتئناؼ الػػدعـ المػػالي قبػؿ زيػػارة الػػرئ
المصػػدر ذاتػػو أف القنصػػؿ األمريكػػي أكػػد أف بػػالده ستضػػغط عمػػى الػػدوؿ العربيػػة والمانحػػة مػػف اجػػؿ الوفػػاء 

 وعدـ السماح بانييارىا. بالتزاماتيا تجاه السمطة
 31/2/2931الخميج، الشارقة، 

 
 ىو الرسالة التي يحمميا إلى الشرق األوسط "لإسرائي"أوباما يؤكد أن وقوفو إلى جانب  63

في خطابو السنوي لمشعب األمريكي، كرر الػرئيس األمريكػي بػاراؾ أوبامػا مػرة أخػرى أف الواليػات : 91عرب 
 في سعييا "لألمف والسالـ القابؿ لمحياة". "إسرائيؿ"المتحدة تقؼ إلى جانب 

سالة التي سيحمميا معو في زيارتو إلى الشرؽ األوسط ىو الر  "إسرائيؿ"وقاؿ في خطابو إف وقوفو إلى جانب 
 في الشير القادـ.

 31/2/2931، 48عرب 
 

 بين اإلسرائيميين والفمسطينيين خطة إلحياء السالم عرضبريطانيا تنفي نيتيا وفرنسا  62
اثيو رسػػالة مػػف الحكومػػة البريطانيػػة نقميػػا سػػفيرىا فػػي تػػؿ أبيػػب مػػ "اسػػرائيؿ" تمقػػت –الناصػػرة : برىػػـو جرايسػػي

التػػي تحػػدثت عػػف أنيػػا تعػػد مػػع فرنسػػا شػػكال لمحػػؿ الػػدائـ وفرضػػو  األنبػػاءغولػػدا، ومفادىػػا، أف بريطانيػػا تنفػػي 
والفمسػطيني، إال أف لنػدف وبػػاريس تضػغطاف عمػػى واشػنطف، مػف اجػػؿ العمػؿ عمػػى  اإلسػػرائيميعمػى الجػانبيف 

 األماـ. إلىالفمسطينية  اإلسرائيميةدفع المفاوضات 
 31/2/2931الغد، عمان، 

 
 " يزور قطاع غزةسيو جيو تيو"وفد من االتحاد العام لنقابات عمال فرنسا  61
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برئاسة أمينو  "سيو جيو تيو"زار وفد مف االتحاد العاـ لنقابات عماؿ فرنسا  :أ ؼ ب -غزة، القدس، المحتمة 
ييف خصوصًا في ، وعبر عف التضامف مع العماؿ الفمسطين32/2/2031 ءالثالثاالعاـ برنار تيبو قطاع غزة 

 قطاع الذي يخضع لمحصار اإلسرائيمي منذ سنوات.ال
وفي مؤتمر صحافي عقده في مقر االتحاد العاـ لنقابات عماؿ فمسطيف في مدينة غزة مػع نظيػره الفمسػطيني 

الزيارة إلى غزة كانت صعبة جدًا نتيجة لمحصار المشدد عمى القطاع لكف أصررنا "شاىر سعد، قاؿ تيبو إف 
وبػيف انػو والوفػد  مؤكدًا أف الحكومة الفرنسية تقؼ إلى جانب الشػعب الفمسػطيني. "نكوف إلى جانبكـ عمى أف

الصػػعوبات التػػي تواجػػو الشػػعب الفمسػػطيني عمػػى الحػػواجز والصػػعوبات االجتماعيػػة "النقػػابي الفرنسػػي لمسػػوا 
ضػحايا القصػؼ اإلسػرائيمي  عماؿ في القطاع وقابمنػا عػددًا مػفواالقتصادية بسبب الحصار وشاىدنا معاناة ال

الميـ الدعـ لكؿ الشػعب الفمسػطيني وأف تػتمكف النقابػات مػف "وأكد أف  وسنشرح ما شاىدناه لمشعب الفرنسي.
 ."الدفاع عف العماؿ

 31/2/2931لندن،  ،الحياة
 

 " بعدم تزوير جوازات سفر لتنفيذ ميمات سريةالموساددولية تطالب " إعالموسائل  64
طالبػػت  وأوروبيػػةدوليػػة  إعػالـوسػػائؿ  أفذكػر الموقػػع االلكترونػػي لصػحيفة "ىػػأرتس" : سػػما –القػدس المحتمػػة 
 بعدـ تزوير جوازات سفر لمقياـ بعمميات سرية استخباراتية في دوؿ العالـ. اإلسرائيميجياز "الموساد" 

لـ وتنفيػػػذ دولػػػة فػػي العػػػا أليلمعبػػور  األسػػػموبال تػػزاؿ تسػػػتخدـ ىػػذا  "إسػػػرائيؿ" أف أوروبيػػوف إعالميػػػوفوقػػاؿ 
طريقػة  األوروبػي، حيث يعتبر جػواز السػفر أجانب أوسواء عرب  إلسرائيؿميمات اغتياؿ لبعض المطموبيف 

 سيمة لعبور جميع دوؿ العالـ.
حػػيف اغتالػػت القيػػادي فػػي  وألمانيػػةقػػد اسػػتعممت جػػوازات سػػفر اسػػترالية وفرنسػػية وبريطانيػػة  "إسػػرائيؿ"وكانػػت 

ضػػػجة دوليػػػة لػػػبعض  أثػػػارفػػػي دبػػػي، ممػػػا  إقامتػػػوبمكػػػاف  2030ير حركػػػة حمػػػاس محمػػػود المبحػػػوح فػػػي ينػػػا
 بعدـ تزوير جوازات السفر لمقياـ بعمميات اغتياؿ دولية. "إسرائيؿ"وطالبوا  األوروبيوف المسئولوف

السػػتخداـ جػػواز سػػفر  اإلسػػرائيميةوتوضػػيحات مػػف الخارجيػػة  األسػػباب إبػػداءكمػػا طالبػػت الحكومػػة االسػػترالية 
 اغتياؿ المبحوح في دبي.استرالي في عممية 

 31/2/2931وكالة سما اإلخبارية، 
 

 جيولوجي ألماني: أزمة المياه في فمسطين أمر سياسي بامتياز 61
ىكػذا يقػوؿ الجيولػوجي األلمػاني  "مػا ىػذه الخرافػةن فمسػطيف بمػد جػاؼن ىػراء بػالطبع" :تغريد سعادة -راـ اهلل 

سػػي بامتيػػاز. ففمسػػطيف مػػف البمػػداف التػػي تحتػػوي عمػػى كميمػػنس مسرشػػميد. وأزمػػة الميػػاه فػػي فمسػػطيف أمػػر سيا
مصػادر ميػاه متجػددة جيػدة فػي المنطقػة. فالمعػدؿ السػنوي ليطػوؿ االمطػار فػي القػدس أكثػر منػو فػي بػػرليف، 

 وفي راـ اهلل أكثر منو في لندف، وفي نابمس أكثر منو في باريس.
ع الوصػػوؿ إلييػػا. ويقػػوؿ مسرشػػميد إنػػو لػػـ تمنػػ "إسػػرائيؿ"وتتميػػز فمسػػطيف بمػػا فييػػا مػػف ميػػاه جوفيػػة، غيػػر أف 

، ومػا تػـ حفػره إنمػا ىػو بعػض اآلبػار الصػغيرة 3769منػذ احػتالؿ الضػفة عػاـ  "عميقػة"تحفر أي بئر جوفيػة 
تمنػع  "إسػرائيؿ"التي ال تصؿ إلػى األحػواض المائيػة الرئيسػية فػي جػوؼ األرض. حتػى اآلبػار السػطحية فػإف 

 حفرىا، وال تعطي تصاريح بيا.
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طقػػػة راـ اهلل يقػػػوؿ: ثمػػػة بئػػػر واحػػػدة عميقػػػة فػػػي محافظػػػة راـ اهلل تسػػػتقي مػػػف الحػػػوض الغربػػػي، وىػػػو وعػػػف من
% ممػا يػتـ سػحبو مػف الحػوض، وتسػمى ىػذه البئػر 30مشترؾ مع اإلسرائيمييف، ويحصؿ الفمسػطينيوف عمػى 

 شبتيف وىي قريبة مف نعميف وقبية.
فمسطينية عمى المياه، وما يستخدـ في األراضي وأشار إلى أف اتفاؽ أوسمو يخمو مف النص عمى أي سيطرة 

. وال بػػد مػػف الحصػػوؿ عمػػى الموافقػػة اإلسػػرائيمية، ودائمػػا تكػػوف "ج"و  "ب"يطبػػؽ عمػػى األراضػػي  "أ"المصػػنفة 
 اإلجابة بالنفي ألف مجمس المياه المشترؾ مشروط في قراراتو باإلجماع.

الحػوض الغربػػي الػذي يضػـ مخزونػًا لمميػػاه  ، وباسػتمرار، تػػرفض الحػديث عػف"إسػرائيؿ"وكشػؼ مسرشػميد أف 
 العذبة بكميات كبيرة وعالية الجودة.

ضمف وفد ألماني لتنفيذ مشروع لحفر اآلبار في الضفة موضػحا أف المخطػط  79وقاؿ إنو كاف قد جاء عاـ 
كػػػاف حفػػػر آبػػػار شػػػرؽ راـ اهلل، وفػػػي نػػػابمس، مضػػػيفا أنػػػو تػػػـ إيقػػػاؼ المشػػػروع بعػػػد سػػػنتيف بسػػػبب المعيقػػػات 

عامًا ولػـ  32لحفر اآلبار، موضحًا أف آخر بئر حفرت كانت عيف سامية منذ  "إسرائيؿ"سرائيمية وممانعة اإل
 نحفر أي بئر أخرى.

وبالمقارنػػة مػػع أوضػػاع الميػػاه فػػي الضػػفة، قبػػؿ وبعػػد أوسػػمو، أشػػار الخبيػػر األلمػػاني إلػػى أف األمػػور تراجعػػت 
كػػػؿ كميػػػات الميػػػاه مػػػف شػػػركة الميػػػاه اإلسػػػرائيمية  أكثػػػر، وأف الفمسػػػطينييف منػػػذ عػػػاـ ونصػػػؼ العػػػاـ يشػػػتروف

ميكوروت. ويقوؿ مسرشميد إف السمطات اإلسرائيمية ترفض إعطاء تصػاريح باسػتخداـ ميػاه الحػوض الشػرقي 
 أو الحوض الشمالي. ويعتقد أف الحؿ يكمف فقط في اآلبار الجوفية.
ف مسػألة وجػوب الحصػوؿ عمػى تصػاريح ويحمؿ الخبير األلماني الدوؿ المانحة مسؤولية ما يحػدث، ويقػوؿ إ

مف السمطات اإلسرائيمية لحفر اآلبار توجب عمى الدوؿ المانحػة ممارسػة الضػغط عمػى اإلسػرائيمييف إلعطػاء 
إف الػدوؿ المانحػة تعمػؿ "ىذه التصاريح موضحًا أف ىناؾ تواطؤًا مف الدوؿ المانحة في مشػكمة الميػاه، وقػاؿ 

 "فقط. "إسرائيؿ"لصالح 
وىػػي تػػدفع  إسػػرائيميةمػػا يػػدور مػػف حػػديث عػػف بنػػاء محطػػات لتنقيػػة الميػػاه قػػائاًل إف ذلػػؾ مصػػمحة وأشػػار إلػػى 

قامػػة مثػػؿ ىػػذه المحطػػات سػػيكبد الفمسػػطينييف  بالفمسػػطينييف إلقامتيػػا، فممفمسػػطينييف حػػؽ فػػي الميػػاه الجوفيػػة وا 
 أعباء مالية كبيرة.

لمشػػرب ومصػػادر أخػػرى مػػف أجػػؿ الزراعػػة،  قػػاؿ إف كػػؿ دوؿ العػػالـ، بمػػا فييػػا إسػػرائيؿ عنػػدىا ميػػاه صػػالحةو 
 وىذا غير متاح في فمسطيف، فعدد اآلبار التي حفرت مف أجؿ الزراعة: صفر.

انتقػػد أيضػػا سياسػػة حفػر آبػػار لجمػػع ميػػاه األمطػار قػػائاًل إف ىنػػاؾ دراسػػة بريطانيػة عػػف فمسػػطيف أجريػػت كمػا 
عدومة صيفًا، وبالتالي مػا زالػت المشػكمة توضح إف ىذا النظاـ غير مفيد زراعيًا، ألف األمطار م 3716عاـ 

رجعوا ألياـ العثمانييف، وليس إلى أياـ االحتالؿ البريطاني، في  2003الفمسطينيوف ومنذ عاـ "قائمة. وقاؿ: 
 ".حصوليـ عمى المياه

 المياه في راـ اهلل نقية وصػالحة لمشػرب مػف الصػنابير وال داعػي إفوعف جودة مياه الشرب قاؿ خبير المياه، 
لشػػراء الميػػاه المعدنيػػة. ونصػػح حتػػى بعػػدـ اسػػتخداـ الفمتػػر لتنقيػػة الميػػاه فمصػػمحة الميػػاه تفحػػص يوميػػا الميػػاه 
وىػػي عاليػػة الجػػودة. وأوضػػح أيضػػا أف الميػػاه التػػي تبػػاع فػػي األسػػواؽ عمػػى أنيػػا ميػػاه معدنيػػة ال تختمػػؼ عمػػا 

ومشػيرًا إلػى مدينتػو األصػيمة قػػاؿ:  "ىػي نفػس الميػػاه ولكػف توضػع فػي قنػاني بالسػػتيكية."نشػربو مػف الحنفيػة: 
 "ىي أفضؿ مف مياه ميونخ."

 31/2/2931 الحياة الجديدة، رام اهلل،
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 خوان ... ماذا بعد؟!ن إذ يقررون تحطيم اإلاألمريكا 66

 عالء أسعد الصفطاوي
 عندي معمومات خاصو ..ال أسػتطيع أف أذكػر مصػدرىا نظػرا لحساسػية ذلػؾ ..تفيػد بػأف االداره األمريكيػو قػد

( مميار دوالر والذي كاف قد ُأعمف عنو قبؿ 9.1قررت حرماف مصر مف قرض صندوؽ النقد الدولي وقيمتو )
شيور دعما لمحكومو المصريو الجديده وجيودىا التنمويو لبناء االقتصاد المصري ..، مرة أخرى أرجو أف ال 

 ية كالمي ..، يسألني أحد عف مصدري ىذا .. ولكف القادـ وحده ىو ما سيدلؿ عمى مصداق
) ثـ تراجعت عنو.. انظر الى بياف السفاره األمريكية الجديد  -ومع ذلؾ فسأستعيف ىنا بما تفوىت بو مؤخرا 

السيده "آف باتيرسوف" سفيرة الواليات المتحده في مصػر أثنػاء خطابيػا مػؤخرا فػي  -في القاىره عمى موقعيا( 
نمويػو المصػريو بالشػراكو مػع شػركة أمريكيػة فػي تصػريحات االسكندريو وىي تشارؾ بافتتاح احػد المشػاريع الت

قوية وغير عادية حيث قالت السفيرة األمريكية : إنػو يتعػيف عمػى الحكومػة والمعارضػة فػي مصػر الكػؼ عػف 
 تجاىؿ المشكالت االقتصادية والعمؿ معا عمى حميا.  

ىو  -سواء في السمطة أو في المعارضة -معتبرة أف الطريؽ األكثر كارثية لمحكومة والقيادة السياسية لمبمد  
وأضػػػػػافت  تجنػػػػب اتخػػػػاذ قػػػػرارات وعػػػػدـ إظيػػػػار القيػػػػادة وتجاىػػػػػؿ الحالػػػػة االقتصػػػػادية لمبمػػػػد، وفقػػػػا لرويتػػػػرز.

"المفاوضات مع صندوؽ النقد الدولي بحاجة إلى الوصػوؿ إلػى نقطػة نيايػة."، عممػا بأنػو كػاف قػد تحػدد عػدة 
لحكومة المصرية وصندوؽ النقد الػدولي لكػف شػيئا مػف ىػذه المقػاءات تواريخ قريبو الستئناؼ المحادثات بيف ا

لـ تحدث بيف الطرفيف ..لكف مصدرا في صندوؽ النقد الدولي قد صػرح لوكالػة رويتػر أف المحادثػات أرجئػت 
 مرارا بسبب إحجاـ الحكومة عف خفض الدعـ عمى السمع األساسية والوقود الذي يعتمد عميو الفقراء.,

 –يض ..، عندي معمومو أخي ستشير اسػتغراب القػارىء ..,ىػي أف ىػذا الصػندوؽ قػد قػرر ىذا غيض مف ف
دوف االعالف عف ذلؾ تقديـ دعـ لنظاـ األسد في سوريو عباره عف قرض بقيمة مميار ونصؼ المميار دوالر 

فػػائض  حولػػت مػػف ..ن!! ، وعنػػدي معمومػػو ثالثػػو ..وىػػي أف دولػػو كػػالجزائر ) الجزائػػر حميفػػة لنظػػاـ األسػػد (
 ًّ  أرصدتيا المالية الى الصندوؽ ما قيمتو خمسة عشر مميار دوالر دعما لمصندوؽ ..نّن

اذا صػدقت ىػػذه المعطيػػات ..فكيػػؼ نفيػػـ مػػا يجػػري عمػى السػػاحو السياسػػية ..ومػػا ىػػي االسػػتنتاجات التػػي قػػد 
 نخرج منيا ..ن وما عالقة ذلؾ بالممؼ االيراني ..ن!!

 القارىء ..!لف أشرح ..، بؿ سأترؾ ذلؾ لذكاء 
ولكنػػي أفيػػـ اآلف شػػيئا واحػػدا وىػػو أف األمريكػػاف قػػد قػػرروا تحطػػيـ جماعػػة االخػػواف الفػػائزه فػػي االنتخابػػات أو 
التػػي فػػي طريقيػػا لمفػػوز بيػػا فػػي دوؿ ثػػورات الربيػػع العربػػي ..وفػػي مقػػدمتيـ مصػػر ..ثػػـ تػػونس ..ثػػـ سػػوريا 

رسميوف والتي ىدفيا األساسػي ىػو الخػداع ..ودعؾ مف كؿ التصريحات الفقاعيو التي تصدر عف ناطقييـ ال
 والتضميؿ ..واغراء وايياـ الضحيو بأنيا ستأكؿ الشعير فيما يحضر ليا الجزار سكينة الذبح!

ىػػذا يعنػػي أف سياسػػة تطويػػع االخػػواف وتػػدجينيـ التػػي قادىػػا أوبامػػا خالفػػا لوجيػػة نظػػر اسػػرائيؿ والمخػػابرات 
 لوا بنسبة مائة وثمانوف درجو في سياستيـ مع االخواف ..األمريكيو قد فشمت ..وأف األمريكاف قد تحو 

أريػػد فقػػط مػػف االخػػواف أف يفيمػػوا شػػيئيف ..: أوال : أف امريكػػا ال يمكػػف ليػػا أف تقبػػؿ حمػػوال وسػػط فيمػػا يتعمػػؽ 
بػػأمف الصػػياينة ورأس حربػػة الغػػرب فػػي المنطقػػو " اسػػرائيؿ " ..فإمػػا التعػػاوف التػػاـ معيػػا ..أو المواجيػػة ..وال 

موؿ وسطى ..وأعتقد أف األمريكػاف قػد بػاتوا يطمبػوف وسػيطمبوف فػي المسػتقبؿ المنظػور تنػازالت كبيػره يوجد ح
مف مرسي واالخػواف بشػأف العديػد مػف الممفػات الممحػو الداخميػو والخارجيػو فػي المنطقػة وأىميػا عػدـ المسػاس 
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..لػذلؾ نػرى اليػـو وسػترى  بكؿ منظومو األمف التي أرسػاىا مبػارؾ لصػالح الصػياينة واألمريكػاف أثنػاء حكمػو
العديد مف حاالت التمرد داخؿ األجيزه الشػرطيو وغػدا األجيػزه األمنيػو الخاصػو الموروثػو عػف نظػاـ المخمػوع 
..وكذلؾ االستمرار في حصار حركة حماس وقطاع غزه ما دمت تسيطر عميو ىذه الحركو ..وعدـ االقتراب 

 مف االيرانييف بتاتا ..
االخػواف ..أف تبنػي االسػالـ كػديف ونيػج وسػطي مسػتنير وفػي أكثػر تجمياتػو سػماحة ال ثانيا : أرجو أف يفيـ 

يمكف أف يقبؿ أنصاؼ الحموؿ مع األمريكاف أو التعاوف معيـ لالستمرار في استخداـ مصر ؾ " دولػو خػادـ 
لممصػػرييف  " لمسياسػػة االسػػتكباريو الغربيػػو األمريكيػػو ..ألف أحػػد أىػػذاؼ ثػػوره مصػػر كػػاف الكرامػػو ..وال كرامػػة

عنػػػدما يرتضػػػوف ألنفسػػػيـ االسػػػتمرار فػػػي العمػػػؿ كعبيػػػد ال سػػػمح اهلل لمصػػػياينة واألمريكػػػاف ..فػػػإف لػػػـ يػػػتمكف 
االخواف مف قيادة سفينة البمد في مواجية ىذه السياسة االستكباريو ..فعمييـ أف يتنحوا جانبػا ..وىػو مػا تفكػر 

شػرؼ مميػوف مػره مػف أف يكػوف االسػالـ ىػو عنػواف بو اليوـ جديا حركة النيضة االسالميو في تونس ..ىػذا أ
 جديد لمتنازالت ولمييمنو الغربية الحديده عمى مصر والمنطقو ..

باألمس تمقى التونسيوف صػدمو استشػياد المعػارض اليسػاري " شػكري بمعيػد " ..لػيفيـ حػزب النيضػو الرسػالو 
صري " عباس جمعػو " ..الػذي وجػد مقتػوال ..واليوـ يستمـ المصريوف رسالو أقؿ شأنا باغتياؿ " االعالمي الم

 في أحد نواحي القاىره ..وبالطبع سُيتيـ بقتمو االسالميوف ..!
لوكنت مكاف االخواف ..لمجأت الى اهلل أوال ..ثـ الى الشػعب بكػؿ طوائفػو الثوريػو المخمصػو السػتنياض البمػد 

 .اليـو وليس غدا ....والوقوؼ في وجو أمريكا وكيانيـ الصييوني واستبدلت كؿ تحالفاتي .
 الثور األبيض .. اليوـ قبؿ أف تأكمني وتأكؿ بمدي آلة التخريب الغربي كما ٌأكمت قبمي

آلة التخريب الغربيو تقوؿ ..أف ال انتخابات في ظؿ قػوه االخػواف ..ال اسػتقرار فػي ظػؿ سػيطرة االخػواف ..ال 
 ـ غزه ..ثـ سوريا ..ثـ تونساستنياض ..في ظؿ حكـ االخواف ، وىذا سينعكس حتما عمى مصر ..ث

 ىذا ىو القانوف األمريكي الجديد ..فميتعظ المتعظوف ..!
 31/2/2931وكالة سما اإلخبارية، 

 
 مشعل في حوار خاص مع "المركز الفمسطيني لإلعالم" حول آخر المستجدات الفمسطينية 69

د مشػعؿ إف حركتػو تريػد شػراكة قاؿ رئيس المكتػب السياسػي لحركػة المقاومػة اإلسػالمية "حمػاس" خالػ: القاىرة
وطنية حقيقية تنيي االنقساـ وتعيد وحدة الػوطف، مؤكػًدا أف حمػاس "ال تػزاحـ أحػًدا عمػى كرسػي، وال تريػد أف 
نمػػا  تقصػػي أحػػًدا، كمػػا أنيػػا لػػف تسػػمح ألحػػد بػػأف يقصػػييا". مشػػدًدا عمػػى أف منظمػػة التحريػػر ليسػػت مغػػانـ، وا 

 حقوؽ وطنية، وضرورات فمسطينية.
عؿ فػي حػػوار خػاص مػع "المركػػز الفمسػطيني لإلعػالـ" إف حركػة حمػػاس أكػدت عمػى ضػػرورة أف وأضػاؼ مشػ

تكػػوف المصػػالحة رزمػػة واحػػدة وبمسػػارات متوازيػػة، مشػػيًرا إلػػى أف حمػػاس تسػػعى إلنجػػاح المصػػالحة وتنفيػػذىا 
يػػة عمػػى األرض وتعزيػػز الوحػػدة الوطنيػػة الفمسػػطينية لبنػػاء صػػؼ وطنػػي موحػػد وفػػؽ اسػػتراتيجية فمسػػطينية قو 

 فاعمة ننتزع فييا حقوقنا دوف استجداء أحد. 
وشػػػدد "أبػػػو الوليػػػد" عمػػػى أنػػػو عقػػػب فتػػػرة اسػػػتكماؿ التحضػػػيرات التػػػي جػػػرى االتفػػػاؽ عمييػػػا، وتييئػػػة األجػػػواء 
والظػػروؼ لتكػػريس المصػػالحة، عندئػػذ يجػػري التوافػػؽ عمػػى موعػػد االنتخابػػات، وتشػػكيؿ الحكومػػة، مؤكػػًدا أف 

ى ضػرورة االحتكػاـ إلػى نتػائج صػناديؽ االقتػراع سػواء فػي إطػار السػمطة حركة حمػاس مػع توافػؽ الجميػع عمػ
 ومنظمة التحرير الفمسطينية.
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وانتقػػػد رئػػػيس المكتػػػب السياسػػػي لحركػػػة "حمػػػاس" االضػػػطراب فػػػي بعػػػض المواقػػػؼ الدوليػػػة تجػػػاه المصػػػالحة 
ود شػػػريؾ الوطنيػػػة، والتػػػي تعتبػػػر مػػػف جيػػػة أف االنقسػػػاـ الفمسػػػطيني يعطػػػؿ جيػػػود السػػػالـ بذريعػػػة عػػػدـ وجػػػ

فمسػػػطيني، ومػػػف جيػػػة أخػػػرى تعتبػػػر مشػػػاركة حمػػػاس بالمصػػػالحة تعطػػػياًل لجيػػػود تحقيػػػؽ السػػػالـ، وبالتػػػالي 
 يضعوف اشتراطات عمى حماس كشروط الرباعية الدولية. 

وحػػوؿ موقػػؼ اإلدارة األمريكيػػة قػػاؿ مشػػػعؿ: إذا كانػػت إدارة أوبامػػا الجديػػدة جػػػادة فػػي تغييػػر المشػػيد الػػػراىف 
يقاؼ شالؿ الدـ في المنطقة، ورفع الظمـ عف الشعب الفمسطيني لتصنع سالما حقيقيا، فنذكرىا بأف السالـ  وا 

عادة الحقوؽ المغتصبة ألصحابيا.  الحقيقي يقوـ عمى العدؿ واإلنصاؼ وا 
 

 لقاءات القاىرة
وحػوؿ آخػر المسػػتجدات فػي لقػػاءات الفصػائؿ الفمسػػطينية فػي القػاىرة، قػػاؿ مشػعؿ إف أىػػـ مػا تػػـ بحثػو خػػالؿ 

جتمػػاع اإلطػػار القيػػادي المؤقػػت لمنظمػػة التحريػػر الفمسػػطينية فػػي القػػاىرة ىػػو: أواًل بحػػث النظػػاـ االنتخػػابي ا
لممجمػػس الػػوطني الفمسػػطيني، حيػػث عػػرض األخ سػػميـ الزعنػػوف رئػػيس المجمػػس المسػػودة التػػي أعػػدتيا المجنػػة 

الؿ األيػاـ القادمػة، وسػػوؼ المشػكمة ليػذا الغػرض، مشػيًرا إلػى أف ىػذا النظػاـ سيصػػؿ إلػى صػورتو النيائيػة خػ
نحسـ كافة القضايا العالقة حتى الوصوؿ إلى نظاـ انتخابي معتمد يتـ رفعو لألخ أبو مػازف إلصػدار مرسػـو 

 بو.
لمممفات الخمسة ضمف  وأضاؼ: األمر الثاني ىو التأكيد عمى استكماؿ التحضيرات الالزمة في ىذه المرحمة

واحػػػدة وفػػي مسػػارات متوازيػػة؛ حيػػػث إنػػو خػػالؿ الفتػػرة القادمػػػة  مػػا اتفػػؽ عميػػو مػػػف تطبيػػؽ المصػػالحة كرزمػػة
سيكوف ىناؾ استكماؿ لسجؿ الناخبيف في غزة والضػفة، واسػتكماؿ التحضػيرات الخاصػة بانتخابػات المجمػس 
الوطني مف خالؿ إقرار نظاـ االنتخابات، وتشكيؿ لجنػة خاصػة فػي انتخابػات المجمػس الػوطني فػي الخػارج، 

توافؽ وطني، باإلضافة إلى المتابعة الحثيثة لممفات  مشاورات الخاصة بتشكيؿ حكومةفضال عف استئناؼ ال
شػػػراؼ اإلخػػػوة المصػػػرييف .باإلضػػػافة إلػػػى تفعيػػػؿ  الحريػػػات العامػػػة فػػػي الضػػػفة والقطػػػاع مػػػف خػػػالؿ متابعػػػة وا 

الػػوطني  وانتظػاـ لقػػاءات اإلطػػار القيػػادي لمنظمػػة التحريػػر فػػي ىػػذه المرحمػػة االنتقاليػػة لحػػيف انتخػػاب المجمػػس
 الفمسطيني والمجنة التنفيذية، وكذلؾ ما يتعمؽ بمجنة المصالحة المجتمعية.

وأضاؼ إنو تـ بحػث الموقػؼ السياسػي واالسػتراتيجية الفمسػطينية المطموبػة لتحقيػؽ برنػامج القواسػـ المشػتركة 
بيػػة اإلسػػالمية المتفػػؽ عميػػو فمسػػطينيا وبمػػا يسػػاىـ فػػي حشػػد كػػؿ الجيػػود الفمسػػطينية ومػػف خمفيػػا الجيػػود العر 

 واألصدقاء في العالـ لتحقيؽ المشروع الوطني الفمسطيني والعمؿ عمى استرداد الحقوؽ الوطنية الفمسطينية .
 

 األسرى والقدس
وبخصوص األسػرى الفمسػطينييف بسػجوف االحػتالؿ؛ قػاؿ مشػعؿ إنػو جػرى مناقشػة ممػؼ األسػرى خاصػة فػي 

تعسػػفية وانتياكػػات لحقػػوقيـ فػػي السػػجوف والمعػػتقالت ظػػؿ اإلضػػراب عػػف الطعػػاـ ومػػا يعػػانوف مػػف إجػػراءات 
الصييونية، وكيفية العمؿ عمى تكثيؼ الجيد الوطني في الداخؿ والخارج لصالح ممؼ األسرى، وكذلؾ جرى 
بحث قضية القدس وما تتعرض لو مف تيويد وتكثيؼ لالستيطاف وتيجير المػواطنيف الفمسػطينييف واسػتيداؼ 

حاولة العمؿ عمػى تقسػيمو كمػا حػدث لممسػجد اإلبراىيمػي فػي الخميػؿ، وضػرورة لممسجد األقصى المبارؾ، وم
 تكثيؼ الجيود كقيادة فمسطينية والشعب الفمسطيني واألمة إلنقاذ القدس وغيرىا مف الموضوعات الفمسطينية.
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مػػػف أف دولػػػة قطػػػر قػػػدمت لحركػػػة حمػػػاس أمػػػواال لػػػدعـ النظػػػاـ  وحػػػوؿ مػػػا أثيػػػر مػػػؤخرا فػػػي وسػػػائؿ اإلعػػػالـ
ي؛ أكد مشػعؿ أف حركػة حمػاس نفػت ذلػؾ، واصػفا تمػؾ التصػريحات بػاالفتراءات واألكاذيػب واألقاويػؿ المصر 

الممفقػػة التػػي ال أصػػؿ ليػػا سػػوى التشػػويش ومحاولػػة التشػػويو، مشػػدًدا عمػػى أف ىػػذا لػػـ يحػػدث عمػػى اإلطػػالؽ 
نحتػـر  حيث إف حماس ال تتػدخؿ فػي الشػأف المصػري الػداخمي وال فػي أي شػأف عربػي آخػر .وأضػاؼ: نحػف

 خصوصية كؿ بمد عربي أو إسالمي أو أي بمد آخر في العالـ .
 
 

 زيارات غزة
 وعف مدى أىمية الزيارات التي يقوـ بيا الرؤساء والمسئولوف ووزراء الخارجية لقطاع غزة؛ قػاؿ: نحػف نرحػب

ؼ إلى جانبو، بكؿ مف يزور قطاع غزة باعتبار ذلؾ يمثؿ تعبيًرا عمميا عف مساندة الشعب الفمسطيني والوقو 
 وتعزيز الخطوات نحو كسر الحصار بشكؿ نيائي عف قطاع غزة، وىذا موضع تقديرنا وشكرنا .

ودعا رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الجميع في الساحة الفمسطينية أف يتعامموا بيذه الروحية مع ىػذه 
وتعبيػػًرا عػػػف وقػػوؼ األمػػة إلػػػى  الزيػػارات باعتبارىػػا مصػػمحة فمسػػػطينية، وتعزيػػًزا لصػػمود الشػػػعب الفمسػػطيني،

 جانب القضية الفمسطينية، وعدـ القمؽ مف أي بعد سياسي.
وأضاؼ: نحف ال نسعى مطمقػا ألي تكػريس البتعػاد غػزة عػف الضػفة أو العكػس، بػؿ نحػف كمػا يتػابع الجميػع 

يػا، فػنحف جادوف ونبذؿ قصارى جيدنا مف أجؿ إنياء االنقساـ الفمسطيني وتعزيز المصػالحة واسػتكماؿ ممفات
شعب واحد وأرض واحدة وقضية واحدة وبالتالي مف الطبيعي أف نكوف في ظؿ نظاـ سياسي واحد لػو رئاسػة 
واحػدة ومرجعيػة وطنيػة واحػدة متمثمػة فػي منظمػة التحريػػر الفمسػطينية يشػارؾ فييػا الجميػع وتبنػى عمػى أسػػس 

 ديمقراطية ومجمس تشريعي واحد وحكومة واحدة.
 

 الحكومةزيارة أوباما وتشكيل 
وبخصوص التحميالت التي تقوؿ إنو تـ تأجيؿ تشكيؿ الحكومة لمػا بعػد زيػارة الػرئيس األميركػي بػاراؾ أوبامػا 
ووزيػػػر خارجيتػػػو لممنطقػػػػة، قػػػاؿ مشػػػعؿ: ىػػػػذا ُيسػػػأؿ لػػػإلدارة األمريكيػػػػة، ولكػػػف مػػػا يمكػػػػف أف نقولػػػو نحػػػػف أف 

واه الوطنية، وال يحؽ ألحد في العالـ المصالحة الفمسطينية ضرورة وطنية وحؽ طبيعي لمشعب الفمسطيني وق
أف يتػدخؿ فػي ىػػذا الممػؼ، حيػث إف ىػػذا شػأف وطنػػي فمسػطيني غيػر مسػػموح ألحػد التػدخؿ فيػػو، فضػال عمػػا 
يقػػـو بوضػػع عراقيػػؿ وعقبػػات واشػػتراطات أمامػػو، مشػػيرا إلػػى أنػػو تػػـ التوافػػؽ خػػالؿ اجتمػػاع اإلطػػار القيػػادي 

خطوات المصالحة وعػدـ التػأثر بػأي مقػوالت مػف ىػذا النػوع لمنظمة التحرير عمى ضرورة المضي في إنجاز 
 أو ربط ذلؾ بزيارات ىنا وىناؾ أو ربطيا بجيود أي طرؼ في استئناؼ المفاوضات .

وأوضػػح أف ىنػػاؾ اضػػطرابا فػػي بعػػض المواقػػؼ الدوليػػة؛ فمػػرة يعتبػػروف االنقسػػاـ الفمسػػطيني معطػػال لجيػػود 
قولػػػوف إف المصػػػالحة الفمسػػػطينية بمشػػػاركة حمػػػاس تعطػػػؿ السػػػالـ ألنػػػو ال يوجػػػد شػػػريؾ فمسػػػطيني، وأخػػػرى ي

جيودىـ ويضعوف اشتراطات عمى حماس كشروط الرباعية وغيرىا، ما يدؿ عمى اضطراب الرؤية والموقؼ، 
وىػو أمػر مرفػػوض حيػث إنػو لػػيس مػف حػؽ أحػػد أف يعطػؿ مصػالح الشػػعب الفمسػطيني وضػرورياتو الوطنيػػة، 

نياء االنقساـ مف أجؿ مبادرات سياسية اعتادت المنطقػة عمييػا خاصة ترتيب البيت الفمسطيني مف الداخ ؿ وا 
 دوف أف يكوف مف ورائيا طائؿ.
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مشػػػعؿ بػػػأي جيػػػد أمريكػػػي أو أوروبػػػي أو دولػػػي يسػػػعى لتمكػػػيف الشػػػعب الفمسػػػطيني مػػػف نيػػػؿ حقوقػػػو  ورحػػػب
نيػػػاء االحػػػتالؿ  وتحقيػػػؽ مشػػػروعو الػػػوطني وقيػػػاـ دولتػػػو الفمسػػػطينية الحقيقػػػة عمػػػى األرض بسػػػيادة حقيقيػػػة، وا 

 البغيض عف أرضنا، ووقؼ العربدة الصييونية المتمثمة في العدواف والقتؿ واالعتقاؿ واالستيطاف والتيويد .
وأشار مشعؿ إلى أف المشكمة ليست في الطرؼ الفمسطيني سواء كاف في فتح أو حماس وليست في الجانب 

ف يريد تغيير المشيد الراىف عميو أف يمارس العربي، بؿ إف المشكمة في االحتالؿ الصييوني، وبالتالي كؿ م
ضػػػغطا حقيقيػػػا عمػػػى االحػػػتالؿ، خاصػػػة وأف االنتخابػػػات الصػػػييونية عػػػززت مػػػف موقػػػؼ اليمػػػيف الصػػػييوني 

 وتياراتو. 
 

 عقبات المصالحة
وحوؿ عقبات تطبيػؽ المصػالحة الفمسػطينية، أكػد مشػعؿ أف ىنػاؾ عقبػات لتحقيػؽ المصػالحة، وجػزء أساسػي 

جػػػاء نتيجػػػة التػػػدخالت الخارجيػػػة والسػػػمبية وعمػػػى رأسػػػيا التػػػدخالت الصػػػييونية إلجيػػػاض  مػػػف ىػػػذه العقبػػػات
المصػالحة، واالعتقػاالت المتالحقػػة لقيػادات حمػاس ونوابيػػا فػي المجمػػس التشػريعي فػي الضػػفة الغربيػة خػػالؿ 

المساعدات األياـ الماضية دليؿ عمى ذلؾ، وكذلؾ االشتراطات الدولية و"الفيتو" والضغط عمى السمطة بقطع 
 إذا ذىبت لممصالحة، كؿ ىذه تمثؿ عقبات أماـ إنجاز المصالحة.

وتابع: ىناؾ عقبات فمسػطينية أيضػا نتيجػة طػوؿ األمػد عمػى االنقسػاـ واألوضػاع السػمبية التػي ترتبػت عميػو، 
 مشددا عمى أف كؿ ذلؾ لف يثنينا عف إنجاز المصالحة، واسػتطرد مشػعؿ: ىنػاؾ عقبػات فعميػة، ولكػف اإلرادة
الفمسطينية قوية وجادة خاصة فػي ظػؿ المناخػات اإليجابيػة التػي تحققػت فػي األسػابيع الماضػية منػذ انتصػار 
المقاومػػة فػػي غػػزة عمػػى العػػدو الصػػييوني فػػي حربػػو عمػػى القطػػاع حيػػث انتصػػرت المقاومػػة بشػػروطيا، فضػػاًل 

الضفة والقطاع، إضػافة عف خطوة األخ أبو مازف في األمـ المتحدة، وخطوات التقارب بيف فتح وحماس في 
إلى الثقؿ المصري الكريـ الذي يقؼ خمؼ المصالحة ممثاًل في الرئيس محمد مرسػي واإلخػوة فػي المخػابرات 

 المصرية.
 

 رئاسة منظمة التحرير
وحػػوؿ مػػا نشػػر عػػف سػػعي حمػػاس وخالػػد مشػػعؿ لرئاسػػة منظمػػة التحريػػر، أوضػػح "أبػػو الوليػػد" أف حمػػاس مػػع 

نمػا حقػوؽ وطنيػة وضػرورات فمسػطينية، فػنحف نريػد المصالحة بكؿ ممفاتيا، وقا ؿ إف المنظمة ليست مغانـ وا 
أف نحتكـ النتخابات نزيية وبظروؼ عمى األرض تسمح بإجرائيا ويشارؾ فييا الجميع بحريػة، ونريػد تشػكيؿ 
عادة بناء منظمة التحرير الفمسطينية وفؽ أسس ديمقراطية مف خالؿ انتخاب المجمس  حكومة توافؽ وطني وا 
الػػوطني الفمسػػطيني والمجنػػة التنفيذيػػة لممنظمػػة يشػػارؾ فييػػا الجميػػع، باإلضػػافة إلػػى إنيػػاء الممارسػػات األمنيػػة 
نشاء حالة فمسطينية طبيعية في الضػفة والقطػاع وتسػوية كػؿ مػا  عمى األرض والتي تعكر الوحدة الوطنية، وا 

 ترتب عمى االنقساـ مف مشكالت مف خالؿ لجنة المصالحة المجتمعية .
وقػػاؿ: "نحػػف نريػػد التعامػػؿ مػػع كػػؿ ىػػذه القضػػايا ونػػؤدي واجباتنػػا ونمػػارس حقوقنػػا، فيػػذا ىػػو العػػدؿ والمنطػػؽ 
الػػوطني فػػي التعامػػؿ مػػع ممػػؼ المصػػالحة الفمسػػطينية، مضيفػػػًا: نحػػف نريػػد أف نكػػوف شػػركاء مًعػػا فػػي السػػمطة 

مسػفة حمػاس ورؤيتيػا، وعمػى والمنظمة ومؤسسات القرار الفمسطيني جنبا إلى جنب مع اآلخػريف، وىػذه ىػي ف
 الجميع أف يحاسب حماس عمى ما تفعؿ، وليس عمى ما تتيـ بو الحركة مف ىنا أو ىناؾ .
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 زيارة األردن
وردًّا عمى سؤاؿ حوؿ الحػوار مػع الواليػات المتحػدة ومػا تػردد عػف رسػالة مػف حمػاس إلػى أوبامػا عبػر العاىػؿ 

قاءه مع الممؾ عبد اهلل العاىػؿ األردنػي كػاف بنػاء عمػى دعػوة األردني الممؾ عبد اهلل الثاني، قاؿ مشعؿ: إف ل
كريمػػػة منػػػػو لمتشػػػػاور حػػػػوؿ مجمػػػػؿ مػػػػا يجػػػػرى فػػػػي المنطقػػػػة وفػػػػي مسػػػػتقبؿ الوضػػػػع الفمسػػػػطيني والمصػػػػالحة، 
ولالستماع لرؤية حماس لموضػع الػراىف، ولمسػتقبؿ القضػية الفمسػطينية، وىػذا مػا نفعمػو مػع كثيػر مػف زعمػاء 

 المنطقة.
الحركػػػة ال تقبػػػؿ بػػػأي اشػػػتراطات عمييػػػا، الفتػػػا إلػػػى أنػػػو ال يصػػػح ألي أحػػػد أف يتعامػػػؿ مػػػع وأكػػػد مشػػػعؿ أف 

المنطقػػة العربيػػة واإلسػػالمية مػػف خػػالؿ االشػػتراطات والضػػغوط. وتػػابع: حمػػاس ال تقبػػؿ ىػػذا المػػدخؿ أو ىػػذا 
يػة، المنطؽ عمى اإلطالؽ؛ فػنحف أصػحاب حػؽ ولنػا قضػية عادلػة، ومنحػازوف لمصػالح شػعبنا وثوابتػو الوطن

وفي نفس الوقت عقولنا منفتحة، ومستعدوف لمحوار مع أي دولة في العالـ غير المحتؿ الصييوني مػف أجػؿ 
 إنجاز حقوقنا الوطنية، أما االشتراطات فيي مدخؿ مرفوض .

وأكػػد مشػػعؿ أف الشػػعب الفمسػػطيني ىػػو الػػذي لديػػو مطالػػب مشػػروعة ومحػػددة، وىػػو الػػذي يبحػػث عػػف أمنػػػو 
نجػاز مشػروعو الػوطني، واستقاللو وحريتو وتخ مصو مف االحتالؿ ويكوف مسؤوال عف دولتػو وتقريػر مصػيره وا 

؛ فالشعب الفمسطيني ما زاؿ يعاني ويعيش بعيدا عف أرضو، وبالتػالي  وقاؿ ىذا ىو النقص في المنطقة اليـو
ورفػع مف يريد أف يغير مشيد المنطقة وتحقيؽ سالـ عػادؿ وحقيقػي عميػو أف يكػوف مدخمػو العػدؿ واإلنصػاؼ 

الظمػػـ عػػف الشػػعب الفمسػػطيني، ومقاومػػة المحتػػؿ الػػذي عربػػد فػػي المنطقػػة بمػػا فيػػو الكفايػػة، وىػػو الػػذي عطػػؿ 
 الجيود الدولية التي كانت تريد إحداث شيء في مسار السالـ في المنطقة .

 
 المصالحة إلى أين؟

؛  2031لعاـ الجػاري وعف مدى تفاؤلو بإنجاز ممؼ المصالحة الفمسطينية وتشكيؿ حكومة وطنية منتصؼ ا
قاؿ مشعؿ: بعيًدا عف مسألة التوقيػت ىنػاؾ جديػة حقيقيػة، ونحػف قػادروف معػا أف نصػنع اإلنجػاز بمػا يتطمػع 
إليو شعبنا، وفي ضوء كؿ العوائؽ واإلشػكاليات السػابقة ال شػؾ أف النجػاح فػي تنفيػذ الخطػوات عمػى األرض 

اإلنجػػازات ونصػػنع مصػػالحة حقيقػػة ونطػػوي  يحتػػاج لػػبعض الوقػػت وكثيػػر مػػف العػػـز واإلصػػرار حتػػى نحقػػؽ
 صفحة االنقساـ دوف رجعة.

وعف االنتخابػات الداخميػة لرئاسػة المكتػب السياسػي لحركػة "حمػاس" قػاؿ "أبػو الوليػد": "ىػذا الموضػوع ال أريػد 
 مناقشتو في اإلعالـ".

 31/2/2931، المركز الفمسطيني لإلعالم
 

 المصالحة المستحيمة 68
 منير شفيؽ

رفػػػة مػػػػف القناعػػػة بػػػأف االنقسػػػػاـ الفمسػػػطيني شػػػّكؿ كارثػػػة عمػػػػى القضػػػية الفمسػػػطينية والنضػػػػاؿ ثمػػػة موجػػػة جا
الفمسػػطيني والشػػعب الفمسػػطيني، والػػبعض اعتبػػر أف المصػػالحة بحػػد ذاتيػػا وبغػػض النظػػر عػػف محتواىػػا ىػػي 

محمػود دواء لكؿ داء فمسطيني، وىي المخرج مف كؿ أزمة وتأزيـ. وقد ذىب البعض إلى التفاؤؿ كممػا التقػى 
عبػػاس بخالػػد مشػػعؿ، أو تحػػاَوَر وفػػد مػػف حركػػة التحريػػر الػػوطني الفمسػػطيني )فػػتح( بوفػػد مػػف حركػػة المقاومػػة 

 الفمسطينية )حماس(.
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وىا ىي ذي محاولة لممصالحة بعد محاولة مصالحة سػابقة أو بعػد تػأزيـ، تنتيػي إلػى فشػؿ بعػد أف تكػوف قػد 
 ُعمِّقت عمييا آماؿ وُكتبت في مديحيا مقاالت.

قػػد حػػّؽ أف يسػػود التشػػاؤـ حتػػى عنػػدما ُيعمَػػف أف اتفاقػػًا ُوقّػػع مػػف أجػػؿ المصػػالحة، ألف االتفػػاؽ الموقػػع عػػاـ و 
وقػػػد شػػػاركت فػػػي توقيعػػػو عػػػدة فصػػػائؿ وال سػػػيما الرئيسػػػية -إلعػػادة بنػػػاء منظمػػػة التحريػػػر الفمسػػػطينية  2002
 لـ يَر النور، ولـ تتحقؽ في طريقو حتى خطوة واحدة حتى اآلف. -منيا
األمر يوجب التساؤؿ: لماذا االنقسػاـ غالػٌب عمػى المصػالحةن أو لمػاذا المصػالحة كػادت تكػوف مسػتحيمة ىذا 

)ُمحالة أَصّح لغة(ن الجواب ببساطة ألف ىناؾ أسبابًا جوىرية وعوائؽ خارجية قوية تحوؿ دوف الوصوؿ إلى 
يؤخػػذ عمػػى االنقسػػاـ مػػػف مصػػالحة، وذلػػؾ رغػػـ كػػؿ الرغبػػات الداعيػػػة بحػػرارة إلػػى المصػػالحة، ورغػػـ كػػػؿ مػػا 

 سمبيات تفرض التخمص منو.
األشػػػد رغبػػػة فػػػي المصػػػالحة مػػػف عبػػػاس  -وال سػػػيما خػػػالؿ السػػػنتيف الماضػػػيتيف-حركػػػة حمػػػاس كانػػػت دائمػػػًا 

 ومعاونيو، وال نقوؿ مف حركة فتح أو مؤيدييا.
سػػتعرفو فػػي الجميػػع متفػػؽ عمػػى أف كػػؿ مػػا عرفتػػو السػػاحة الفمسػػطينية مػػف خػػالؼ أو انقسػػاـ فػػي تاريخيػػا أو 

المستقبؿ، يجب أف ُيػرى فػي الخػالؼ السياسػي والمبػدئي والمنيجػي، فالسػاحة الفمسػطينية وال سػيما منػذ العػاـ 
توحدت عمى أساس ميثاؽ منظمة التحرير الذي احتػوى اتفاقػًا عمػى المبػادئ واألىػداؼ )تحريػر كامػؿ  3761

نيج الكفػػاح المسػػمح ورفػػض إسػػتراتيجية التسػػوية التػػراب الفمسػػطيني(، واتفاقػػًا عمػػى اإلسػػتراتيجية وىػػو اعتمػػاد مػػ
 والحموؿ السممية.

وبػػدأ مػػػّواؿ تقسػػػيـ األىػػداؼ إلػػػى مرحمػػػة دنيػػا )برنػػػامج النقػػػاط العشػػر( ومرحمػػػة عميػػػا )ميثػػاؽ منظمػػػة التحريػػػر 
الفمسػػػطينية، التحريػػػر الكامػػػؿ لفمسػػػطيف مػػػف النيػػػر إلػػػى البحػػػر(، وَصػػػِحَبُو التنغػػػيـ عمػػػى اسػػػتخداـ كػػػؿ أشػػػكاؿ 

عمػػى السياسػػي وصػػواًل إلػػى  -واقعيػػاً -السياسػػي والعسػػكري واالجتمػػاعي والثقػػافي، ثػػـ غمَبػػُو التشػػديد النضػػاؿ 
 المفاوضات واالنخراط في عممية التسوية.

فػي مقدمػة  -أو في الضفة الغربية وقطاع غػزة- 292وقد وضع ىدؼ إقامة دولة فمسطينية في حدود القرار 
% مػف أرض فمسػطيف، وتحويػؿ 91لمباشػر أو غيػر المباشػر عػف األىداؼ، حتػى لػو أدى ذلػؾ إلػى التنػازؿ ا

قضية حؽ العودة إلى مشػروع "إيجػاد حػؿ عػادؿ لقضػية الالجئػيف" )والحػؿ العػادؿ ىنػا حّمػاؿ أوجػو(، لُيمسػخ 
 إلى مستوى التعويض والتوطيف أو العودة الجزئية إلى أراضي الدولة في الضفة والقطاع.

ثيرة ىي تحميؿ مسؤولية ما حدث بػأرض فمسػطيف عمػى رفػض قػرار التقسػيـ، منذ بداية ىذا المّواؿ وحجتو األ
ثـ عمى سياسة التمسؾ بمبدأ التحرير ومنيج الكفاح المسمح والمقاومة، ثـ عمى إدارة الظيػر لمشػرعية الدوليػة 

 .)قرارات مجمس األمف والجمعية العامة(، والعزلة عف الرأي العاـ العالمي )بما في ذلؾ "اإلسرائيمي"(
ىػػذه الحجػػة سػػطحية وظاىريػػة وسػػاذجة ألنيػػا ال تأخػػذ بعػػيف االعتبػػار أىػػداؼ المشػػروع الصػػييوني ومػػوازيف 
القػػوى العسػػكرية والدوليػػة السػػائدة فػػي مصػػمحة الكيػػاف الصػػييوني، وال تراعػػي حالػػة التجزئػػة العربيػػة والييمنػػة 

 األميركية األوروبية عمى الوضع العربي عمومًا.
المػػذكور )مػػّواؿ المرونػػة والػػدخوؿ فػػي المعبػػة السياسػػية ومراعػػاة "الشػػرعية الدوليػػة" لقػػد ظػػف أصػػحاب المػػّواؿ 

واالرتياف لإلدارة األميركية في التسوية( أنيـ سينقذوف ما يمكػف إنقػاذه، عمػى عكػس السياسػات التػي تمسػكت 
يضػوي التحػػرري بػالحقوؽ والثوابػت والمبػػادئ والمقاومػة المسػػمحة والشػعبية )االنتفاضػة( إلػػى جانػب اليػػدؼ الن

 العربي في الوحدة وتحرير البالد مف الييمنة الخارجية.
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نمػا فقػط إعطػاء "شػرعية" إلعػالف إقامػة  لـ يدرؾ الذيف نقدوا رفض قرار التقسيـ أنو لـ ُيقَصد منو التطبيػؽ، وا 
لشػػػعب "دولػػػة إسػػػرائيؿ" ثػػػـ الحػػػرب. ألف ىػػػذه الدولػػػة ال يمكػػػف أف تقػػػوـ وفقػػػًا لقػػػرار التقسػػػيـ مػػػف دوف تيجيػػػر ا

الفمسػػطيني واالسػػتيالء عمػػى أرضػػو وممتمكاتػػو، مػػع تػػوّفر القػػوة العسػػكرية والػػدعـ الػػدولي لمتنفيػػذ. ومػػف ثػػـ مػػا 
كانت الموافقة الفمسطينية والعربية لتمنع الحرب والتيجير، ولقاـ الكياف الصػييوني بشػرعية فمسػطينية وعربيػة 

 أيضًا.
فػػاؽ أوسػمو، ثػػـ ذروتػػو األعمػػى فػي عيػػد محمػػود عبػػاس. فمػػا ومػع ذلػػؾ ُغّنػػَي المػػّواؿ وصػواًل إلػػى ذروتػػو فػػي ات

 الذي أثبتتو التجربة الواقعيةن
الجواب ىو الحاؿ الراىنة التي غمرت الضفة الغربية بالمسػتوطنات حتػى لػـ يبػؽ لمدولػة أرض أو شػبو أرض 

 تقـو عمييا إلى جانب تيويد القدس حتى االختناؽ.
نذ بداياتو الخالفات واالنقسامات وصواًل إلى االنقساـ الحالي. فيذا أما مف جية أخرى فقد حمؿ ىذا المّواؿ م

االنقساـ لػو أسػباب تتعمػؽ باألىػداؼ والمبػادئ وباإلسػتراتيجية، وبصػورة خاصػة سياسػات التفػاوض والتسػوية، 
 والعمؿ مف خالؿ ىيئة األمـ والدوؿ الكبرى مف جية، وسياسات المقاومة واالنتفاضة مف جية أخرى.

ر فييػػػا األرض مػػػف االحػػػتالؿ فقػػػد أدى إلػػػى امتػػػداد أمػػػا الػػػد خوؿ فػػػي بدعػػػة االنتخابػػػات فػػػي ظػػػروؼ لػػػـ ُتحػػػرَّ
االنقسػػاـ السياسػػي إلػػى انقسػػاـ بػػيف سػػمطتيف وواقعػػيف مختمفػػيف، أحػػدىما مثمتػػو سػػمطة راـ اهلل والثػػاني سػػمطة 

ررة خاضػت حػربيف قطاع غػزة المحػررة مػف االحػتالؿ واالسػتيطاف، وقػد تحّولػت بقيػادة حمػاس إلػى قاعػدة محػ
مػػع الكيػػاف الصػػييوني وانتصػػرت فييمػػا، وىػػي مسػػتمّرة حتػػى اآلف فػػي اإلعػػداد العسػػكري والسياسػػي والشػػعبي 

 لحرب ثالثة.
فػػػػأي تسػػػػوية يمكػػػػف أف تجمػػػػع بػػػػيف ىػػػػاتيف الحػػػػالتيف إذا لػػػػـ تقػػػػـ عمػػػػى أسػػػػاس االنتقػػػػاؿ بالضػػػػفة الغربيػػػػة إلػػػػى 

وتفكيػػػؾ المسػػػتوطنات، وتحريػػػر القػػػدس كػػػذلؾ مػػػف إسػػػتراتيجية المقاومػػػة تحػػػت ىػػػدؼ التحريػػػر مػػػف االحػػػتالؿ 
االحتالؿ والتيويد وبال قيد أو شرط، ألف أي تفاوض سيتعارض مع دحر االحتالؿ وتفكيؾ المستوطنات بػال 

 قيد أو شرط، ليمكف عندىا إنياء االنقساـ بيف الضفة الغربية وقطاع غزة.
الػػػذي ىػػػو فػػػي حالػػػة مواجيػػػة -المحػػػرر  أمػػػا مػػػف يريػػػد أف ينيػػػي االنقسػػػاـ عمػػػى أسػػػاس اسػػػتتباع قطػػػاع غػػػزة

لسػػمطة راـ اهلل أو لمحمػػود عبػػاس بمػػا يحمػػؿ مػػف إسػػتراتيجية وسياسػػة، فيكػػوف مثػػؿ مػػف يسػػتدعي  -عسػػكرية
االحػػتالؿ واالسػػتيطاف ليعػػود إلػػى غػػزة، وذلػػؾ بنقػػؿ تجربػػة قػػوات دايتػػوف إلييػػا، فُيعػػاد تجريػػد غػػزة مػػف السػػالح 

رادة القتػػاؿ.. إنػػو الطريػػؽ وتيػػديـ أنفاقيػػا، وتغػػدو عندئػػذ كػػأي مدينػػة  فػػي الضػػفة الغربيػػة مجػػردة مػػف السػػالح وا 
 الذي يجعؿ المصالحة جريمة ومف ثـ مستحيمة.

ثـ كيؼ يمكف أف يكوف الشرط الشارط مف جانب عباس ىو إجراء انتخابات جديدة لتحسـ الغمبة ىؿ ستكوف 
افػػؽ بػػيف جميػػع الفصػػائؿ الفمسػػطينية لحمػػاس أـ لفػػتح، وذلػػؾ بػػداًل مػػف إعػػادة بنػػاء الوحػػدة الوطنيػػة عمػػى التو 

وتحت ىدؼ ال يمكف تأجيمو وىو انتفاضة لدحر االحتالؿ وتفكيؾ المستوطنات مػف الضػفة الغربيػة واسػتنقاذ 
 القدس وبال قيد أو شرطن! وبكممة إف مصالحة ىدفيا االنتخابات مصالحة انقساـ أشد مف الحالي.

أة إيجابيًا لتحقيؽ انتصار االنتفاضة خالؿ أقؿ مف عاـ، شريطة إف الشروط العربية واإلسالمية والعالمية مييّ 
أف يذىب سالـ فياض إلى بيتو، ويبقى محمػود عبػاس فػي عّمػاف يراقػب كيػؼ تنتصػر المقاومػة واالنتفاضػة، 
كمػػا عػػايش كيػػػؼ انيزمػػت إسػػػتراتيجية التسػػوية والمفاوضػػات ومػػػا وصػػؿ إليػػػو الوضػػع فػػي ظميػػػا فػػي الضػػػفة 

 ريس لالحتالؿ وبناء لمجدار واستشراء لالستيطاف والتيويد.الغربية والقدس مف تك
 39/2/2931، الجزيرة نت، الدوحة
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 السياق التاريخي لموضوع الدولة الفمسطينية 69

 عمياف عمياف
عندما انطمؽ المشروع الوطني الفمسطيني المعاصر، منػذ أواسػط سػتينيات القػرف الماضػي، لػـ يكػف لموضػوع 

، وال فػػػػي أدبيػػػػات الفصػػػػائؿ 3769فػػػػي الميثػػػػاؽ القػػػػومي لمنظمػػػػة التحريػػػػر عػػػػاـ الدولػػػػة الفمسػػػػطينية أي ذكػػػػر 
 .3761الفمسطينية وال في الميثاؽ الوطني الفمسطيني المعدؿ عاـ 

تمػػػؾ الوثػػػائؽ بمجمميػػػا أكػػػدت تحريػػػر كامػػػؿ التػػػراب الػػػوطني الفمسػػػطيني مػػػف النيػػػر إلػػػى البحػػػر، وكانػػػت تمػػػؾ 
لي، مػػا بػػيف الشػػعب وقيػػادة منظمػة التحريػػر، وفػػي ضػػوئو كػػاف األدبيػات، وبخاصػػًة الميثػػاؽ، بمثابػػة عقػػد نضػا

االنخراط الشعبي والعربي اليائؿ، في صفوؼ الثورة الفمسطينية، وما ترتب عمى ىذا االنخػراط مػف تضػحيات 
 ىائمة.

رغػػـ الػػزخـ -لكػف المتتبػػع لمسػػيرة النضػػاؿ الفمسػطيني منػػذ نيايػػة سػػتينيات القػػرف الماضػي ومطمػػع السػػبعينيات 
 -آنػػذاؾ، لفصػػائؿ الثػػورة الفمسػػطينية، ورغػػـ إنجازاتيػػا المبكػػرة، فػػي بمػػورة اليويػػة الفمسػػطينية النضػػالية الكفػػاحي

يكتشؼ أف ىدؼ التحريػر اسػتبدؿ مػف قبػؿ بعضػيـ، بيػدؼ االسػتقالؿ، بمعنػى اسػتقالؿ الضػفة والقطػاع مػف 
 .3769االحتالؿ اإلسرائيمي عاـ 

ح والجبية الديمقراطية في نياية ستينيات القرف الماضي، عبر لقد تبدى ذلؾ أواًل في أدبيات كؿ مف حركة فت
موضػػوع »التػػي يتعػايش فييػػا العػػرب والييػػود معػػًا، حيػث تمكنتػػا مػػف تثبيػػت  طػرح الدولػػة الديمقراطيػػة العممانيػػة

 .3793كيدؼ لمنضاؿ، في دورة المجمس الوطني الفمسطيني الثامنة عاـ « الدولة الديمقراطية العممانية
لممجمػػػػس الػػػػوطني « 32»أريخ جػػػػذريًا، السػػػػتبداؿ ىػػػػدؼ التحريػػػػر، بيػػػػدؼ االسػػػػتقالؿ فػػػػي الػػػػدورة ويمكػػػػف التػػػػ

الفمسطيني، عبر برنامج النقاط العشر الذي أحدث في حينو، انقسامًا فػي السػاحة الفمسػطينية، وظيػور جبيػة 
بيػة، وغيرىمػا الرفض لمحموؿ االستسػالمية التػي ضػمت الجبيػة الشػعبية لتحريػر فمسػطيف وجبيػة التحريػر العر 

 مف الفصائؿ الفمسطينية.
عمى أي جزء يتـ تحريره مف « المقاتمة»لقد نص برنامج النقاط العشر عمى إقامة السمطة الوطنية الفمسطينية 

األراضػػػي الفمسػػػطينية المحتمػػػة، وعمػػػى رفػػػض أي مشػػػروع كيػػػاف فمسػػػطيني ثمنػػػو االعتػػػراؼ والصػػػمح والحػػػدود 
 .292اآلمنة، ورفض القرار 

ى ذلػػؾ البرنػػامج شػػيء، والمغػػزى الحقيقػػي منػػو شػػيء آخػػر نقػػيض لػػو، إذ إنػػو ومنػػذ تمػػؾ المحظػػة لكػػف محتػػو 
السياسػػية، بػػدأت قيػػادة المنظمػػة تركػػز عمػػى شػػعار الدولػػة الفمسػػطينية، وحػػؽ تقريػػر المصػػير، وتتحػػرؾ سياسػػيًا 

لسػػػياؽ عمػػػى ىػػػذا األسػػػاس، وذلػػػؾ فػػػي إطػػػار تسػػػويؽ سياسػػػي أمػػػاـ الشػػػعب الفمسػػػطيني أف الدولػػػة تػػػأتي فػػػي ا
المرحمػػي، عمػػى طريػػؽ تحقيػػؽ اليػػدؼ االسػػتراتيجي. ولنكتشػػؼ الحقػػًا أف برنػػامج النقػػاط العشػػر المرحمػػي عػػاـ 

في دورة المجمػس الػوطني التاسػعة عشػرة دورة االنتفاضػة واالسػتقالؿ  292ىو الجسر الموصؿ لقرار  3799
 .3711دورة القائد الشييد أبو جياد في الجزائر عاـ –الوطني 

، 3771أميركي لتوقيع اتفاقات أوسمو عاـ  -، كاف بمثابة الشرط الصيبو292أف االعتراؼ بقرار ولنكتشؼ 
لنصبح أماـ سمطة لمحكـ الذاتي عمػى الشػعب دونمػا األرض، مقابػؿ االعتػراؼ بحػؽ )إسػرائيؿ( بػالوجود ونبػذ 

، لكػف 3777ية عػاـ ما يسمى باالرىاب، حيث راىنت قيادة المنظمة أف أوسمو ستوصؿ إلػى الدولػة الفمسػطين
 العدو الصييوني أعمف بمساف نتنياىو وغيره أف المواعيد الواردة في أوسمو غير مقدسة.
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في الوجود ونبذ االرىػاب، بػؿ شػطبت فػي دورة المجمػس « اسرائيؿ»ولـ تكتؼ قيادة المنظمة باالعتراؼ بحؽ 
فػػػاح المسػػػمح، وشػػػطب أف كشػػػطب الك»المػػػواد الرئيسػػػة فػػػي الميثػػػاؽ الػػػوطني  3776الػػػوطني فػػػي غػػػزة عػػػاـ 

الصييونية حركة عنصرية مرتبطة عضويًا باالمبريالية، وشطب بطالف وعد بمفور، وشطب رفػض المشػاريع 
 «.التصفوية لمقضية الفمسطينية.. ألخ

تعاممػػت مػػع موضػػوع  -ولػػيس قيػػادة المنظمػػة فقػػط-والالفػػت لمنظػػر ىنػػا أف معظػػـ فصػػائؿ منظمػػة التحريػػر 
 اب اليدؼ االستراتيجي.الدولة الفمسطينية عمى حس

والالفت لمنظر أيضػًا أف حركػة حمػاس ىػي األخػرى باتػت تتبنػى موضػوع الدولػة الفمسػطينية كشػعار مرحمػي، 
لموضػػوع الدولػػة الفمسػػطينية بأنيػػا باتػػت تسػػير عمػػى ذات الخطػػا التػػي « حمػػاس»حيػػث وصػػؼ بعضػػيـ تبنػػي 

إنيا ليست مع »تنفي ذلؾ وتقوؿ « حماس»سارت عميو منظمة التحرير، منذ سبعينيات القرف الماضي، لكف 
 «.حؿ الدولتيف

 31/2/2931، السبيل، عّمان
 

 ىموم المقاومة والوحدة والمصالحة والتنمية غزة تعيد ترتيب ممفاتيا الشائكة: 99
 قاسـ قصير
الوصػػوؿ إلػػى غػػزة لػػيس أمػػرًا سػػياًل بػػرغـ التغيػػرات العربيػػة والثػػورات المسػػتمرة. الطريػػؽ مػػف بيػػروت إلػػى غػػزة، 

جراءات أمنية ولوجستية معقدة، م رورًا بالقاىرة والعريش ورفح المصرية، يحتاج إلى وقت طويؿ وجيد كبير وا 
لكػػف الوصػػوؿ إلػػى الجانػػب الفمسػػطيني مػػف معبػػر رفػػح ينسػػي القػػادـ إلػػى غػػزة كػػؿ التعػػب واإلرىػػاؽ وسػػاعات 

مقاومػػة، كمػػا أف االسػػتقباؿ االنتظػػار الطويمػػة. لقػػد أصػػبح الزائػػر فػػي أرض غػػزة المحػػّررة وتحػػت سػػمطة قػػوى ال
الودي والحار مف أبناء الشعب الفمسطيني والشرطة والمسػؤوليف فػي الحكومػة الفمسػطينية فػي غػزة يػدخؿ إلػى 
قمب المسافر مشاعر العزة والفخر، فأنت اآلف أصبحت فػي أرض فمسػطينية محػّررة مػف أيػدي االحػتالؿ بقػوة 

ؾ فييػػػا المواطنػػػوف العػػػرب والمسػػػمموف واألجانػػػب القػػػادموف، المقاومػػػة وجيػػػاد المقػػػاوميف، وىػػػذه الفرحػػػة يتشػػػار 
ىػػؤالء جػػاءوا مػػف أكثػػر مػػف إحػػدى عشػػرة دولػػة، إضػػافة إلػػى «. 37 -قافمػػة أميػػاؿ مػػف االبتسػػامات »ضػػمف 

الالجئػػػيف الفمسػػػطينييف فػػػي لبنػػػاف الػػػذيف يػػػزوروف دولػػػتيـ فمسػػػطيف ليتنسػػػموا ىنػػػاؾ أجػػػواء الحريػػػة، بعيػػػدًا عػػػف 
 شددة حوؿ مخيماتيـ.اإلجراءات األمنية المت

إذًا، ىػػػا نحػػػف فػػػي غػػػزة، نمتقػػػي ىنػػػاؾ أبنػػػاء الشػػػعب الفمسػػػطيني وقيػػػادات حركتػػػي حمػػػاس والجيػػػاد اإلسػػػالمي 
ومسؤولي الحكومة الفمسطينية، يتقدميـ إسماعيؿ ىنية ونائب رئػيس المجمػس التشػريعي الػدكتور أحمػد بحػر، 

جامعػػػة اإلسػػػالمية ومستشػػػفى الشػػػفاء. نتفقػػػد إضػػػافة لمعديػػػد مػػػف مسػػػؤولي المؤسسػػػات التعميميػػػة والصػػػحية كال
مخيمػػات الالجئػػيف الفمسػػطينييف فػػي أرضػػيـ والمنػػاطؽ التػػي تحػػررت مػػف أيػػدي العػػدو الصػػييوني والتػػي أعػػاد 
الفمسطينيوف استثمارىا وزراعتيػا وبنػاء المؤسسػات عمييػا، كمػا شػمؿ البرنػامج لقػاءات مػع األسػرى المحػرريف 

يمية والمشػػاركة فػػي ميرجػػاف تضػػامني معيػػـ، فضػػاًل عػػف تفقػػد المنػػاطؽ وعوائػػؿ األسػػرى فػػي السػػجوف اإلسػػرائ
 .3791المحاذية لحدود فمسطيف المحتمة في العاـ 

تتػػوزع اليمػػـو الغزاويػػة، سػػواء لػػدى المسػػؤوليف أو المػػواطنيف أو مسػػؤولي مختمػػؼ المؤسسػػات، مػػا بػػيف كيفيػػة 
وأنػواع جديػدة لألسػمحة اسػتعدادًا لممعركػة تفعيؿ المقاومة والحفػاظ عمػى دورىػا وموقعيػا والبحػث عػف مصػادر 

المقبمة والمتوقعة في أية لحظة، وما بيف متابعة ىموـ المصالحة التي انطمقت خطواتيا العممية بيف غزة وراـ 
إسػػرائيمية، إضػػافة لمواكبػػة عمميػػة اإلعمػػار والبنػػاء والتنميػػة التػػي  -اهلل والقػػاىرة تحػػت عيػػوف مصػػرية أميركيػػة 
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ـّ األكبػػػر، الػػذي يشػػغؿ بػػػاؿ تتػػوزع فػػي كػػؿ منػػػاط سػػالمي ودولػػي ومحمػػػي. لكػػف اليػػ ؽ القطػػاع بػػدعـ عربػػػي وا 
الغزاوييف وضيوفيـ العرب والمسمميف، يتركػز عمػى مراقبػة مػا يجػري فػي الػدوؿ العربيػة وكيفيػة حمايػة الوحػدة 

ألوطػػػاف العربيػػة واإلسػػالمية فػػي مواجيػػة التكفيػػرييف والتقسػػيمييف ومعالجػػػة مػػا يجػػري مػػف محػػاوالت لتمزيػػؽ ا
 والمجتمعات.

الحػػديث عػػف المقاومػػة يبقػػى سػػريًا وخاصػػًا ويفضػػؿ الجميػػع االبتعػػاد عػػف التفاصػػيؿ الميدانيػػة والعمالنيػػة، لكػػف 
الجميػػع ىنػػا يؤكػػدوف اسػػتمرار االسػػتعدادات والتػػدريبات والعمػػؿ لمحصػػوؿ عمػػى المزيػػد مػػف األسػػمحة تحضػػيرًا 

األخيػرة. بمػوازاة « السػجيؿ»كوت عػف اليزيمػة فػي معركػة لممعركة المقبمة، ألف العدو الصييوني لف يقبؿ الس
ذلػؾ، يقػوؿ المسػؤولوف المعنيػوف إف أيػة معركػة مقبمػة سػتحمؿ المزيػد مػف المفاجػأت وسػيتـ نقػؿ المعركػة إلػػى 

لػػف تكػػوف بعيػػدة عػػف الصػػراع، ويؤكػػد مسػػؤولو  3791خػػارج غػػزة، والضػػفة الغربيػػة واألراضػػي المحتمػػة العػػاـ 
بالمسػاعدة فػي التسػميح والتػدريب. وىػـ يقولػوف لمػف « حػزب اهلل»ي عمػى دور إيػراف وحماس والجياد اإلسالم

يراجعيـ مف وفػود خميجيػة وعربيػة حػوؿ العالقػة بػإيراف: أعطونػا السػالح وسػاعدونا فػي المقاومػة لكػي تكونػوا 
 شركاء في ىذه المعركة.

« حمػػػاس»ارجيػػػة والقيػػػادي فػػػي حركػػػة أمػػػا بشػػػأف المصػػػالحة الفمسػػػطينية الفمسػػػطينية، فيقػػػوؿ القػػػائـ بػػػوزارة الخ
عجمػة المصػالحة تحركػت وىنػاؾ بػدايات جيػدة، وقػد دخمنػا فػي تنفيػذ الجػداوؿ المحػددة. »الدكتور غازي حمد 

ولجنة االنتخابات بدأت عمميػا فػي غػزة واالجتمػاع بشػأف إعػادة ترتيػب منظمػة التحريػر الفمسػطينية انعقػد فػي 
ات الفصػائؿ وسػػيتابع الحقػًا، والمجػػاف األخػرى تعقػػد اجتماعاتيػػا القػاىرة بحضػػور الػرئيس محمػػود عبػاس وقيػػاد

ف كاف ىناؾ بعض العقبػات العمميػة، منيػا حصػوؿ بعػض االعتقػاالت  بشكؿ متتاؿ لمعالجة كافة القضايا، وا 
فػػي الضػػفة الغربيػػة إضػػافة لمضػػغوط األميركيػػة واإلسػػرائيمية إلفشػػاؿ المصػػالحة، لكػػف الراعػػي المصػػري ُمصػػّر 

الخطػػوات العمميػػة والسياسػػية وىنػػاؾ متابعػػة دائمػػة مػػف قبمػػو، ونحػػف جػػادوف بالتجػػاوب مػػع كػػؿ عمػػى اسػػتكماؿ 
 «.اإلجراءات العممية

مػػف جيتػػو، يقػػوؿ القيػػادي فػػي الجيػػاد اإلسػػالمي خالػػد الػػبطش )وىػػو مسػػؤوؿ لجنػػة الحريػػات وبنػػاء الثقػػة( إف 
اومػػػة لمنيػػوض واالسػػػتمرار المصػػالحة مصػػػمحة وطنيػػة وىػػػي ضػػرورية لمشػػػعب الفمسػػطيني وأحػػػد ركػػائز المق»

عػػادة دورىػػا فػػي الضػػفة الغربيػػة وتوحيػػد الصػػؼ الػػوطني خمػػؼ المقاومػػة. كمػػا تعمػػؿ عمػػى بنػػاء اسػػتراتيجية  وا 
ف كػاف لكػؿ طػرؼ فمسػطيني وجيػة  فمسطينية موحدة إلدارة الصراع مع إسػرائيؿ وترتيػب البيػت الفمسػطيني، وا 

د أف المصالحة ستتحقؽ ما لـ تحػدث مفاجػأت غيػر نظر حوؿ أىداؼ المصالحة وما يريده منيا. ونحف نعتق
عاديػػة، خصوصػػًا فػػي ظػػّؿ الضػػغوط مػػف الشػػعب الفمسػػطيني والراعػػي المصػػري مػػع االعتػػراؼ بوجػػود عقبػػات 

 حقيقية.
وىنػػػاؾ قضػػػية ىامػػػة تشػػػغؿ بػػػاؿ القيػػػادات الفمسػػػطينية ىػػػي متابعػػػة مػػػا يجػػػري فػػػي الػػػدوؿ العربيػػػة مػػػف أحػػػداث 

مقاومػػػػػة والوحػػػػػدة الوطنيػػػػػة واإلسػػػػػالمية. وفػػػػػي السػػػػػياؽ، يؤكػػػػػد القياديػػػػػاف وثػػػػػورات، وانعكاسػػػػػاتيا عمػػػػػى دور ال
الفمسطينياف الدكتور غازي حمد وخالد البطش إلى جانب وزير األوقاؼ الدكتور إسماعيؿ رضواف عمى عػدـ 
ف عبػػروا عػػف وقػػوفيـ مػػع تحقيػػؽ الشػػعوب العربيػػة لحقوقيػػا فػػي  التػػدخؿ بالشػػؤوف الداخميػػة لمػػدوؿ العربيػػة، وا 

راطيػػة ورفػػض االسػػتبداد. وأبػػدى ىػػؤالء مخػػاوفيـ مػػف التحركػػات والمواقػػؼ التػػي تطمقيػػا بعػػض الجيػػات الديموق
ضػػػد الوحػػػدة اإلسػػػالمية، والتػػػي تسػػػاىـ بنشػػػر الفتنػػػة المذىبيػػػة. ويكشػػػؼ عػػػدد مػػػف القيػػػادات الفمسػػػطينية عػػػف 

و جيػػػات محػػػاوالت تبػػػذليا بعػػػض الجيػػػات اإلسػػػالمية المتشػػػددة لمتحػػػريض ضػػػد بعػػػض المػػػذاىب اإلسػػػالمية أ



 
 
 

 

 

           46ص                                    2969العدد:                31/2/2931األربعاء  التاريخ:

سػػػالمية، لكنيػػػا لػػػـ تمػػػؽ القبػػػوؿ لػػػدى ىػػػذه القيػػػادات، ويؤكػػػد ىػػػؤالء المسػػػؤوليف عمػػػى العمػػػؿ إلطػػػالؽ  عربيػػػة وا 
 مبادرات عممية وحدوية في المرحمة المقبمة.

وقد تكوف بعض الحوارات التي جرت عمى ىامش الزيارة مع بعػض الوفػود العربيػة واإلسػالمية حػوؿ القضػايا 
يػػراف والشػػيعة مؤشػػرًا خطيػرًا حػػوؿ مػػدى تغمغػػؿ الخالفػػات المذىبيػػة لػػدى  المذىبيػة والمواقػػؼ بشػػأف حػػزب اهلل وا 

الشػػػػعوب العربيػػػػة واإلسػػػػالمية، والتػػػػي تخػػػػتمط فييػػػػا الحقػػػػائؽ باألسػػػػاطير واألكاذيػػػػب باالتيامػػػػات الباطمػػػػة مػػػػع 
جواء السمبية، استحضار الجوانب الفكرية والفقيية والتاريخية. وكؿ ذلؾ يتطمب جيودًا مكثفة لمعالجة ىذه األ

 وىذا ما وعدت بتنفيذه القيادات الفمسطينية.
أما عمى صعيد ورشة البناء واإلعمار والتنمية فيي منتشرة في كؿ مناطؽ القطاع، والحكومة الفمسطينية فػي 
ف كػاف الحمػؿ كبيػرًا ويتطمػب  غزة لدييا برنامج متكامؿ لمعالجة مختمػؼ الممفػات االجتماعيػة واالقتصػادية، وا 

د مػػف المسػػاعدات والػػدعـ العربػػي واإلسػػالمي والػػدولي. وىنػػاؾ جيػػود كثيػػرة تبػػذؿ فػػي ىػػذا اإلطػػار مػػف المزيػػ
االتحاد األوروبي واألمـ المتحدة وعدد مف الدوؿ العربية واإلسالمية، لكف تبقى الحاجات أكبر مف التقديمات 

 مًا في دعـ الشعب الفمسطيني.ولذلؾ تمعب الجيود الفردية وقوافؿ كسر الحصار والجيود الشعبية دورًا مي
وفػي ختػاـ الزيػػارة، التػي لػـ تشػػمؿ اإلطػالع عمػػى كػؿ تفاصػيؿ الحيػػاة اليوميػة ألبنػاء الشػػعب الفمسػطيني، فػػإف 

فػػي غػػزة »مفػػاده أف « 37 -قافمػػة أميػػاؿ مػػف االبتسػػامات »االنطبػػاع األساسػػي الػػذي خػػرج بػػو أعضػػاء وفػػد 
ستعادة كؿ أراضيو المحتمػة وصػواًل لتحريػر القػدس الشػريؼ، شعبًا يقاوـ ويبني ويعمؿ مف أجؿ حياة كريمة ال

وأف كؿ اإلغراءات والضغوط وأشكاؿ الحصار واالعتػداءات الصػييونية لػف تقػؼ حجرعثػرة أمػاـ ىػذا الشػعب 
 «.ومقاومتو

 31/2/2931، السفير، بيروت
 

 2934لن نيمو في  93
 اليكس فيشماف

فػػي الحقيقػػة الػػى الشػػرؽ االوسػػطن مػػف المؤكػػد أنػػو ال يػػأتي لمػػاذا يػػأتي رئػػيس الواليػػات المتحػػدة بػػراؾ اوبامػػا 
ألف عنػػده مػػف اجػػؿ ذلػػؾ مكتبػػا فػػي البيػػت  –لمشػػاورة اسػػرائيؿ فيمػػا يتعمػػؽ بالتيديػػد مػػف سػػوريا أو مػػف ايػػراف 

االبيض. وىو ال يأتي ايضا لتمتقط لو صورة جماعية مع أبو مازف أو نتنياىو أو مع الممؾ االردني عبػد اهلل 
خضراء في واشػنطف أشػد مالءمػة لػذلؾ. ىػذا الػى اف مجػيء اوبامػا الػى المنطقػة فػي شػير آذار فالمروج ال –

خاصة غريب ألنو قد خطط أصال لممجيء الى ىنا لحضور وقػائع مػؤتمر الػرئيس الػذي يعقػده رئػيس الدولػة 
. وليػذا شمعوف بيرس في حزيراف. وفي اطار ذلؾ سيحتفؿ ايضا مػع ممثمػي أمػـ العػالـ بيػوـ مػيالده التسػعيف

 فاف لزيارة رئيس اميركي لمشرؽ االوسط مع إنذار قصير بيذا القدر معاني أبعد مف نقاش قضايا ممحة.
بدأ االمر قبؿ ثالثة اشير. فقد حدد الرئيس االميركي الجديد القديـ عمنا استراتيجية جديدة لمسياسة الخارجيػة 

يػػد األكبػػر ىػػو الصػػيف. ومعنػػى ذلػػؾ نقػػؿ جميػػع االميركيػػة تػػرى اف الشػػرؽ االوسػػط لػػـ يعػػد فػػي المركػػز فالتيد
الجيػػود االسػػتراتيجية العسػػكرية والسياسػػية نحػػو الشػػرؽ األقصػػى. وقػػد عػػزز الػػرئيس ىػػذه السياسػػة بطائفػػة مػػف 
التعيينات وال سيما في جياز االمف االميركي. واالدارة االميركية تمتـز بموازاة تغييػر السياسػة الخارجيػة ايضػا 

زانيتيا االمنية بحيث ستضائؿ وجودىا في منطقتنا أصال. ويضاؼ الى ىذيف األمريف بتقميصات جوىرية لمي
ايضا الجيد االميركي مف اجؿ استقالؿ طاقي أي التحرر مف التعمػؽ بػنفط الشػرؽ االوسػط والػذي أخػذ يػؤتي 

 ثماره.
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حػدث ىػذا صػباح إف ىذه العناصر الثالثة تجعؿ االميػركييف يبػدأوف فقػداف اىتمػاميـ بالشػرؽ االوسػط. ولػف ي
مػع خػروج الجػيش االميركػي مػف افغانسػتاف. وخمػص الػرئيس  2039الغد بؿ ستكوف نقطة التحوؿ فػي نيايػة 

الممفػػػات »اوبامػػػا ووزيػػػر الخارجيػػػة جػػػوف كيػػػري لتحقيػػػؽ ىػػػذه االسػػػتراتيجية الػػػى اسػػػتنتاج انػػػو يجػػػب اغػػػالؽ 
يػراف وسػوريا والفمسػطينيوف ومصػر. في الشرؽ االوسط التي قد تعوقيـ عػف االجػراء الكبيػر وىػي ا« المفتوحة

ويرى كيري اف اغالؽ الممؼ االسرائيمي الفمسطيني مفتاح لتجنيد تحالؼ عربي واوروبي الغالؽ الممفيف فػي 
سػػػوريا وايػػػراف. وفػػػي وزارة الخارجيػػػة االميركيػػػة خشػػػية مػػػف اف نافػػػذة فػػػرص دولتػػػيف لمشػػػعبيف توشػػػؾ اف تغمػػػؽ 

 بانفجار ضخـ النتفاضة ثالثة.
لكف يمكف إحداث جو  2039ي كيري واوباما الى ىنا. لف يحؿ الصراع االسرائيمي الفمسطيني حتى وليذا يأت

يعطػػي االميػػركييف دعمػػا لمواجيػػة الممفػػات االخػػرى. ويريػػد اوبامػػا اف يغمػػؽ الممػػؼ االيرانػػي بالتفػػاوض وليػػذا 
ف التطػوير الػذري قبػؿ اف انفصؿ عف القوى الكبرى واتجو الى محادثػات ثنائيػة. وىػو يريػد اف يوقػؼ االيرانيػو 

يبمغوا النقطة النيائية النتاج السالح الذري. ويريد االيرانيوف اف تضمف االدارة االميركية شرعية لسمطة آيات 
اهلل وال تتػػأمر عمييػػا. والتسػػوية مػػع االيػػرانييف سػػتمكف االميػػركييف مػػف الخػػروج اليػػاديء مػػف افغانسػػتاف. وقػػد 

تة اشػػػير أو ثمانيػػػة عمػػػى األقػػػؿ وىػػػـ فػػػي مقابػػػؿ ذلػػػؾ يعػػػززوف العقوبػػػات حػػػددوا لممباحثػػػات مػػػع االيػػػرانييف سػػػ
 االقتصادية. فاذا انيار ىذا االجراء كمو ولـ يتعاوف االيرانيوف فقد تياجميـ الواليات المتحدة.

إف الصراع االسرائيمي الفمسطيني وفيو التوجو االسرائيمي الى حػؿ مشػكالت كػايراف وسػوريا، قػد يشػوش عمػى 
ف ويجب عمييـ ازالة ىذا العائؽ. وىذا ىو السبب الذي يجعػؿ اوبامػا يػأتي الػى ىنػا مبكػرا. ىػذا الػى االميركيي

اف شخصا ما قد أجيد نفسو في اف ييمس لو بأف تجاوز اسرائيؿ في الواليػة االولػى قػد سػبب غيػر قميػؿ مػف 
 الشحناء التي ىبت مف القدس وىذه فرصة لتطيير الجو قميال.

تطيير الجػو فانػو يحسػف اعػالف وصػولو قبػؿ انشػاء حكومػة فػي اسػرائيؿ وىػو مػا يمكػف اف واذا كانوا يريدوف 
يسيـ في تشكيؿ ائتالؼ مريح لمطامح الواليات المتحدة العالمية. لكف عمػى كػؿ حػاؿ، جػاء اوبامػا قبػؿ اربػع 

صػالحة العػالـ سنوات في زيارة دراماتية كاسحة لمشرؽ االوسط. وقػاـ فػي القػاىرة وبشػر باسػتراتيجية جديػدة لم
االسػػػالمي وتعميػػػؽ المشػػػاركة االميركيػػػة فػػػي الشػػػرؽ االوسػػػط. وقػػػد رأينػػػا مػػػا الػػػذي أحدثتػػػو تمػػػؾ التصػػػريحات 

 واالستراتيجية ولـ يؤثر فينا حقا.
 32/2/2031، يديعوت

 31/2/2931، الحياة الجديدة، رام اهلل
 

 مور ال ترى من واشنطنأ 92
 غيورا ايمند

ديػػد جػػوف كيػػري بالوصػػوؿ الػػى منطقتنػػا فػػي محاولػػة لػػدفع التسػػوية السػػممية يعػػد وزيػػر الخارجيػػة االمريكػػي الج
االسرائيمية الفمسطينية الى االماـ. ريػح اسػناد ليػذه المبػادرة ىػي وعػد الػرئيس اوبامػا بالوصػوؿ ىػو أيضػا الػى 

دة اسػػرائيؿ قريبػػا. مػػذىؿ أف نػػرى ذات الػػنمط الثابػػت فػػي السياسػػة االمريكيػػة منػػذ عشػػريف سػػنة. كػػؿ ادارة جديػػ
تعود لتخمؽ توقعات بالنسبة لحؿ النزاع االسرائيمي الفمسطيني. وىي تفعؿ ذلؾ دوف اف تكوف موجػودة مسػيرة 
 حقيقية مف اعادة التقويـ، مسيرة بدايتيا ىي التصدي لمسؤاؿ االساس: لماذا فشمت ىذه المساعي حتى االفن
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جػد مشػكمة )النػزاع( وليػذا فيجػب اف يكػوف ينشأ انطباع باف التفكير االمريكي يجري حسب السياؽ التػالي: تو 
ىناؾ حؿ. ما ىو الحؿن دولتاف. لماذا لـ يتحقؽ ىذا الحؿ حتى االفن يبدو أننا لـ نجتيد بما يكفػي. مػا ىػو 

 االستنتاجن نجتيد أكثر.
يف االستنتاج االمريكي بالطبع مغموط. فالحؿ لـ يتحقؽ حتى االف الف الطرفيف ال يريدانو حقا. بالنسبة لمطرف

فػػاف ثمػػف تبنػػي الحػػؿ اكبػػر بكثيػػر مػػف منفعتػػو. مػػف ناحيػػة اسػػرائيؿ يوجػػد ثمنػػاف غيػػر ممكنػػيف، او عمػػى االقػػؿ 
غير مجدييف: الواحػد ىػو الػرابط الػذي بػيف الخطػر االمنػي اليائػؿ الػذي ينطػوي عميػو االنسػحاب الػى خطػوط 

ط 'التنػػازالت االليمػػة'، بػػؿ ، الػػى جانػػب عػػدـ الثقػػة فػػي أف ينفػػذ الطػػرؼ االخػػر وعػػوده. المشػػكمة ليسػػت فقػػ69
الخوؼ مف أف يصعد بعػد التنػازؿ فػي الضػفة حكػـ حمػاس أو حكػـ آخػر اسػوأ منػو، ببسػاطة ال ينفػذ تعيداتػو 

ألػػػػؼ اسػػػػرائيمي عمػػػػى االقػػػػؿ. الػػػػثمف السياسػػػػي،  320فػػػػي االتفػػػػاؽ. الػػػػثمف الثػػػػاني ىػػػػو الحاجػػػػة الػػػػى اخػػػػالء 
مميار شيكؿ! مف أيف  320مسكاف وحدىا ىي نحو االجتماعي واالقتصادي ىائؿ. فكمفة التعويض المباشرة ل

 سيأتي الماؿ وماذا بالنسبة لمطرؼ الفمسطينين
توجػػد فرضػػية أمريكيػػة تبػػدو منطقيػػة، ولكنيػػا مغموطػػة تمامػػا. فحسػػب ىػػذه الفرضػػية يوجػػد تماثػػؿ بػػيف أمػػريف: 

ة صػغيرة خاصػة بيػـ االوؿ ىو الرغبة الفمسطينية في التخمص مف 'االحتالؿ'. الثػاني: رغبػتيـ فػي اقامػة دولػ
 في الضفة وفي غزة. القسـ االوؿ حقيقي وصحيح. القسـ الثاني تماما ال.

الفكػػػرة الفمسػػػطينية االصػػػيمة لػػػـ تكػػػف أبػػػدا اقامػػػة دولػػػة صػػػغيرة خاصػػػة بيػػػـ، وىػػػي ليسػػػت ىكػػػذا اليػػػـو أيضػػػا. 
 .فالفمسطينيوف يريدوف 'العدؿ'، الثأر، االعتراؼ بكونيـ ضحايا، وفوؽ كؿ شيء 'حؽ العودة'

ال توجػػد أمنيػػة فمسػػطينية حقيقيػػة القامػػة دولػػة صػػغيرة ومنفصػػمة وليػػذا ال يوجػػد أيضػػا اسػػتعداد لػػدفع ثمػػف لقػػاء 
ذلػػؾ: االلتػػزاـ بػػاالعالف عػػف نيايػػة النػػزاع، انعػػداـ المطالػػب فػػي المسػػتقبؿ واالعتػػراؼ بػػاف اسػػرائيؿ ىػػي دولػػة 

فمسػػطيني لػػػ 'تنػػازالت أليمػػة' وىػػو االمػػر ييوديػػة. عنػػدما تكػػوف االرادة غيػػر حقيقيػػة فمػػف يكػػوف أيضػػا اسػػتعداد 
 الضروري اذا كاف يراد تحقيؽ السالـ.

إذف ما العمؿن مف ناحية االمريكييف، كػاف مرغوبػا فيػو أف يجػروا اعػادة تقػويـ حقيقيػة. وتقػويـ كيػذا يسػتدعي 
مػف  السير عدة خطوات الى الوراء والفحص الجذري لمفرضيات االساس. الفرضية االىػـ التػي يجػب فحصػيا

جديػػد ىػػي 'خريطػػة المصػػالح' مػػا الػػذي حقػػا ميػػـ لالعبػػيف المختمفػػيف: اسػػرائيؿ، السػػمطة الفمسػػطينية، حمػػاس، 
مصر، االردف، السعودية وغيرىا. حتى لو كاف ميـ جدا حؿ النزاع، ولكف يجب الفحص ىػؿ حػؿ 'الػدولتيف' 

ة 'لعبة مبمغيا الصػفر'. فيػؿ ثمػة ىو الوحيد وال يوجد غيره. برأي الكثيريف ىذا حؿ سيء كونو توجد لو طبيع
 ربما حموؿ اخرىن

مف ناحية اسرائيؿ، واضح أنو اذا اصرت الواليػات المتحػدة عمػى اسػتمرار نمػوذج التفكيػر القػديـ، فػاف كػؿ مػا 
يتبقى ىو المشاركة في المعبة: الموافقة عمى العودة الػى المفاوضػات دوف شػروط مسػبقة والمعرفػة بػاف وجػود 

مػػر مرغػػوب فيػػو. فيػػؿ سػػتؤدي المسػػيرة الػػى السػػالـن يبػػدو أف ال، ولكػػف ىػػذا أقػػؿ أىميػػة. مسػػيرة سػػممية ىػػو أ
 الميـ اال يتيمونا.
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