
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
  
  

      
  
  

  
  

    
  

  
  
  
  

  ال انتخابات تشريعية أو رئاسية من دون غزة: عباس
  الفصائل رفضت المشاركة في الحكومة والتعديل الوزاري قريب: هنية

  ياسية شاملة لإلنقاذ الوطنيحماس بصدد إطالق مبادرة س
  المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية استحقاق أيلولوال أسعى لرئاسة حكومة الوحدة : فياض
  لميدان تحرير" الكنيست"تحرير القدس أقرب مما يتصوره إنسان وسنحول : الزهار
  زيادة المساعدات األمنيةالواليات المتحدةقد نطلب من : باراك

 تطالب مصر باستئناف    "إسرائيل"
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            ٢ ص                                     ٢٠٧٨:         العدد       ٨/٣/٢٠١١ الثالثاء :التاريخ

    :السلطة
 ٥  ال انتخابات تشريعية أو رئاسية من دون غزة: عباس.٢
 ٦  عباس يمنح فياض أسبوعين إضافيين لتأليف الحكومة الجديدة.٣
 ٦  المصري هنية يهاتف نظيره المصري ويهنأه بثقة الشعب.٤
 ٧  الفصائل رفضت المشاركة في الحكومة والتعديل الوزاري قريب: هنية.٥
 ٧  المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية استحقاق أيلولوال أسعى لرئاسة حكومة الوحدة : فياض.٦
 ٨  عباس أبلغ القيادة ارتياحه من تعاطف دولي كبير مع المطالب الفلسطينية: القدس العربي.٧
 ٩  تميتشل إلى رام اهللا للبحث في إمكان إطالق المفاوضا.٨
١٠   دولي بحكومة تشارك فيها حماسرافاعت فياض يسعى للحصول على :وكالة قدس نت.٩
١٠  المحاكمات العسكرية واالعتقاالت في الضفة ضرب لدعوات المصالحة": التغيير واإلصالح".١٠
١١  وزارة األسرى تناشد الحكومة المصرية اإلفراج عن المعتقلين الفلسطينيين: غزة.١١
١١ داخل مجلس أمناء الوكالة الدولية للطاقة دول غربية رفضت أن يتحدث المندوب الفلسطيني.١٢
    

    :المقاومة
١١  حماس بصدد إطالق مبادرة سياسية شاملة لإلنقاذ الوطني.١٣
١٣  لميدان تحرير" الكنيست"ا يتصوره إنسان وسنحول تحرير القدس أقرب مم: الزهار.١٤
١٣  حماس تشيد بمواقف وزير خارجية مصر الجديد تجاه قضية الحصار.١٥
١٤  إلزالة حماس من قائمة اإلرهاب سعيت في زيارتي ألوروبا : شعث.١٦
١٤  مطلوب من حماس اتخاذ قرار فوري بالعودة لخيار الشعب: فتح.١٧
١٥  البرغوثي يحض الشباب الفلسطيني على مواصلة تحركه إلنهاء االنقسام.١٨
١٥  حماس تتهم أمن السلطة باعتقال اثنين من عناصرها.١٩
    

    :اإلسرائيليالكيان 
١٥  سالم مع الفلسطينيين لن يتناقض مع االحتياجات األمنية اإلسرائيليةالاتفاق : باراك.٢٠
١٦    زيادة المساعدات األمنيةالواليات المتحدةقد نطلب من : باراك.٢١
١٦   أمر غير مقبول١٩٦٧د عام قيام دولة فلسطينية في حدو: دان مريدور.٢٢
١٦  نتنياهو يلتف على العزلة باستعجال مبادرته للتسوية.٢٣
١٧   "إسرائيل"الكنيست تقر قانونًا يقاضي مقاطعي .٢٤
١٧  ضافية نحو إعالن عالمي عن دولة فلسطينيةخطوة إ المبادرة الجديدة لنتنياهو: ديخترآفي .٢٥
١٨   اإلسرائيليالجيش اليمين اإلسرائيلي يدعو المستوطنين إلى إطالق النار على.٢٦
١٨  الخدمة العسكريةبالتجمع الوطني يكشف محاوالت السلطات اإلسرائيلية تجنيد طالب عرب .٢٧
١٩   العالم العربيبيتحتم على تل أبيب اتخاذ القرارات الحاسمة في أعقاب التطورات  :تقرير.٢٨
    

    :األرض، الشعب
٢٠  التفريط بأيٍ من الثوابت خيانة: في الخرطوم المؤتمر السنوي الثامن لمؤسسة القدس الدولية.٢٩
٢١  أسماء طرقات وأزقة البلدة القديمة  بلدية االحتالل تبدأ تغيير:القدس.٣٠
٢١  أعمال بناء الجسر االستيطاني في باب المغاربة تأجيل :األقصىالمسجد .٣١



  

  

 
 

  

            ٣ ص                                     ٢٠٧٨:         العدد       ٨/٣/٢٠١١ الثالثاء :التاريخ

٢٢  بناء جسر باب المغاربة ومن  العرقي في القدسحذر من خطورة التطهيرحاتم عبد القادر ي.٣٢
٢٢  المغاربةباب كد عدم أحقية االحتالل في إعادة ترميم يؤمدير األوقاف اإلسالمية في القدس .٣٣
٢٢  الفلسطينيةبلدية القدس صعدت وسرعت من عملية هدم المنازل : منظمة إسرائيلية.٣٤
٢٣  %٦٠األمريكي ساهم في زيادة معدل االستيطان بأكثر من " الفيتو: "باحث فلسطيني.٣٥
٢٣   خربة طاناقريةمن   صهاريج مياه للشرب تسعةصادري االحتالل: نابلس.٣٦
٢٣   فلسطينيين في اعتداءات للمستوطنين في الضفةرةعشإصابة .٣٧
٢٣   االحتالل أسيرة فلسطينية في سجون٣٨.٣٤
٢٤  ١٩٦٧ اعتقلن منذ  امرأة١٢٠٠٠: فروانة.٣٩
٢٤   والتنكيل بهناألسيرات لوقف تعذيب "إسرائيل" مطالبة فلسطينية للمجتمع الدولي بالضغط على.٤٠
٢٤  السائقون والعمال يتظاهرون قبالة معبري المنطار وكرم أبو سالم احتجاجاً على الحصار.٤١
٢٤  المصري يمنع عشرات الفلسطينيين من السفر عبر رفح" أمن الدولة".٤٢
٢٥   المصرية يعيشون أوضاعاً مأسوية-فلسطينيون عالقون على الحدود الليبية .٤٣
٢٥   متواصلالسلطةالتنسيق األمني إهانة للكرامة الوطنية والتعذيب في سجون : ممدوح العكر.٤٤
٢٦  تطالب بإنهاء فوري لالنقسامتظاهرة في غزة .٤٥
٢٦  لهولوكوستا يستنكر نية األونروا تدريس مادة "أشد".٤٦
٢٦  اإلحصاء يستعرض واقع المرأة الفلسطينية عشية يوم المرأة العالمي.٤٧
   

   :رياضة
 ٢٧  "CCPA"قاء رياضي للمخيمات الفلسطينية وجمعية ل: لبنان.٤٨
   

   : األردن
٢٨   دخول منتجات المستوطنات اإلسرائيليةبمنعوالتجارة يطالب الجمارك الصناعة وزير  :األردن.٤٩
٢٨  "عادةمراوغة كال"رد اإلسرائيليين على عريضة الداد : سياسيون.٥٠
   

   : لبنان
٢٨   إسرائيلي في الناقورة- دولي -اجتماع لبناني .٥١
   

   :عربي، إسالمي
٢٩  السلطات المصرية بصدد إجراءات تسهيل دخول الفلسطينيين.٥٢
٣٠  سنراجع اإلجراءات المعمول بها على معبر رفح: السفير المصري في رام اهللا.٥٣
٣٠  الوضع العربي الجديد يساعد في مقاومة محاوالت تهويد القدس: السفياني.٥٤
٣٠   قطر الخيرية تسعى لتعزيز مشاريع األمن الغذائي باألراضي الفلسطينية.٥٥
٣١ منحة قطرية بقيمة عشرة ماليين دوالر لدعم صيادي غزة.٥٦
   

   :دولي
٣١  بريطانيا ترفع التمثيل الدبلوماسي في مكتب السلطة الفلسطينية في لندن.٥٧
٣١   شعبية بين الدول األقل"إسرائيل": "بي بي سي"استطالع لـ.٥٨
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   :مختارات
٣٢  ديور تنهي عقد مصمم األزياء جون جاليانو بسبب تعليقات معادية للسامية.٥٩
    

    :حوارات ومقاالت
٣٢  هاني المصري... الشعب الفلسطيني يريد إسقاطَ النظام، أم ماذا؟.٦٠
٣٤  نبيل عمرو... ولمن؟.. ؟"إسرائيل"ماذا تعطي .٦١
٣٥  عريب الرنتاوي... أكاذيب وحقائق... التجنيس وسحب الجنسيات .٦٢
٣٧  عاموس هرئيل وآفي يسسخروف...  الضفةإلىمتى سيصل هذا .٦٣
    

 ٤١  :اتيركاريك
***  
  

  وتحثّ عباس على فتح منشآت استخراجه ... تطالب مصر باستئناف توريد الغاز"إسرائيل" .١
رغم مظاهر الطمأنينة التي تحاول القيادة اإلسرائيلية إشاعتها في كل ما يتعلق بعواقب الثورة المـصرية                

ي بعد تعيين عصام شـرف      واألمر ال يقتصر فقط على الجانب السياس      . فإن القلق يتبدى على كل صعيد     
رئيساً للحكومة، وال في الجانب األمني بعد السماح لبارجتين إيرانيتين بعبور قناة السويس، وإنما أيـضاً                

  .في الجانب االقتصادي
وتعتبر اتفاقية تزويد إسرائيل بالغاز المصري، والتي وصفها وزير البنى التحتية عوزي النـداو، بأنهـا                

  .دة كامب ديفيد، درة تاج التعاون االقتصادي، وهي اليوم معطلة فعلياًاالتفاق األهم بعد معاه
وبحسب الصحف اإلسرائيلية فإن إسرائيل نقلت مؤخراً إلى القيادة العليا المصرية رسائل تطالب باحترام              

  .االلتزامات واستئناف تزويد إسرائيل بالغاز فوراً
 بعد تفجير أنبوب رئيسي في سيناء في شـباط          وكان الغاز المصري قد توقف عن الوصول إلى إسرائيل        

وجرى الحديث حينها عن أن الغاز سيعود للضخ في األنابيب خالل أيام، إال أن أسابيع تمضي                . الماضي
وقد أضيف إلى ذلك وقوع عطب فـي منـصة          . وال يبدو في األفق أن الغاز سيصل قريباً إلى إسرائيل         

ذي عطّل العمل في محطات الكهرباء العاملة على الغـاز،          الستخراج الغاز في شاطئ عسقالن، األمر ال      
  . في المئة من إنتاج الطاقة في إسرائيل٤٠والتي تشكل حوالى 

وقاد هذا العطل إلى تصاعد النزاعات بين وزارتي البنى التحتية والبيئة حول موانع اإلسراع في إنـشاء                 
ولكن النزاع األهم هو مـا      . في الشمال » لفيتان«و» تمار«محطات استقبال الغاز على الشاطئ من حقلي        

لجهة بنـاء المنـشآت علـى       » تمار«تم بين شركة الكهرباء والشركة المشرفة على استخراج الغاز من           
  .الساحل ولرفض الشركة بيع الغاز باألسعار التي كانت تبيع بها مصر

لرئيس الفلـسطيني   وفي سياق البحث عن مخارج عاجلة اضطرت حكومة بنيامين نتنياهو لالتـصال بـا             
ومن المعروف أن أرييل    . محمود عباس لحثه على فتح منشآت استخراج الغاز الواقعة قبالة شاطئ غزة           

رغم ضـغوط   » بريتش بتروليوم «شارون رفض في حينه شراء الغاز الفلسطيني الذي تستخرجه شركة           
  .فلسطينيالحكومة البريطانية حينها، مبرراً الرفض بأنه ال يريد تمويل اإلرهاب ال

إلى أن تقويماً للوضع تم في وزارة البنى التحتية قرر حث شركة            » يديعوت أحرونوت «وأشارت صحيفة   
الكهرباء على زيادة استخدام السوالر والمازوت، وعدم االعتماد فقط على الغاز الطبيعي الذي يورد من               

السـتهالك الزائـد للغـاز    وقالت إن التخوف هو أن يـؤدي ا . أمام شواطئ عسقالن » يام تتيس «منصة  
، قبل عام أو عامين من بدء إنتـاج الغـاز           ٢٠١٢إلى أن يفرغ العام     » يام تتيس «الطبيعي من مخزون    
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السوالر والمازوت ال يلوثان البيئة وحسب بل وأغلى كثيـراً مـن            : المشكلة. »تمار«الطبيعي من حقل    
  .باءالغاز الطبيعي، ما من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع أسعار الكهر

وبعد انفجار أنبوب الغاز المصري، قدرت إسرائيل بأن توريد الغاز سيستأنف سريعاً، لكن ذلك لم يقع ال                 
عن مصدر رسمي إسـرائيلي     » يديعوت«ونقلت  . بعد إصالح األنبوب، وال بعد عودة الخبراء إلى العمل        

وبالمقابـل، قـدرت    . »ودليس لدينا في هذه اللحظة أي مؤشرات على أن الغاز يوشك على أن يع             «قوله  
، التي وقعت على عقد توريد الغاز مع إسرائيل، بأن تدفق الغاز سيستأنف في              »EMG« مصادر شركة   

  .غضون وقت قصير
وقالت الصحيفة إن المصريين يدعون بأنهم لم يستأنفوا توريد الغاز بسبب مشاكل فنية ونقص في قطـع                 

 الرواية ويقدرون بأن الحديث يدور عن قرار سياسي يرتبط          الغيار، إال أنهم في إسرائيل يشككون في هذه       
سطحياً يبدو  «وقال أمس مصدر سياسي     . بالمنشورات عن التحقيقات في أعمال رشوة تتعلق بصفقة الغاز        

  .»أنه توجد هنا أمور أعمق وأن هذا ليس أمراً فنياً فقط
ين، بينهم نجال الرئيس السابق حـسني     وقد نشرت في األيام األخيرة تقارير تفيد باستفادة مسؤولين مصري         

وتعتبر صفقة تصدير الغـاز إلسـرائيل       . مبارك، من امتيازات ورشى جراء تسهيل بيع الغاز إلسرائيل        
وتشير وثائق إلى أن الصفقة     . ، إحدى مظاهر الفساد الكبرى في تاريخ مصر       ٢٠٠٥التي وقعت في العام     

ل األقرب لعائلة مبارك، حسين سالم ووزير البترول        ُأبرمت برعاية جمال مبارك وبمشاركة رجل األعما      
غير أن إسرائيل تقول إنها لم تدفع مقابل الغاز مباشرة إلى مصر بـل إلـى شـركة                . حينها سامح فهمي  

»EMG«وإذا كانت هناك بالفعل أفعال فساد، فإسرائيل ال ضلع لها فيها ،.  
ت بين الدولتين، وقد طلبت مـن القيـادة         رغم ذلك تخشى مصادر سياسية من أن يضر التحقيق بالعالقا         

. المصرية عدم استغالل القضية لمناكفة إسرائيل وتوجيه االتهامات لها لغرض نيل المكاسـب الـسياسية              
السفارة اإلسرائيلية في القاهرة تجـري اتـصاالت مـع وزارة           : االتصاالت مع مصر تجري في قناتين     

 األمني في وزارة الدفاع اللـواء احتيـاط         - السياسي   الخارجية المصرية، وبالتوازي يجري رئيس القسم     
. عاموس جلعاد، اتصاالت مع رجال رئيس المجلس العسكري وزير الدفاع المـشير حـسين طنطـاوي               

  .األميركيون أيضاً يشاركون في االتصاالت خلف الكواليس
رائيل كانـت   فضيحة الغاز في مصر تبين أن إس      «كتب قبل أيام أن     » معاريف«ولكن نداف هعتسني في     

إن اإلشاعات عن فساد حسين سالم والشراكة       . عنصراً مركزياً في فساد السلطة المصرية السابقة وسلبها       
ال يمكن أن تكون قد غابت عن أذهان جهـاز األمـن والـوزراء والمـوظفين                . مع مبارك ليست جديدة   

  .»الكبار
  ٨/٣/٢٠١١السفير، بيروت، 

  
  ة من دون غزةال انتخابات تشريعية أو رئاسي: عباس .٢

أن الوضع في األراضي ) أبو مازن(اعتبر الرئيس الفلسطيني محمود عباس : علي الصالح-لندن
وقال أبو مازن . الفلسطينية مستقر جدا وأن السلطة هي الوحيدة في العالم العربي التي تسمح بالمظاهرات

 بريطانيين في مقدمتهم أثناء زيارة رسمية للندن للقاء مسؤولين» الشرق األوسط«في تصريحات لـ
ليس هناك ما نخاف عليه أو منه، ووضعنا «: رئيس الوزراء ديفيد كاميرون ووزير الخارجية ويليام هيغ

وتحدث أبو مازن، الذي رفض إعطاء مقابلة صحافية شاملة في هذا الوقت، عن منح رئيس . »مستقر
تشكيل حكومة جديدة، مؤكدا أن الوزراء المكلف سالم فياض، فترة أسبوعين آخرين لالنتهاء من 

  .الحكومة لن تتضمن أيا من أعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح وفق قرار اتخذته اللجنة
وبشأن االنتخابات بمستوياتها الثالثة؛ المحلية والتشريعية والرئاسية، قال إن االنتخابات المحلية ستجري 

اء االنتخابات التشريعية والرئاسية، كما يضغط المقبل، لكنه استبعد إجر) تموز(في موعدها في يوليو 
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المقبل، مؤكدا أنه ال يمكن إجراء مثل هذه االنتخابات في ظل االنشقاق ) أيلول(البعض، في سبتمبر 
  .واالنقسام وغياب قطاع غزة

 وفي هذا السياق، ناشد أبو مازن حركة حماس بالتوقيع على الورقة المصرية إلنهاء االنقسام، واعدا بأنه
إذا كانوا ال يقبلون بالتوقيع، فليقبلوا «وقال إنه . سيأخذ بجميع المالحظات التي تقدموا به بعد التوقيع
  .»باالنتخابات، ولنذهب معا في هذا الطريق لننهي االنقسام

وعما يتردد عن استحقاقات شهر سبتمبر المقبل، قال أبو مازن إن سبتمبر هو الشهر الذي حددته إدارة 
ميركي باراك أوباما إلنهاء المفاوضات وإعالن الدولة الفلسطينية في ختامها ودخول الدولة الرئيس األ

سنطالب اإلدارة األميركية بااللتزام بوعدها «: وأضاف أبو مازن. الفلسطينية عضوا في األمم المتحدة
 الكشف ، رفض»واالعتراف بالدولة الفلسطينية، وإذا ما رفضت، فإنه ستكون هناك إجراءات أخرى

  .عنها
إن الحل األرجح هو حل السلطة الفلسطينية » الشرق األوسط«غير أن مصدرا فلسطينيا آخر قال لـ

  .ووضع األمم المتحدة ومجلس األمن الدولي أمام مسؤولياتهما القانونية إزاء شعب يخضع لالحتالل
قيق مع عضو اللجنة ورفض أبو مازن، الخوض في ما يحاول البعض إشاعته، عن توقف عمل لجنة التح

ولكن مصدرا مقربا من الرئيس قال إن ما يشاع غير صحيح وأن اللجنة . المركزية المجمد محمد دحالن
 أعضاء في اللجنة المركزية هم جبريل الرجوب وحسين الشيخ ٥ من ٣انتهت من االستماع لشهادات 

بو غربية وصائب عريقات الذي والطيب عبد الرحيم، وينتظر االستماع إلى العضوين اآلخرين عثمان أ
وتتزامن زيارة أبو مازن، وهي األولى منذ تولى ائتالف حزبي . يرافق أبو مازن في زيارته للندن

 أشهر، مع إعالن الحكومة البريطانية رفع مستوى ٩المحافظين والليبراليين الديمقراطيين الحكم قبل 
 العامة الفلسطينية إلى بعثة فلسطين أسوة ببعض التمثيل الفلسطيني لدى المملكة المتحدة من المفوضية

دول االتحاد األوروبي مثل فرنسا والنرويج وإسبانيا والبرتغال، لكن هذه البعثة ستكون من غير حصانة 
  .دبلوماسية

  ٨/٣/٢٠١١الشرق األوسط، لندن، 
  
  عباس يمنح فياض أسبوعين إضافيين لتأليف الحكومة الجديدة .٣

سالم فياض امس إنه . ل مصدر قريب من رئيس الوزراء الفلسطيني المكلف دقا:  ماهر إبراهيم-غزة 
طلب من الرئيس الفلسطيني محمود عباس تمديد مهلة تشكيل الحكومة الجديدة ألسبوعين آخرين وهو ما 

  .وافق علية عباس من اجل الخروج بحكومة تحظى بدعم شعبي
فياض طلب من عباس منحه مهلة أسبوعين نعيم أبوالحمص أمين عام مجلس الوزراء، أن . وذكر د

وأوضح أن المهلة تهدف . إضافيين إلنهاء تشكيل الحكومة الجديدة وهو ما وافق عليه الرئيس الفلسطيني
الستكمال المشاورات مع القوى ومنظمات المجتمع المدني الفلسطيني لتشكيل حكومة تحظى بدعم شعبي 

في تشكيل حكومته الجديدة على أمل قبول مبادرته التي وأشار إلى أن فياض ال يفضل التسرع . واسع
  .قدمها بشأن تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم حركة حماس كخطوة هامة لتحقيق المصالحة الوطنية

  ٨/٣/٢٠١١البيان، دبي، 
 

  المصري هنية يهاتف نظيره المصري ويهنأه بثقة الشعب .٤
، نظيره المصري عصام ٢٠١١-٣-٧ثنين هاتف رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية، مساء اال

شرف، وهنأه على الثقة التي منحها له الشعب المصري، وتمنى لحكومته النجاح والتوفيق وعودة مصر 
وأكد هنية خالل اتصال هاتفي مع شرف، على متانة العالقة بين فلسطين  . إلى موقعها الرائد في األمة

  . ل على رفع الحصار وفتح معبر رفحومصر، معبراً عن ثقته بأن مصر بحكومته ستعم
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واستحضر هنية العالقات األخوية بين الشعبين المصري والفلسطيني، متمنياً لمصر االستقرار ودوام 
  . العطاء والنجاح وأن ترسخ مكانتها

من جانبه، شكر شرف هذا االتصال والتهنئة ونقل تحياته إلى الشعب الفلسطيني العزيز، مشدداً على أنه 
  .  يحقق للشعب الفلسطيني طموحاتهمع ما

وأدت الحكومة المصرية الجديدة برئاسة شرف، في وقت سابق اليوم، اليمين الدستورية أمام المشير 
حسين طنطاوي رئيس المجلس األعلى للقوات المسلحة الذي يتولى زمام األمور في البالد منذ اإلطاحة 

  .بالرئيس السابق حسني مبارك
  ٧/٣/٢٠١١، فلسطين أون الين

  
  الفصائل رفضت المشاركة في الحكومة والتعديل الوزاري قريب: هنية .٥

قال إسماعيل هنية، رئيس الحكومة الفلسطينية في غزة، إن كافة القوى والفصائل الفلسطينية : غزة
جاء ذلك خالل  .رفضت المشاركة في حكومته الجديدة التي من المتوقع أن تشهد تعديال وزارياً جديداً

دوائر اإلعالم في الوزارات والمؤسسات الحكومية، بمناسبة الذكرى ) ٧/٣(م هنية اليوم االثنين تكري
  .الحكومية التي تصدر عن المكتب اإلعالمي الحكومي/ الرأي/الثالثة النطالقة صحيفة 

 ال يخفى على أحد أن الحكومة بصدد تعديل وزاري قريب، لضخ دماء جديدة للحكومة وقد تشاورنا: "قال
مع الجميع بال استثناء، لكنهم رفضوا االنخراط بالحكومة مقدرين دعوتنا لهم، ولكن نحن بذلك أقمنا 

  ".الحجة على الجميع
وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني على ترسيخ مفهوم أن إعالم الحكومة أو وزارة محددة ال يقترن بوزير 

لجنة برلمانية يرأسها الدكتور خليل الحية وكان هنية كلف  .، بحسب قوله"فالوزير يأتي ويذهب"بعينه 
البرلمانية من اجل إجراء مشاورات مع الفصائل الفلسطينية الجراء التعديل الوزراء " حماس"رئيس كتلة 

  .المرتقب
نحن ال :"وشدد على ضرورة تناول القضايا الوطنية بشكل مستمر وبكثرة في الوسائل اإلعالمية، قائال

لوطني ويجب أن يركز اإلعالم الحكومي على القضايا الوطنية كالقدس نزال في مرحلة التحرر ا
والالجئين واألسرى واالحتالل والحصار، مع األخذ بعين االعتبار أننا حكومة لكل الشعب الفلسطيني بال 

  ".استثناء
  ٨/٣/٢٠١١قدس برس، 

  
  ق أيلولالمجتمع الدولي يتحمل مسؤولية استحقاوال أسعى لرئاسة حكومة الوحدة : فياض .٦

قال الدكتور سالم فياض، رئيس الوزراء المكلف، إنه ال يعتزم الترشح :  وكالة األنباء الصينية-رام اهللا 
لخالفة الرئيس محمود عباس، مجدداً دعوته حركة حماس لتشكيل حكومة وحدة وطنية بغض النظر عن 

  .من يتزعمها
لست مرشحاً في : "رت في مكتبه في رام اهللا، ج)شينخوا(وقال فياض، في مقابلة خاصة مع وكالة أنباء 

  ".أي موقع إطالقاً، وال أسعى إلى موقع سياسي بعد الموقع الذي أشغله حالياً
من الرئيس عباس لتنفيذ برنامج إقامة مؤسسات الدولة الفلسطينية حتى " مكلف بمهمة"وذكر فياض أنه 

  ".احه ومن ثم االحتفال بإقامة الدولة هو طموحهإنهاء البرنامج ونج"تكون جاهزة عند إعالنها، مضيفاً إن 
كما أكد فياض أنه ال يطرح نفسه مرشحاً لحكومة الوحدة الوطنية التي دعا إلى تشكيلها مع حركة 

  .حماس
وقال إنه يطرح فكرة تشكيل حكومة الوحدة وإطالق مشاورات بين الفصائل والقوى بشأنها للوصول إلى 

وشدد  ".ها إلى تكليف جديد وتشكيل، بناء على هذا التوافق الوطنييصار بموجب"صيغة متفق عليها 
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وتساءل فياض  .فياض أنه مستعد إلنهاء مهمته فوراً في حال االتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية
  .باستغراب عن سبب رفض حركة حماس تشكيل حكومة وحدة وطنية

ة بالمبدأ األمني، إبان تشكيل حكومة وحدة متمثل" سد الثغرة الرئيسية"وأوضح أن مبادرته ترمى إلى 
  .، والتي كان يشغل فيها منصب وزير المالية وانهارت بعد ثالثة أشهر فقط"حماس"و" فتح"وطنية بين 

وذكر أن المبادرة تقوم على الوضع الداخلي الفلسطيني القائم حالياً سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة 
  . سعي الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه الوطنيةفي" استبعاد العنف"وفق مبدأ 

كما ذكر أن اقتراحه يتجاوز نقطة الخالف األكبر في الحوار الوطني الفلسطيني المتعثر منذ سنوات وهو 
  .التمييز بين مفهومي تحقيق المصالحة من جهة، وإعادة الوحدة الوطنية من جهة أخرى

وطنية كنتيجة تتبلور بشكل تدريجي على خلفية بيئة وأوضح أن اقتراحه سيتيح النظر إلى المصالحة ال
  .أكثر مواتية لتحقيق المصالحة من خالل إعادة الوحدة للوطن ومؤسساته كخطوة أولى

ألن فيها كل خير بالقياس مع الوضع "وقال فياض إنه ال يرى أي سبب لعدم التعامل ايجابياً مع خطته 
الوضع الفلسطيني مع استمرار االنقسام والخالف يصل إليه " مأساوي"، محذراً من وضع "الراهن
  .الداخلي

 الجاري ٢٠١١كما شدد على أهمية إنهاء االنقسام الداخلي إلنجاح مساعي الفلسطينيين في استغالل العام 
  .إلقامة دولتهم المستقلة وقبل ذلك تحقيق الجاهزية الوطنية إلقامة الدولة عبر بناء مؤسساتها

ل بروح عملية، للوصول إلى هدف إنهاء االنقسام، بعيداً عن توجيه االنتقادات ودعا فياض إلى التعام
التي ال تأتي بجوهر الطرح إنما بشكليات مثل من هو مخول للمبادرة ومن هو غير مخول، مؤكداً أنه ال 

  .يعتبر نفسه طرفاً في الحوار الوطني
ال فياض إنه سيأخذ من الوقت ما وبشأن مشاورات تشكيل حكومته الجديدة، وفق تكليف عباس له، ق
حكومة وحدة وإال سيشكل ) تشكيل(يكفي الستطالع مواقف الفصائل وتبيان مدى إمكانية المضي باتجاه 

  .حكومة تخلف حكومته المستقيلة
  ٨/٣/٢٠١١األيام رام اهللا، 

  
  عباس أبلغ القيادة ارتياحه من تعاطف دولي كبير مع المطالب الفلسطينية: القدس العربي .٧

ان القيادة تشعر في هذه األوقات ' القدس العربي'كشف مسؤول فلسطيني رفيع لـ  : أشرف الهور-غزة 
  .جراء حجم التعاطف الدولي مع المطالب الفلسطينية بسبب تأزم عملية السالم' ارتياح كبير'بـ

بلغ قيادة ان الرئيس محمود عباس أ' القدس العربي'وقال المسؤول وهو قيادي رفيع في حركة فتح لـ
الحركة في آخر اجتماعاتها به بأنه يشعر بارتياح جراء ما لمسه من تعاطف دولي كبير مع مطالب 

 دولة في ١٤الفلسطينيين حيال عملية السالم، وهو أمر بحسب ما أبلغ الرئيس برهن عليه تصويت 
هم أيضاً المطلب مجلس األمن لصالح إدانة االستيطان، عدا الواليات المتحدة، التي قال انها تتف

  .الفلسطيني
وذكر المسؤول الذي فضل عدم ذكر اسمه أن دبلوماسيين غربيين ومندوبين لدول كبيرة ولها وزن في 
العالم أبلغوا الرئيس بوقوفهم إلى جانب المطالب الفلسطينية المتمثلة بإقامة دولة فلسطينية على حدود 

  .١٩٦٧العام 
ة تتوقع بشكل كبير ان تترجم عملية الدعم هذه للمطالب الفلسطينية في وقال المسؤول ان القيادة الفلسطيني

المقبل، الذي حددته الرباعية الدولية موعداً لوصول الفلسطينيين واإلسرائيليين ) سبتمبر(شهر ايلول 
  .التفاق نهائي
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منصرم، بعد وتجمدت المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين واإلسرائيليين مطلع شهر أكتوبر من العام ال
أن أعلن الجانب الفلسطيني انسحابه منها احتجاجاً على عدم تجديد حكومة إسرائيل لقرار تجميد 

  .االستيطان
  ٨/٣/٢٠١١القدس العربي، لندن، 

  
  لبحث في إمكان إطالق المفاوضات لميتشل إلى رام اهللا  .٨

عملية السالم في الشرق األوسط يصل الى رام اهللا نهاية األسبوع الجاري المبعوث األميركي ل: رام اهللا
السيناتور جورج ميتشل، في زيارة قال مسؤولون فلسطينيون إنها تهدف الى البحث في إمكان إطالق 

وتأتي الزيارة في وقت سجل . المفاوضات، لكنهم استبعدوا ان يتحقق ذلك قبل الوقف التام لالستيطان
ت، واستبقتها إسرائيل باإلعالن ان بلدية القدس  ألماني الستئناف المفاوضا- فرنسي -تحرك بريطاني 

سمحت باستئناف العمل في بناء جسر يؤدي الى الحرم القدسي الشريف، وهو الجسر الذي توقف العمل 
  .فيه سابقاً بسبب احتجاجات فلسطينية

و ، ان الهدف الحقيقي من الزيارة ه»الحياة«وعلى صعيد زيارة ميتشل، قال مسؤول فلسطيني رفيع لـ 
ملء الفراغ للحيلولة دون تقدُّم قوى أخرى لملئه في ظل إخفاق االدارة االميركية في حمل اسرائيل على 

وأشار الى جهود أوروبية لملء الفراغ، تتمثل في مساع ثالثية تقوم بها بريطانيا . وقف االستيطان
 قناصل الدول الثالث في وفي هذا الصدد، قام. وألمانيا وفرنسا الستكشاف سبل العودة الى المفاوضات

القدس الجمعة الماضي بزيارة مشتركة لرام اهللا التقوا خاللها الرئيس محمود عباس وبحثوا معه في 
  .العقبات التي تواجه العملية السلمية

عن مسؤول فلسطيني امس قوله إنه » فرانس برس«وفي تفاصيل التحرك األوروبي الثالثي، نقلت وكالة 
وهم يريدون ضمان اصدار بيان من اللجنة الرباعية في ... الق المفاوضات المتوقفةيهدف الى اعادة اط«

اجتماعها المقبل الذي لم يحدد موعده بعد، يوافق عليه الطرفان الفلسطيني واالسرائيلي كأساس الستئناف 
ة ضمان ان يشمل بيان الرباعي) امام عباس(قناصل الدول الثالث طرحوا «وقال إن . »المفاوضات

، »العناصر التي تمكِّن الطرف الفلسطيني من العودة للمفاوضات، خصوصاً الوقف التام لالستيطان
  .»تنسق خطواتها مع االدارة االميركية«مضيفاً ان هذه الدول 

القناصل االوروبيين استفسروا من عباس ان كان سيعود الى المفاوضات اذا توقف االستيطان، «وقال ان 
، »ود لكن يجب ان توافق اسرائيل على وقف االستيطان خالل فترة المفاوضاتفأجاب الرئيس، سأع

المطالب الفلسطينية الستئناف المفاوضات، وأولها تجميد االستيطان خالل فترة المفاوضات، وان «مكرراً 
يكون األمن على الحدود «، وأن »١٩٦٧تكون مرجعية المفاوضات على اساس حل الدولتين وحدود 

نهاية المفاوضات، وان توافق ) سبتمبر( االردنية لطرف ثالث، وان يكون موعد ايلول - الفلسطينية
  .»اسرائيل على هذه المطالب

مبادرة التحرك األوروبي المشترك ستكون مدار بحث بين الرئيس الفلسطيني ورئيس «وأوضح ان 
ة التي يقوم بها عباس خالل الزيار» الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون ووزير خارجيته وليام هيغ

هذا الموقف الفلسطيني تم إبالغه ايضاً الجتماع المسؤولين الفلسطينيين االسبوع «وأضاف ان . لبريطانيا
  .»الماضي مع ممثلي الرباعية في بروكسيل ومع ميتشل في بروكسيل ايضاً

رباعية، الذي من اإلدارة االميركية تحاول ان تؤجل لشهر آخر موعد اجتماع ال«وقال المسؤول ان 
  .»المقرر عقده قبل العشرين من الشهر الجاري

 ٨/٣/٢٠١١الحياة، لندن، 
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   دولي بحكومة تشارك فيها حماساعتراف فياض يسعى للحصول على :وكالة قدس نت .٩
كشفت مصادر فلسطينية مطلعة، الثالثاء، عن مشاورات وإتصاالت يجريها رئيس الوزراء : رام اهللا

سالم فياض لدى الدول األوروبية واإلدارة األميركية من أجل الحصول على تأييد .  دالفلسطيني المكلف
  ". وإعتراف بالحكومة الفلسطينية الجديدة بمشاركة حركة حماس الحاكمة في قطاع غزة

أن فياض بدأ منذ تكليفه من قبل " وكالة قدس نت لألنباء" وقالت المصادر في تصريحات خاصة لـ
بإجراء مشاورات مع فصائل وقوى ومؤسسات فلسطينية لتشكيل الحكومة الجديدة الرئيس أبو مازن 

أجرى العديد من اإلتصاالت الهامة مع عدد من المسؤولين الدوليين واألوروبين واألميركان بينهم توني 
بلير مبعوث الرباعية الدولية للسالم في الشرق األوسط وكذلك مسؤولين في اإلتحاد األوروبي من أجل 

لحصول على إعتراف دولي بحكومة تشارك فيها حركة حماس، في حين تحفظت العديد من الدول على ا
  حسب قولها ". هذه الحكومة كون حماس ال زالت تسيطرة على غزة 

أنه في خضم هذه اإلتصاالت ال زال فياض يجري العديد من اللقاءات الفلسطينية " وأضافت المصادر
 األطراف العربية والفلسطينية إلقناع حماس بالمشاركة في حكومته، الداخلية في محاولة منه لدى

أن المفهوم األمني الذي طرحه رئيس الوزراء المكلف والذي تعمل به حركة حماس في قطاع " موضحاً
غزة يجمع بين الطرفين، خاصة في ظل مساعي حماس إللتزامها بوقف إطالق الصواريخ تجاه إسرائيل 

  ."ردات الفعل وكذلك عدم التعامل ب
أنه من المتوقع أن يتم اإلعالن عن الحكومة الفلسطينية الجديدة في غضون األسبوع " وأوضحت المصادر

المقبل على أبعد تقدير، خاصة بعد إستكمال فياض مشاوراته وإتصاالته مع الفصائل والقوى الفلسطينية 
  .وإختيار الشخصيات لتولي حقائب وزارية في الحكومة القادمة

  ٨/٣/٢٠١١كالة قدس نت، و
  

  المحاكمات العسكرية واالعتقاالت في الضفة ضرب لدعوات المصالحة": التغيير واإلصالح" .١٠
في المجلس التشريعي الفلسطيني، والمحسوبة على حركة " كتلة التغيير واإلصالح"استنكرت : رام اهللا

 في تقديم المقاومين لالحتالل في الضفة المحتلة،" فتح"استمرار سلطة " حماس"المقاومة اإلسالمية 
اإلسرائيلي، إلى المحاكم العسكرية بتهمة مقارعة لالحتالل وتبنيهم لخط المقاومة، واستمرار االعتقاالت 

إنها لم تتوقف يوماً في تساوق واضح مع العدو الصهيوني وتبادل وتقاسم وظيفي "السياسية، التي قالت 
  .، حسب تعبيرها"ستئصال واجتثاث المقاومةفي األداء والمهمة وتحقيق الغاية وهو ا

" فتح"نسخة عنه، هذه الممارسات من جانب سلطة "قدس برس"واعتبرت الكتلة في بيان مكتوب وصل 
على تغريدها خارج السرب الوطني واستمرارها في " فتح"في الضفة، تأكيد واضح من قبل سلطة 

 الغربية الواقع بين أنياب االحتالل وحكم سلطة ارتكاب الجرائم بحق أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة
  . "فتح"

أن تأخذ العبرة والدرس من التحول والتغير الجاري في المنطقة قبل فواق " فتح"ودعت الكتلة سلطة 
األوان ال سميا وأنها تشكل أخطر سلطة على الشعب الفلسطيني، ليس فقط بقمع الحريات واعتقال 

  .  بل والتفريط بالحقوق والثوابث والتخلي عن القدس وحق العودةالشرفاء وإضعاف قوة المقاومة
مدعوة إلى االلتزام بلغة العقل والمنطق، والتحلي بالروح الوطنية، أمام "اليوم " فتح"وأضافت الكتلة أن 

دعوات المصالحة، من خالل تهيئة أجوائها ومناخاتها والكف عن هذا النهج الخطير بحق الشعب 
  ، حسب تقديرها"تجد نفسها في مهب ريح الشعب الذي أزالت إرادته من هو أشد قوةوالقضية وإال س

  ٨/٣/٢٠١١قدس برس، 
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  وزارة األسرى تناشد الحكومة المصرية اإلفراج عن المعتقلين الفلسطينيين: غزة .١١
ناشدت وزارة األسرى والمحررين في حكومة غزة، حكومة تصريف األعمال المؤقتة في مصر : غزة

 الفوري عن كافّة األسرى الفلسطينيين المعتقلين في سجونها، محملة إياها المسؤولية عن حياة اإلفراج
برج "و" العقرب"األسرى الذين يخوضون إضرابا عن الطعام لليوم السادس عشر على التوالي في سجن 

  ".العرب
 المعتقلين الفلسطينيين في ، أن)٧/٣(نسخة منه، اليوم اإلثنين " قدس برس"وأكّدت الوزارة، في بيان تلقّت 

لم يقوموا بارتكاب أية جرائم تضر بمصالح الجمهورية، وإنما كانوا يسهمون في تقديم "السجون المصرية 
المساعدة ألبناء الشعب الفلسطيني المحاصرين في قطاع غزة وإمدادهم بالمواد الغذائية والتموينية عبر 

  ".األنفاق في محاولة منهم لتجاوز آثار الحصار
" العقرب"وأشارت إلى أن عددا من المعتقلين الفلسطينيين يواصلون إضرابهم عن الطعام في سجن 

بالعاصمة القاهرة منذ ستة عشر يوما، وأن أحد هؤالء المعتقلين قد ساءت حالته الصحية وتدهورت إلى 
  .، على حد قولها"حد الخطورة

عونا وسندا " أن تشكّل الحكومة المصرية الجديدة وفي سياق متّصل، أعربت الوزارة عن أملها البالغ في
للفلسطينيين في مواجهة االحتالل، وأن تصطف بجانبه خالفاً لمواقف النظام الراحل الذي كان يقف مع 

  .، على عد تعبير البيان"االحتالل ضد مصالح الشعب الفلسطيني وخاصة قطاع غزة
  ٨/٣/٢٠١١قدس برس، 

  
  داخل مجلس أمناء الوكالة الدولية للطاقة ندوب الفلسطينيدول غربية رفضت أن يتحدث الم .١٢

في ما وصف بكونه تحديا إجرائيا قد يتفاقم سياسيا، أكدت مجموعة دول غربية :  بثينة عبد الرحمن-فيينا
رفضها أن يتحدث سفير فلسطين داخل مجلس أمناء الوكالة باسم المجموعة العربية، التي تتولى فلسطين 

ة الحالية، بدعوى أن فلسطين ال تتمتع بعضوية الوكالة، وأن حضورها ومشاركتها في رئاستها الدوري
  .فعاليات الوكالة يتم بصفة مراقب فقط

وبينما لم يحسم رئيس المجلس هذه اإلشكالية التي أدت لتعطيل جلسات اجتماع مجلس محافظي الوكالة، 
كة بحق فلسطين في تمثيلها والحديث صباح أمس، أنكرت دول المجموعة العربية ذلك المنطق، متمس

باسمها، باعتبار أن فلسطين دولة كاملة العضوية بجامعة الدول العربية، مرجعين االعتراض ألسباب 
  .سياسية ال أكثر

  ٨/٣/٢٠١١الشرق األوسط، لندن، 
  
  حماس بصدد إطالق مبادرة سياسية شاملة لإلنقاذ الوطني .١٣

عزت  عضو المكتب السياسي لحركة حماس، أن زةغ والخرطوممن  ٧/٣/٢٠١١قدس برس،  نشرت
الرشق كشف النقاب عن أن الحركة بصدد إطالق مبادرة شاملة لإلنقاذ الوطني تراعي تطورات القضية 

  .الفلسطينية واألوضاع اإلقليمية والدولية
إلى أن إنهاء االنقسام وإنجاز المصالحة جزء من " قدس برس"وأشار الرشق في تصريحات خاصة لـ 

نرى أنه ليس من المناسب أن نقوم بتجزيء الملفات الفلسطينية، " حماس"نحن في : "هذه المبادرة، وقال
معنية بانجازه، لكنه ال يعالج معالجة منفردة، ففي ظل " حماس"فملف المصالحة وإنهاء االنقسام مهم و

ي كشفته وثائق التطورات الحاصلة وخصوصاً في فلسطين، ال سيما ما يتعلق منها بالتفريط الذ
معنية بطرح مبادرة شاملة لإلنقاذ " حماس"المفاوضات، وفي ظل التطورات التي تشهدها المنطقة؛ فإن 

الوطني، وستحمل هذه المبادرة رؤية يمكنها أن تعيد القضية الفلسطينية إلى مسارها الصحيح وتشمل 
  ".الملفات األساسية لتوحيد البيت الفلسطيني
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ى الوضع الفلسطيني برؤية شاملة ونعمل من أجل معالجته برمته ووضعه في نحن ننظر إل: "وأضاف
سياقه الصحيح، بعد أن أصبح الملف الفلسطيني في السنوات األخيرة تائها ووصل إلى طريق مسدود، 
وهناك حالة تفريط من جانب القيادة المتنفذة في السلطة ومنظمة التحرير الفلسطينية، وبالتالي ال يمكن 

، على حد "اجترار الماضي، والمسألة تحتاج إلى مبادرة شاملة تعيد القضية إلى مسارها كما قلتإعادة 
  .تعبيره

أنهم " قدس برس"أوضح القيادي في حركة حماس مشير المصري في تصريحات خاصة لـ من جهته 
نعتقد " حماس"نحن في : "يريدون مصالحة تبدأ باالتفاق على القضايا الكبرى وليس على الجزئيات، وقال

بأن أي مصالحة يجب أن ال تستنسخ التجارب الفاشلة السابقة التي انتهجت البدء بالتفصيالت والجزئيات 
دون اتفاق، المطلوب من أي مصالحة أن تبدأ باالتفاق على القضايا الكبرى بدءا " فتح"التي أغرقتنا فيها 

 لتصبح مظلة للكل ٢٠٠٥ك اتفاق القاهرة عام من منظمة التحرير الفلسطينية وإعادة هيكلتها كما أكد ذل
الفلسطيني، واالتفاق على برنامج سياسي جامع، وحكومة انتقالية إلدارة مرحلة انتقالية تدير الشأن العام 

  ".وتشرف على إعادة اإلعمار واالعداد إلى االنتخابات التشريعية والرئاسية
التوقف عن سياسة االعتقال لقادة المقاومة ووقف حتى نصل إلى ذلك ال بد من تهيئة المناخ ب: "وأضاف

  ".التنسيق األمني مع االحتالل خصوصا بعد الوثائق التي كشفت حجم تفريط فريق المفاوضات
أن تدفع باتجاه المحافظة على ثوابت القضية " حماس"وأشار المصري إلى أن من شأن مبادرة 

بشأن المصالحة، هذه المبادرة من " حماس"طلقها نحن نتحدث عن بلورة مبادرة ست: "الفلسطينية، وقال
شأنها أن توصلنا إلى اتفاق قائم على التمسك بالحقوق والثوابت، وتوصلنا إلى منهج تحرير للقضية 

  ".الفلسطينية وليس لتصفيتها
 إن  قالحركة حماس في لبنان علي بركة من عمان، أن ممثل ٨/٣/٢٠١١الغد، عمان، وجاء في 

ن عدة محاور تتركز حول إعادة ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني وإجراء حوار وطني المبادرة تتضم"
شامل على أساس التمسك بالمقاومة والثوابت والحقوق الوطنية المشروعة والتخلي عن التفاوض مع 

  ".سلطات االحتالل اإلسرائيلي
طينية تمثل كل الشعب الفلسطيني انتخاب قيادة فلس"، على "الغد"وتقوم المبادرة، بحسب بركة في حديثه لـ

في الداخل والخارج، بإجراء انتخابات شاملة إلعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية أوالً، ومن ثم السلطة 
  ".الفلسطينية

خطوة وضع استراتيجية موحدة لمواجهة االحتالل، بعدما تأخذ اجراءات ترتيب األوضاع الداخلية "وتأتي 
  ".مقدمة األولوية

إحداث تغيير في الساحة الفلسطينية، فال مصالحة في حال تمسك السلطة الفلسطينية "ر إلى أهمية وأشا
التغيير في منظمة التحرير وقيادة فتح والسلطة "، بحيث يطال "بالمسار التفاوضي، رغم إعالنها فشله

  ".الفلسطينية قبل المصالحة
ا حماس إلنهاء االنقسام وتحقيق المصالحة، ليست شروطاً جديدة تضعه"وبين، رداً على سؤال، بأنها 

المصالحة والوحدة "، مؤكداً حرص حركته على "وإنما ال بد من بلوغ رياح التغيير الساحة الفلسطينية
  ".الوطنية وفق قاعدة التمسك بالثوابت والمقاومة

سارعة الجارية المبادرة تتضمن الوضع الداخلي وتداعيات الثورات العربية واألحداث المت"وأوضح بأن 
لم تجر حتى اآلن اتصاالت رسمية مع مصر حول "، مضيفاً بأنه "في المنطقة على الساحة الفلسطينية

  ".المصالحة
حماس تدرس حالياً المبادرة داخل مؤسساتها ومع قادة الفصائل الفلسطينية والدول العربية "وقال إن 

ة عمان، وتركيا وروسيا، حول مجمل واإلسالمية، وبخاصة السعودية وسورية وقطر ومصر، وسلط
  ".الوضع الفلسطينية بما فيه المصالحة
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المشاورات تتناول تطورات األوضاع في المنطقة وتداعياتها على القضية الفلسطينية "ولفت إلى أن 
  ".ومستقبل الصراع وترتيب البيت الداخلي

ستكون له " بزلزال"به إعادة النظر في الوضع الفلسطيني، فما جرى في مصر أش"ورأى ضرورة 
تداعيات ايجابية على القضية الفلسطينية، بينما يعتبر الكيان اإلسرائيلي الخاسر األكبر من سقوط نظام 

  ".الرئيس السابق حسني مبارك
قدوم نظام مصري جديد داعم للقضية الفلسطينية والمقاومة، بحيث تلعب القاهرة "وأعرب عن أمله في 
  ". مطلوباًدوراً ايجابياً وحيوياً

  
  لميدان تحرير" الكنيست"تحرير القدس أقرب مما يتصوره إنسان وسنحول : الزهار .١٤

حقيقة "حماس، أن تحرير فلسطين ة  محمود الزهار، عضو المكتب السياسي لحرك.دأكد : الخرطوم
 قرآنية، فنحن مع النصر بإذن اهللا، ونضم إلينا كل من يقف على أرض فلسطين بغض النظر عن اسمه،

  ".ألننا مشروع إنساني لكل الناس
وقال الزهار، خالل كلمة له في الجلسة الختامية للمؤتمر الثامن لمؤسسة القدس الدولية في العاصمة 

نؤكد عزمنا أال نقيل وال نستقبل حتى تترفع راية ال اله إال اهللا فوق كل األرض اإلسالمية : "الخرطوم
: ، وتابع"ؤكد أن تحرير القدس أقرب مما يتصوره إنسانن: "وأضاف ".المحتلة ويرتفع الظلم عنها

ولكننا كسرنا الحصار بفضل الدعوات الصالحة وبركة ... حاصرونا في كل شيء، في الغذاء والتعليم "
  ".اهللا قبل كل شيء

الذين صدروا الرجل العظيم الشيخ رائد صالح المدافع "ووجه القيادي في حماس التحية ألهل القدس 
القابضة على الجمر والمعانين من "فلسطين والقدس، ناقالً في الوقت ذاته تحية ألهل الضفة األول عن 

التي فقدت أبناءها وبيوتها، ولكنها ما زالت تقبض على "كما نقل تحية لغزة ". االحتالل وعمالئه وأدواته
ر القادم بإذن سالحها، وسيدخلون المسجد األقصى وسيحولون ساحة الكنيست الصهيوني لميدان التحري

  ".اهللا
  ٧/٣/٢٠١١المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
  حماس تشيد بمواقف وزير خارجية مصر الجديد تجاه قضية الحصار .١٥

بمواقف وزير الخارجية المصري الجديد الدكتور نبيل العربي، لمطالبته  أشادت حركة حماس: غزة
خامسة على التوالي، متمنية أن يترجم السابقة بكسر الحصار الجائر المفروض على قطاع غزة للسنة ال

  .مواقفه على األرض عقب توليه منصبه الجديد
إننا نشيد بمواقف : "نسخة منه" المركز الفلسطيني لإلعالم"وقالت الحركة في بيان صادر عنها، وصل 

، وزير خارجية مصر الجديد الدكتور نبيل العربي اتجاه قضية حصار غزة ورفضه لهذه السياسة الظالمة
وكذلك موقفه من الضرر الذي تسببت به اتفاقية كامب ديفيد للفلسطينيين، والحركة إذ تقدر هذه المواقف 
المشرفة؛ فإنها تأمل أن تترجم هذه المواقف من خالل موقعه الجديد وأن تمثل انطالقة جديدة في السياسة 

 اتجاه قضايا األمة والشعب الخارجية المصرية للحفاظ على مكانة مصر القومية وعلى دورها الرائد
  ".الفلسطيني

، أن تصريحات وزير الخارجية "من جانبه؛ أكد الدكتور صالح البردويل القيادي في حركة حماس
المصرية الجديد نبيل العربي تجاه قضية حصار قطاع غزة، مشجعة وتعكس تحوالً في مسار العالقة بين 

  .مصر والقضية الفلسطينية
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تصريحات العربي فيما ": "المركز الفلسطيني لإلعالم" صريح خاص أدلي به لـوقال البردويل، في ت
يتعلق بالحصار ورفضه للحصار مشجعة وتجسد العالقة الحقيقة بين الشعبين الفلسطيني والمصري،  

  ".واصفا إياها بالخطوة االيجابية
قادمة على مستوى معبر نشيد ونثمن  تلك التصريحات، ونأمل أن تتجسد واقعا في األيام ال: "وأضاف

  ".رفح وفك الحصار والعالقات بشكل عام بين مصر والشعب الفلسطيني في قطاع غزة
  ٧/٣/٢٠١١المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
  إلزالة حماس من قائمة اإلرهاب سعيت في زيارتي ألوروبا : شعث .١٦

أمس مع مفوض العالقات بحث األمين العام للجامعة العربية عمرو موسى :  جيهان الحسيني-القاهرة 
نبيل شعث في مجمل التطورات الخاصة بالقضية الفلسطينية وملف المصالحة » فتح«الدولية في حركة 

الذي ترعاه مصر، كما تناول اللقاء التطورات في المنطقة العربية في ضوء مطالب الشعوب بالتغيير، 
  .ونتائج الثورة المصرية

المطلوب أن نخرج بمشاريع أوروبية «ي مؤتمر صحافي إن وعلى صعيد عملية السالم، قال شعث ف
ليست جزءاً من اللجنة الرباعية الدولية المحكومة بالضغط والفيتو األميركي، وما نسعى إليه تحقيق سالم 

  .»١٩٦٧حقيقي قائم على مرجعية واضحة على أساس حدود 
أعلنت مرات بأننا «: يني، وقالوأضاف أن الظروف الراهنة تستدعي اإلسراع في ترتيب البيت الفلسط

قبلنا الورقة المصرية وكل تحفظات حماس عنها، كما قبلنا بحكومة وحدة وطنية مهمتها تنفيذ الورقة 
المصرية واإلعداد لالنتخابات، ولجنة انتخابات بالتوافق، وأن تستمر حكومة الوحدة الوطنية بعد 

إزالة حماس من « زيارته ألوروبا أخيراً، إلى وكشف سعيه خالل. »االنتخابات بحسب نسب االنتخابات
. »قائمة اإلرهاب، وأن تعترف دول أوروبا بأي حكومة وطنية تشارك فيها حماس والقوى األخرى

وأشار إلى أن القيادة تبذل جهوداً كبيرة إلنهاء الحصار اإلسرائيلي عن غزة وضمان فتح ميناء القطاع 
أخشى «: عن االتفاق، مضيفاً» حماس«وتساءل عما يؤخر . اعومعبر رفح وكل المعابر المحيطة بالقط

أن تكون حسابات حماس عن الثورة العربية مختلفة عن حساباتنا، فنحن نرى بهذه الثورات طلباً أساسياً 
وشدد على أن . »لتحقيق الوحدة ودعماً حقيقياً لقضيتنا، وفي مقدمة ذلك دولة فلسطينية مستقلة وموحدة

  .عطي الشعب الفلسطيني الدعم الكافي في نضاله المستمر ضد االحتالل اإلسرائيليتحقيق الوحدة سي
  ٨/٣/٢٠١١الحياة، لندن، 

  
  مطلوب من حماس اتخاذ قرار فوري بالعودة لخيار الشعب: فتح .١٧

 أسامة القواسمي في بيان صحفي صدر عن مفوضية اإلعالم حركة فتحقال الناطق باسم : رام اهللا
 فلسطينيا إنهاء حالة االنقالب والخروج من حالة االنقسام الراهنة، وتغليب المصالح المطلوب': والثقافة

الوطنية العليا لشعبنا على المصالح الحزبية الفئوية، وااللتفات بوعي وإدراك للمتغيرات المحيطة، 
 .'صلبةواالستعداد لخوض معركة التحرير واالستقالل الوطني وإقامة الدولة الفلسطينية بوحدة وطنية 

وطالب حركة حماس بالرجوع عن موقفها الرافض للمصالحة واالستجابة لنداء حركة فتح وشعبنا وباقي 
القوى الوطنية والشخصيات المستقلة والشعوب العربية، والتقدم لألمام لتجاوز الوضع المأساوي الذي 

اسمي إلى أن التغييرات التي وأشار القو .يعيشه شعبنا بسبب تعنتها ورفضها التوقيع على ورقة المصالحة
تشهدها الساحة العربية يمكن أن تشكل قوة دفع إضافية للقضية الفلسطينية التي ستبقى على رأس 

  .اهتمامات وأولويات الشعوب العربية وقياداتها
  ٧/٣/٢٠١١، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
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  ه إلنهاء االنقسامالبرغوثي يحض الشباب الفلسطيني على مواصلة تحرك .١٨
 حثّ القيادي الفلسطيني األسير مروان الرغوثي، الشباب الفلسطيني على مواصلة تحركه إلنهاء :عمان

االحتالل واالنقسام، مؤكدا في رسالة وجهها من معتقله في سجن هداريم اإلسرائيلي، ضرورة استجابة 
على أساس وثيقة األسرى للوفاق الوطني الفصائل كافة للرغبة الشعبية العارمة لبدء حوار وطني شامل 

  .من أجل انهاء االنقسام وتشكيل حكومة وحدة وطنية
نسخة منها، باسم آالف األسرى واألسيرات، الشباب " الغد"وحيا البرغوثي في رسالته التي تلقت 

ية الفلسطيني وعموم فئات الشعب على مبادرتهم وحركتهم الموحدة وانخراطهم تحت راية واحدة هي را
  .فلسطين، وتحت شعار واحد هو إنهاء االحتالل واالنقسام

الشباب الفلسطيني يمثل نبض الشعب وضميره الحي، الذي صنع االنتفاضتين "وشدد البرغوثي على ان 
  ".وكان في المقدمة في مواجهة االحتالل من أجل الحرية والعودة واالستقالل

النخراط في التحرك الضاغط النهاء االنقسام االحتالل، ودعا الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات الى ا
وإعالء صوته رفضاً لالحتالل واالنقسام والدعوة للمصالحة الوطنية الفورية والمشاركة على نطاق واسع 

  .في مسيرات ومظاهرات واعتصامات ومؤتمرات شعبية حتى بلوغ الهدف الكبير
ية يجب ان يفضي الى انتخابات ديمقراطية حرة وقال إن انهاء االنقسام وتشكيل حكومة وحدة وطن

  الشباب الفلسطيني "ونزيهة تشريعية ورئاسية ولعضوية المجلس الوطني الفلسطيني، مؤكدا ثقته على أن 
  

الذي صقلته تجربة الكفاح والنضال والمقاومة لالحتالل اإلسرائيلي قادر على حمل راية الوحدة الوطنية، 
  ".لشعوب المقهورة ولحركات التحرر الوطني على طريق إنهاء االحتاللقانون االنتصار ل"بصفتها 

  ٨/٣/٢٠١١الغد، عمان، 
  
  حماس تتهم أمن السلطة باعتقال اثنين من عناصرها .١٩

اتهمت حركة حماس في بيان، أجهزة األمن التابعة للسلطة الفلسطينية باعتقال اثنين  :يو بي أي - غزة
  .تلة وبإصدار حكم بالسجن على ثالثمن أنصارها في الضفة الغربية المح

  ٨/٣/٢٠١١الشرق، الدوحة، 
  
  سالم مع الفلسطينيين لن يتناقض مع االحتياجات األمنية اإلسرائيليةالاتفاق : باراك .٢٠

وزير الدفاع ، أن رام اهللا ـ وليد عوض، عن مراسلها من ٨/٣/٢٠١١، القدس العربي، لندننشرت 
العادة اطالق عملية السالم بأسرع ما يمكن ' اتخاذ قرار جريء' الى االسرائيلي ايهود باراك دعا نتنياهو

  .'بهدف اخراج اسرائيل من عزلتها'
ان مثل هذا القرار يجب ان يتخذ في االسابيع القادمة وليس االشهر 'وكان باراك قال لالذاعة االسرائيلية 

  .'س سيكون متأخرا جداامام الكونغر) مايو(االعالن عن ذلك في ايار '، معتبرا ان 'القادمة
في اشارة الى '  عاما٤٣العالم ال يقبل ان نستمر في الهيمنة على شعب آخر بعد 'واضاف باراك 

  .١٩٦٧االحتالل االسرائيلي لالراضي الفلسطينية منذ 
  . 'اسرائيل تواجه تسونامي يستهدف شرعيتها من جانب العالم'وحذر وزير الدفاع من ان 

باراك قال إن اتفاق سالم مع الفلسطينيين لن ، من غزة، أن ٨/٣/٢٠١١، ندنالشرق األوسط، لوذكرت 
  .يتناقض مع االحتياجات األمنية اإلسرائيلية، مؤكدا أن خطوات سريعة ال بد أن تتخذ لدفع جهود السالم

وحذر باراك في مقابلة مع اإلذاعة اإلسرائيلية صباح أمس من مغبة أن تعزل إسرائيل دوليا في حال 
وأضاف أنه يتوقع زيادة المظاهر المناوئة إلسرائيل في العالم خالل . صل الجمود في المفاوضاتتوا

  .األشهر القادمة، مشددا على وجود قيام إسرائيل بكل الخطوات الالزمة لمنع ذلك
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هذا الوقت يتطلب اتخاذ القرارات المصيرية ويجب عدم االنتظار للخطاب الذي سيلقيه «: وتابع القول
القادم ألن ذلك سيكون بعيدا واألمور اآلن تحتاج إلى ) أيار(اهو أمام الكونغرس األميركي في مايو نتني

وحث باراك على إجراء اتصاالت مع الواليات . »سياسة إسرائيلية واضحة للتوصل إلى اتفاق نهائي
  .المتحدة ودول االتحاد األوروبي لدراسة إمكانية مساهمتها في دفع العملية السلمية

وردا على طرح نتنياهو التوصل التفاق انتقالي مع السلطة الفلسطينية، توقع باراك أن يرفض 
وشدد على أهمية البحث . الفلسطينيون اقتراحا كهذا ما لم يتم شمله بتصور حول الحل النهائي للصراع

خدمة للجانب «ثل في كافة القضايا األساسية للتوصل إلى الحل النهائي، مشيرا إلى أن هذه الخطوة ال تم
الفلسطيني إنما تعبير عن مصلحة إسرائيل بشكل أساسي ألنه ال يوجد تعارض بين قيام دولة فلسطينية 

  .»وأمن إسرائيل
  
   زيادة المساعدات األمنية الواليات المتحدةقد نطلب من : باراك .٢١

يات المتحدة زيادة قد تطلب من الوال" إسرائيل"قال وزير الجيش اإلسرائيلي ايهود باراك إن : القدس
 مليار دوالر خالل السنوات المقبلة للتعامل من األحداث ٢٠المساعدات األمنية التي تقدمها لها بـ 

  . المتالحقة في العالم العربي
ال تخشى " إسرائيل"وأوضح باراك في تصريحات لصحيفة وول ستريت جورنال األمريكية الثالثاء أن 

 إال انه يترتب عليها إعداد العدة لتهديدات محتملة قد تنجم عنها هذه التغييرات السياسية في المنطقة
  . التغييرات

ومصر مستقرة في هذه " إسرائيل"وأشار إلى أن مسئوالً مصرًيا أوضح له أن معاهدة السالم المبرمة بين 
 على تغيير المرحلة، إال أن ضغوطات من الرأي العام قد تؤثر على األنظمة التي سيتم انتخابها وتجبرها

  .السياسة
  ٨/٣/٢٠١١، )صفا(وكالة الصحافة الفلسطينية 

  
   أمر غير مقبول١٩٦٧قيام دولة فلسطينية في حدود عام : دان مريدور .٢٢

 أمر ١٩٦٧قال نائب رئيس الوزراء اإلسرائيلي دان مريدور إن قيام دولة فلسطينية في حدود عام : غزة
ظم أعضاء الحزب سيدعمون رئيس الوزراء بنيامين لكنه قال إن مع. »غير مقبول لحزب الليكود«

نتنياهو إذا ما أعلن عن نقل أراض في الضفة الغربية إلى السيطرة الفلسطينية الكاملة، مؤكدا أن مثل هذا 
وهو بذلك يشير إلى المناطق غير المأهولة من مناطق . اإلجراء يعد مصلحة إسرائيلية من الدرجة األولى

  .طرة اإلدارية واألمنية اإلسرائيليةالواقعة تحت السي» ج«
 إذا لم تعلن إسرائيل عن مبادرة ٦٧وتوقع مريدور أن يعترف العالم أجمع بدولة فلسطينية بحدود عام 

الضفة (العالم يعترف بأن الكتل االستيطانية الرئيسية في يهودا والسامرة «سياسية جديدة، مشيرا إلى أن 
  .»ستبقى جزءا من إسرائيل) الغربية

فقال تسبي هوتوفلي إن تصريح مريدور . لكن هذا الموقف لم يلق ترحيبا من بعض أعضاء الكنيست
وليس من المعقول أن نتنازل عن أجزاء من أرضنا ونكرر . ليس مقبوال من قبل معظم أعضاء الليكود«

  .»أخطاء سابقة
  ٨/٣/٢٠١١، الشرق األوسط، لندن

  
  رته للتسويةنتنياهو يلتف على العزلة باستعجال مباد .٢٣

، أمس، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يعتزم تقديم موعد ”اإلسرائيلية“قالت اإلذاعة : ب.ف .أ 
أيار، وذلك بالنظر إلى التدهور السريع لموقع / حيال الفلسطينيين المقررة في مايو” المبادرة الدبلوماسية“
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بين منه، أن يكشف نتنياهو عن المبادرة وكان من المقرر بحسب تسريبات من مقر. الدولي ” إسرائيل“
للوبي ” ايباك“أيار المقبل، بدعوة من منظمة /  مايو٢٢خالل خطاب في الكونغرس األمريكي أثناء زيارة 

  .الصهيوني في الواليات المتحدة 
رته منذ التوقف التام لعملية التسوية قد يحمل نتنياهو على تقديم موعد زيا” إسرائيل“غير أن تزايد عزلة 

ايهود باراك، أمس، من جهته رئيس ” اإلسرائيلي“ودعا وزير الحرب . إذا أمكن، بحسب اإلذاعة 
من ” إسرائيل“بهدف إخراج “إلعادة إطالق التسوية بأسرع ما يمكن ” اتخاذ قرار جريء“الحكومة إلى 

، معتبراً أن ” المقبلةإن مثل هذا القرار يجب أن يتخذ في األسابيع وليس األشهر“وقال لإلذاعة . ” عزلتها
  .” أيار أمام الكونغرس سيكون متأخراً جداً/ اإلعالن عن ذلك في مايو“

  ٨/٣/٢٠١١، الخليج، الشارقة
  

  " إسرائيل"الكنيست تقر قانونًا يقاضي مقاطعي  .٢٤
صادقت الكنيست اإلسرائيلية ليل االثنين بالقراءة األولى على مشروع قانون يفرض عقوبات : القدس
  ". إسرائيل"رائيليين ينظمون أو يشاركون في أي حملة لمقاطعة على إس

وقالت إذاعة االحتالل اإلسرائيلي الثالثاء إنه وبموجب مشروع القانون سيتعين على هؤالء اإلسرائيليين 
  . دفع تعويضات كما سيتم فرض قيود على مشاركتهم في عطاءات حكومية

جاءت في أعقاب التزام شركات إسرائيلية تشارك في بناء يذكر أن المبادرة لطرح مشروع هذا القانون 
  .مدينة روابي بعدم استخدام مواد يتم إنتاجها في المستوطنات

وكانت لجنة القانون والدستور في الكنيست صادقت في منتصف فبراير الماضي بالقراءة األولى على 
" إسرائيل"، سواء كانت الحملة داخل "إسرائيل"مشروع قانون يمنع القيام أو المساعدة في حمالت مقاطعة 

  .أو خارجها
  ٨/٣/٢٠١١، )صفا(وكالة الصحافة الفلسطينية 

  
  خطوة إضافية نحو إعالن عالمي عن دولة فلسطينية المبادرة الجديدة لنتنياهو: آفي ديختر .٢٥

ختر ألقى عضو الكنيست عن حزب كديما آفي دي :عامري نحمياس-التلفزيون اإلسرائيلي القناة العاشرة
مساء اليوم األحد خطاباً في المركز اإلقليمي في هرتسيليا، وتناول الخطة السياسية الجديدة لرئيس 

تُعد : "الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو التي من المتوقع أن يقدمها قريباً لإلدارة األمريكية، فقال
  ". لة فلسطينيةخطوة إضافية نحو إعالن عالمي عن دو.. المبادرة الجديدة لنتنياهو

وأشار ديختر إلى أن المبادرة التي يتحدث عنها نتنياهو تُشابه في مضمونها مبادرة رئيس لجنة الخارجية 
ما عدا : "وأضاف ديختر. واألمن التابعة للكنيست شاؤول موفاز، فهي تتحدث عن اتفاق مؤقت متدرج

ننا نسينا شيئاً واحداً وتغاضينا عن الطرف تحديد ما إذا كان االتفاق المؤقت جيد بالنسبة لنا أم ال، فإ
الثاني، حيث أن أبو مازن ومندوبي السلطة الفلسطينية قد أعلنوا أكثر من مرة بأنهم يعارضون بشدة أي 

ومن الواضح أن اقتراح . اتفاق مؤقت، هذا األمر الذي حظي بدعم من قادة عرب بما في ذلك مبارك
لوزراء نتنياهو يخدع العالم، بل وأدهى من ذلك، إنه يخدع كهذا سيقابل برفض كبير إلن رئيس ا

إن الفلسطينيين لن يعودوا لالتفاق المؤقت، إنما فقط إلى اتفاق محدد يتضمن كل المشاكل . الجمهور
  ". الخمسة الجوهرية

مبر سبت/ إن هذه خطوة أخرى حتى شهر أيلول: "كما وجه ديختر نقداً شديداً للحكومة اإلسرائيلية حين قال
إننا . القادم، حيث سنندم في هذا الشهر على هذا الخطأ عندما تعترف األمم المتحدة بالدولة الفلسطينية

إن خطة رئيس .  دولة سيكون هناك أغلبية تؤيد اقتراح السلطة الفلسطينية١٩٢نعرف جميعاً بأنه من بين 
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ير بصورة إقليمية، فإننا نخطو وحتى ال نبدأ بالتفك. الوزراء نتيناهو جاءت فقط من أجل كسب الوقت
  ".باتجاه خطأ تاريخي سيعترف من خالله العالم بدولة فلسطينية تماماً كما اعترف بدولة إسرائيل

إن رئيس الوزراء في محاولته لكسب : "وتناول ديختر خالل كالمه موضوع غزة وسلطة حماس، فقال
ت، وإننا نُعاقب على ذلك من خالل وجود فقد تم تحييد غزة على طاولة المباحثا. الوقت أخطأ مرتين
فأبو . يجب على دولة إسرائيل أن تطلب من أبو مازن موقفاً واضحاً فيما يتعلق بغزة. ثالثة دول لشعبين

يجب علينا . مازن ظل يلمح خالل السنوات الماضية إلى أن غزة خارج سيطرته وهكذا سيستمر بالقول
، فيجب علينا "اتركوا لي أن أعالج موضوع غزة"دما يقول لنا أن نكون واضحين في مواقفنا أمامه، وعن

  ". اترك لنا معالجة موضوع االستيطان"القول له بصورة واضحة 
وزعم ديختر بأنه فقط في حال كانت كل األوراق على الطاولة، وعلى رأسها غزة، فإن المفاوضات 

نا نضع أمامنا كارثة على شكل دولة بدون أي تطرق إلى موضوع غزة، فإن: "وقال ديختر. ستكون مثمرة
  ".إرهاب تفصل بيننا وبين مصر غير المستقرة

بالرغم من أن غالبيتنا تنظر : "ولدى تناوله لبديل آخر، ألمح ديختر إلى مبادرة سالم إقليمية، حيث قال
ن إن ماليين األشخاص الذين يتظاهرو. إلى التهديدات، ففي الوضع الحالي يوجد هناك فرصة حقيقية

وسيستمرون بالتظاهر في الشرق األوسط، إنهم يقومون بذلك فقط من خالل مصلحة مشتركة، وهي 
ومن خالل هذه النقطة، يجب على دولة إسرائيل أن تُقدم المصلحة اإلقليمية . المصلحة الديموقراطية

لعربية المختلفة، إن الزلزال حولنا فرصة حقيقية إلثبات االستقرار وبناء الثقة مع األنظمة ا. المشتركة
 ".وبمساعدتهم يمكن العيش من جديد بمبادرة إقليمية مع مصلحة مشتركة

  ٧/٣/٢٠١١، ١٧٢٤رصد البث اإلذاعي والتلفزيوني العبري،
  
   اإلسرائيليلمستوطنين إلى إطالق النار على الجيشاليمين اإلسرائيلي يدعو ا .٢٦

راف شالوم دوف فولفا، المستوطنين إلى إطالق دعا أحد الناطقين بلسان اليمين اإلسرائيلي المتطرف، ال
  .النار باتجاه الجنود اإلسرائيليين في حال قام الجنود بإطالق النار باتجاههم

 وفي مقابلة مع إذاعة الجيش، السبت الماضي، قال فولفا إنه يعتقد أن األحداث األخيرة سوف تؤدي إلى 
  .حرب أهلية

وعندما .. حاربة المستوطنين وشعب إسرائيل في أرض إسرائيلقرر م" وبحسبه فإن الجيش اإلسرائيلي 
يأتي الجنود يهودا كانوا أم عربا مثلما حصل في حفات غلعاد لهدم البيوت ويطلقون الرصاص المطاطي 

  ".يجب الرد عليهم بإطالق النار
ية إلنقاذ الشعب الهيئة العالم"، ويترأس ما يسمى بـ"كاخ" ويعتبر الراف المذكور أحد المقربين من حركة 

  ".واألرض
، "حفات غلعاد" يذكر أن الجيش وقوات كبيرة من الشطرة قاموا بهدم منزل في البؤرة االستيطانية 

باإلضافة إلى مبنى قيد اإلنشاء وخيمة، وحصلت مواجهات مع المستوطنين استخدم فيها الجيش أعيرة 
  .مطاطية أدت إلى إصابات طفيفة جدا

  ٨/٣/٢٠١١، ٤٨موقع عرب
  
  الخدمة العسكريةبالتجمع الوطني يكشف محاوالت السلطات اإلسرائيلية تجنيد طالب عرب  .٢٧

كشف التجمع الوطني الديمقراطي محاوالت السلطات اإلسرائيلية تجنيد طالب الثانويات العرب في 
في " التطوع"، واإليقاع بهم من خالل بعض السلطات المحلية للتجند تحت إطار "الخدمة العسكرية"
وهي ما يعرف باسم الجبهة الرابعة للجيش ! الخاضعة مباشرة لقوات الجيش اإلسرائيلي" الجبهة الداخلية"

  .اإلسرائيلي
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 ويأتي هذا الكشف بعد أن فضح التجمع الوطني الديمقراطي في كابول يوم الخميس الماضي محاولة 
عن " الخدمة العسكرية"ودمجهم في خبيثة من السلطه لإليقاع ببعض أبناء القرية في ألمدرسة الثانوية 

  ".الجبهة الداخلية"طريق التجنيد للتطوع في 
وكان المجلس المحلي قد وجه رسالة رسمية عبر سكرتير المجلس المحلي للمعلم المسئول عن قسم 

بين صفوف " الجبهة الداخلية"في المدرسة الثانوية طالبه فيها بتوزيع وجمع نماذج للتطوع في " األمان"
عاشر حتى الثاني عشر، وحاول المعلم المسؤول بدوره تمرير الموضوع من خالل رئيس المجلس ال

الطالبي دون علم لجنة أولياء امور الطالب ورئيسها، وبدون علم إدارة المدرسة ايضا، ووقّع على طلب 
هم دون سن طالبا دون علم أولياء أمورهم، رغم أن الطلب مشروط بتوقيعهم، إذ أن) ١٧(هذا " التطوع"

  .الثامنة عشر
هذه ووضع حد لمؤامرة اإليقاع بهم " التطوع"واستطاع فرع التجمع في كابول الحصول على طلبات 

  .وإفشلها
" تسويق الخدمة العسكرية"وبادر التجمع الوطني الديمقراطي في أعقاب ذلك إلى طلب إدراج موضوع 

م االثنين، مطالبا باتخاذ القرارات لمحاربة هذه بشكل عاجل على جدول أعمال لجنة المتابعة المقرر اليو
  .الظاهرة  وتعميم الموضوع على جميع رؤساء السلطات المحلية العربية، والمدارس الثانوية في البالد

  ٧/٣/٢٠١١، ٤٨موقع عرب
  
  العالم العربي بيتحتم على تل أبيب اتخاذ القرارات الحاسمة في أعقاب التطورات  :تقرير .٢٨

قال تقرير صادر عن مركز أبحاث األمن القومي في جامعة تل أبيب إنّه : ر أندراوسالناصرة ـ زهي
في الفترة األخيرة تقف إسرائيل أمام مرحلة سيتعين عليها فيها الحسم واتخاذ القرار في قضايا سياسية 

وجودة وأمنية جوهرية وسيكون لهذه القرارات الحاسمة تأثير مباشر على الداخل السياسية، فإسرائيل م
في وضع يمكن أن تتأثر فيه حيث تتزايد التهديدات األمنية والسياسية المحيطة بها وفي ظل تدهور 
الوضع االستراتيجي إلسرائيل في الفترة األخيرة حدث في جزء منه في أعقاب التطورات الحاسمة في 

 السياسية في الشرق األوسط والساحة الدولية، وفي جزء آخر نتيجة غياب رد مالئم من المؤسسة
  .إسرائيل على هذه التطورات

وتابع التقرير قائالً إن الحكومة اإلسرائيلية االئتالفية امتنعت عن بلورة سياسة محددة ذات أهداف 
واضحة تتصل بواقع إسرائيل والمخاطر التي تحيط بها، وبدال من ذلك اختارت تأجيل القرارات أو 

 مرحلية، وأوضح معدو التقرير أنّه في داخل الحكومة امتصاص الضغط الدولي الفوري عبر خطوات
اإلسرائيلية تتباين اآلراء بشأن التعامل مع المفاوضات تمهيدا لحل وسط سياسي وإقليمي في الساحتين 

فأصحاب وجهة النظر الرافضة للسعي العملي . اللتين تمثالن المدخل لتحسين المكانة اإلقليمية إلسرائيل
التقرير، غير مستعدين لدفع التكلفة التي تكمن في دفع االتفاقات وبلورتها، لحل وسط، برأي معدي 

وخاصة فيما يتعلق بالبعد اإلقليمي، وينطلق هؤالء المعارضون في موقفهم من أسباب عدة جزء منها 
أيديولوجي في أساسه، وأخرى إلى فقدان الثقة باتجاهات الطرف اآلخر وقدراته على تأدية دوره في 

  .ات، إذا ما تحققتاالتفاق
في مقابل ذلك، جاء في التقرير الذي تم نشره على الموقع االلكتروني للمركز، يرى آخرون من داخل 

  .الحكومة أن السعي إلى االتفاقات هو مصلحة إسرائيلية من الدرجة األولى
احتي النزاع ويرتكز هذا الموقف على تقدير مفاده أنه إذا لم تسع إسرائيل إلى دفع االتفاقات في س

، فستدفع ثمنا كبيرا، على المدى القصير سيكون ثمنا سياسيا، سواء على صعيد )الفلسطيني والسوري(
تدهور العالقات مع العبين دوليين أساسيين، أو فيما يتعلق بمحاوالت لنزع الشرعية عن إسرائيل إضافة 

 كما يرون، هو أن يهدد إمكان إلى أخطار أمنية جسيمة لكن تحديا آخر يفرض على إسرائيل مواجهته
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انهيار المسار السياسي مكانة السلطة الفلسطينية وبقاءها بصيغتها الحالية، مما سيؤدي إلى وضع تذهب 
فيه انجازات بناء القوى األمنية الجديدة للسلطة الفلسطينية بمساعدة الواليات المتحدة، واالتحاد األوروبي 

قات مع الواليات المتحدة األمريكية، قال التقرير، يرى الجنراالت أن وتجاه العال. واألردن أدراج الرياح
إدارة الرئيس األمريكي، باراك أوباما أولوية منحت فرصة للسعي إلى االتفاقات بين إسرائيل 
والفلسطينيين انطالقا من فرضية أن تسوية النزاع، وعلى األقل رسم مسار واضح له وملزم لتنفيذ فكرة 

هل دفع جدول األعمال األمريكي في الشرق األوسط المتعدد تجنيد دول عربية للجبهة ضد الدولتين، سيس
إيران، تثبيت الوضع األمني والمؤسسة السياسية في العراق وكبح نفوذ الحركات اإلسالمي في أفغانستان 

 المفاوضات ووفقا لذلك بلورت اإلدارة األمريكية سياسة متداخلة من الضغط على إسرائيل لدفع. والعراق
  .مع الفلسطينيين

يشار إلى أن كبار العسكريين والجنراالت في المركز تطرقوا في التقرير إلى البيئة اإلستراتيجية 
المحيطة بإسرائيل وإلى التحديات األمنية والسياسية واالقتصادية، ويرصد التقرير وجود دالالت شديدة 

ة والحلبة الدولية والسيما أن هذه العزلة ستجعل من الصعب للعزلة المتزايدة إلسرائيل في الحلبة اإلقليمي
  .على إسرائيل أن تتصدى وحدها، من دون تعاون وتنسيق دولي، للتحديات التي تواجهها

تحول : هذا الموضوع ذو صلة بصورة خاصة بالنسبة إلى تحديين أمنيين مركزيين تتصدى لهما إسرائيل
ويخلص التقدير إلى القول إنّه إذا فشلت . تماثل ليسوا دوالإيران إلى قوة نووية والصراع غير الم

المساعي لوقف المشروع النووي اإليراني، ستتزايد الحاجة إلى التعاون الدولي الستيعاب التهديد 
ومن شأن إسرائيل أن تحتاج إلى ضمانات نووية من الواليات المتحدة لتعزيز ردعها ضد . اإليراني
لى ضمانات للحصول على مساعدة من جانب الواليات المتحدة تقدم إلى دول وستكون في حاجة إ. إيران

  .الخليج العربية
وهناك تسليم بأنه أي هجوم من جانب إسرائيل أو الواليات المتحدة على المنظومة النووية اإليرانية، 
يمكنه أن يفضي إلى حصول ضغط من جانب إيران على حزب اهللا للمشاركة في المعركة وإشعال 
الحدود الشمالية إلسرائيل وبشأن قدرات إسرائيل العسكرية يشير التقرير إلى أن إسرائيل تبذل جهودا 
كبيرة في تطوير منظومات مضادة للصواريخ الباليستية والقصيرة المدى كما اشترت بطاريات حيتس 

يح لها تسجيل إضافية زيادة على البطاريتين الموجودتين في حوزتها ومنظومة حيتس تخضع لتطوير يت
  .نجاح أكبر في مواجهة تهديد الصواريخ البعيدة المدى

منظومة مقالع داوود : وتستثمر إسرائيل جهودا في منظومتين دفاعيتين إضافيتين من إنتاج محلي
 كم، ومنظومة القبة الحديدية ٢٠٠ و٤٠العتراض الصواريخ الباليستية والصواريخ المتوسطة المدى بين

الصواريخ القصيرة المدى مثل القسام وجراد، ومن المتوقع أن تنتهي مرحلة المخصصة العتراض 
، ٢٠١٠ فيما يتوقع أن تدخل القبة الحديدية حيز الخدمة نهاية عام ٢٠١٢التطوير في مقالع داوود عام

 كما وضعت ٥ الذي يفترض أن يستبدل أفق٧وأشار التقرير أيضا إلى أن إسرائيل قامت بإطالق قمر أفق
 في ٩يتيح جمع معلومات استخبارية ليال ونهارا في كل األحوال الجوية كذلك أطلق قمر أفق قمرا 
 وقد أدخل سالح الجو اإلسرائيلي إلى الخدمة أخيرا طائرات من طراز شوفال وإيتان القادرة على ٢٠١٠

أربعين ساعة أو  (البقاء طويال في الجو وعلى ارتفاعات عالية وكلتاهما مؤهلة لتنفيذ عمليات بعيدة المدى
  .إضافة إلى مهمات جمع المعلومات، على حد تعبير التقرير اإلسرائيلي) أكثر

  ٨/٣/٢٠١١، القدس العربي، لندن
  
  التفريط بأيٍ من الثوابت خيانة :المؤتمر السنوي الثامن لمؤسسة القدس الدولية في الخرطوم .٢٩

الخرطوم، بحفل حاشد تُلي فيه البيان اختتمت مؤسسة القدس الدولية مؤتمرها الثامن في : الخرطوم
أي تفريط بالقدس أو أي من الحقوق "، والذي اعتبر بأن "إعالن الخرطوم"الختامي للمؤتمر المسمى 
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وطالب البيان األمة بتقديم كّل أشكال الدعم والصمود ألهالي  ".الثابتة للشعب الفلسطيني خيانةً وطنية
اإلسالمية بتقديم الدعم الذي التزمت به عبر القمم المتتالية لدعم القدس األنظمة العربية و"، مذكراً "القدس

كما . ودعا البيان إلى التصدي لمخططات التهويد ".والمقدسات اإلسالمية والمسيحية وتثبيت المقدسيين
طالب السلطة الفلسطينية بإيقاف كل أشكال التعاون والتنسيق األمني والمفاوضات، واالنحياز لخيار 

  .قاومة والمحافظة على الثوابت الوطنية وإنهاء االنقسام فوراًالم
 في الوقت ، معبراً"ثورة الشعب الليبي األبي"و" وحيا المجتمعون الثورتين الشعبيتين في تونس ومصر

بإخوانهم وأحبتهم في مصر الكنانة، بأنهم سيبادرون بالعمل على فك الحصار "ذاته عن ثقة المؤتمرين 
لصامدين في قطاع غزة بفتح معبر رفح بشكٍل دائم وكامل، وسيجعلون على رأس أولوياتهم عن أهلنا ا

  ".إسقاط اتفاق كامب ديفيد
موقف اإلدارة األمريكية العدائي السافر ضد الشعب الفلسطيني وحقوقه، والتي تمعن في "كما أدان البيان 

 والحماية والتغطية لجرائمه، حيث تؤكد انحيازها الكامل للعدو الصهيوني وتقدم له كّل أشكال الدعم
  ". باستمرار تحالفها االستراتيجي معه ضد شعبنا وأمتنا وتنكّرها لحقوق الشعب الفلسطيني

وشهد المؤتمر العديد من الكلمات والمداخالت التي حذرت في مجملها من المخاطر المحدقة بمدينة القدس 
  .ستيطانالمحتلة على ضوء تصاعد عمليات التهويد واال

  ٨/٣/٢٠١١، )فاص( الفلسطينية الصحافةوكالة 
  
  أسماء طرقات وأزقة البلدة القديمة  بلدية االحتالل تبدأ تغيير:القدس .٣٠

 باستبدال أسماء بعض األزقة والطرقات أخيراًبدأت بلدية االحتالل في القدس :  يوسف الشايب-رام اهللا 
وفي إفادته لوحدة البحث والتوثيق في مركز  .ابع إسرائيليفي البلدة القديمة بالقدس، بأسماء جديدة ذات ط

نسخة منه، أمس، قال جورج حنانيا من سكان حي " الغد"القدس للحقوق االجتماعية واالقتصادية، وتلقت 
باب الجديد، أن موظفين من البلدية قاموا اليوم بتثبيت يافطة على جدار منزله تفيد بأن الشارع الذي يقيم 

باسيلوس، وهو دير يوناني يقع بالحي رغم أن اسم هذا الشارع متعارف عليه باب الجديد فيه هو دير 
وهو مدون في بطاقة هويته، وأضاف حنانيا أنه حاول محاورة الشرطي الذي كان يرافق العمال ) ١(رقم 

ال الذين كانوا يقومون بتثبيت اليافطة على حجر العقار، لكن من دون جدوى لرفض الشرطي الحديث إ
واعتبر حنانيا هذا اإلجراء بأنه يمثل اعتداء على ملك خاص، عبر تثبيت يافطة من دون إبالغ  .بالعبرية

كما أن هذا العمل يمثل تشويها لتاريخ البلدة القديمة في القدس، حيث أن . سكان العقار أو االستئذان منهم
  .لقيام بعملية تغيير في طابع المبنىأسرة حنانيا تقيم في المنزل منذ مئات السنين، ولم يحاول أحد ا

  ٨/٣/٢٠١١الغد، عمان، 
  
   أعمال بناء الجسر االستيطاني في باب المغاربةتأجيل :األقصىالمسجد  .٣١

ة إنه تم تأجيل أعمال قالت مصادر إسرائيلية في القدس المحتل: وكاالت، محمد جمال - القدس المحتلة
بناء الجسر االستيطاني في باب المغاربة جنوب المسجد األقصى المبارك وذلك خشية االنتقادات الدولية 

وقالت القناة التلفزيونية  .واندالع مواجهات مع المواطنين الفلسطينيين لحساسية هذه المنطقة المقدسة
 بسبب مواقفها من االستيطان ولغيرها "إسرائيل"لمعلنة ضد الثانية إنه نظراً لحالة العزلة والمقاطعة غير ا

  .من األسباب اتخذ القرار بهذا الشأن بعد تدخل من جهاز الشاباك ومكتب رئيس الحكومة وجهات أخرى
  ٨/٣/٢٠١١الشرق، الدوحة، 
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  بناء جسر باب المغاربة ومن حذر من خطورة التطهير العرقي في القدسحاتم عبد القادر ي .٣٢
مسؤول ملف القدس في حركة  وحذر حاتم عبد القادر، وزير القدس األسبق:  كفاح زبون- غزة، هللارام ا
 في المسجد األقصى  من تداعيات كبيرة في حال بدأت تنفيذ بناء جسر باب المغاربة"إسرائيل"فتح، 
يش  يسهل نقل قوات كبيرة من الج"الجسر العسكري" إن هذا ":الشرق األوسط"وقال لـ. المبارك

  .اإلسرائيلي إلى ساحات األقصى في وقت قياسي، كما أنه صمم ليحمل آليات عسكرية ثقيلة
ويحاول الفلسطينيون تأخير بناء الجسر عبر تقديمهم اعتراضات إلى محاكم إسرائيلية، لكن عبد القادر 

 تدخل وقفه غير ممكن ما لم يكن هناك": وأضاف.  بإلغاء المشروع برمتهقال إن ذلك ليس كفيالً
 ومن دول عربية أخرى "باعتباره صاحب العهدة" من األردن  مباشراًوطلب عبد القادر تدخالً. "سياسي

 أن بناء الجسر يعني هدم تل تاريخي صنفته اليونسكو كأحد التالل ومن منظمة اليونسكو، موضحاً
  ."لعب بالنار" بأنه "رائيلإس"ووصف ما ستقدم عليه .  من اليونسكوالتراثية العالمية، مما يستوجب تدخالً

 تمارس التطهير العرقي ضد الفلسطينيين في مدينة القدس إلرغامهم على "إسرائيل"قال عبد القادر إن و
 بإعداد مخطط لطرد "إسرائيل"وفي تصريحات صحافية صباح أمس، اتهم عبد القادر . مغادرتها

وأوضح عبد القادر أن بلدية االحتالل . الفلسطينيين عبر تدمير عدد كبير من المنازل في شرقي القدس
 في القدس قد أصدرت منذ مطلع الشهر الجاري أوامر بهدم مائة شقة سكنية في حي بيت حنينا، مشيراً

  . عائلة فلسطينية١٤ قررت تدمير برج سكني في الحي يؤوي "إسرائيل"إلى أن 
  ٨/٣/٢٠١١الشرق األوسط، لندن، 

  
  المغاربةباب كد عدم أحقية االحتالل في إعادة ترميم يؤس مدير األوقاف اإلسالمية في القد .٣٣

  إنمدير دائرة األوقاف اإلسالمية في القدس المحتلة الشيخ عزام الخطيبقال : الدين  نادية سعد–عمان 
 إلعادة ترميم تلة باب المغاربة في المسجد  متكامالً مشروعاًاألردن قدم إلى منظمة اليونسكو مؤخراً

وقال  ".أي مشروع مشترك أو تنسيق مع سلطات االحتالل في هذا الخصوص "ك، رافضاًاألقصى المبار
الحكومة األردنية تتابع الموضوع مع اليونسكو والجهات الدولية المعنية، وتسعى لتنفيذ "إن " الغد"إلى 

  ".المشروع األردني الذي تمت الموافقة عليه، ولكنه لم يجد تجاوبا إسرائيليا حتى اآلن
المشروع األردني، المضاد لإلسرائيلي، متكامل ويؤكد على أصالة وكمالية الموقع وركائز "أن وبين 

وأسس التراث العالمي ويقع ضمن المواصفات العامة لحفظه، ويحافظ على الحرم القدسي الشريف 
يم تلة عدم أحقية سلطات االحتالل في إعادة ترم"وأكد  ".والتراث اإلسالمي الموجود في القدس المحتلة

المغاربة، باعتبار الموقع وقفياً ومدخالً رئيسياً للمسجد األقصى، ويقع ضمن األراضي المحتلة العام 
وأشار إلى أن  ".، ما يشكل التدخل اإلسرائيلي فيه مخالفة صريحة للقوانين والقرارات الدولية١٩٦٧

لرسمي في إعادة ترميم وتأهيل تلة سلطات االحتالل ما تزال تمنع الدائرة من القيام بواجبها الديني وا"
المغاربة، علماً بأن لدى وزارة األوقاف ولجنة إعمار المسجد أألقصى األجهزة الفنية المشهود لها، 

  ".والقادرة على إعادة وضع التلة إلى ما كانت عليه سابقاً وأفضل منه
  ٨/٣/٢٠١١الغد، عمان، 

  
   عملية هدم المنازل الفلسطينيةبلدية القدس صعدت وسرعت من: منظمة إسرائيلية .٣٤

 ذكرت منظمة حقوقية إسرائيلية أن سلطات االحتالل صعدت في اآلونة األخيرة من معدل هدم :الناصرة
لخدمة " هائلة"المنازل الفلسطينية في مدينة القدس المحتلّة، وذلك عقب قيامها برصد ميزانية وصفت بأنها 

اإلسرائيلية، أن بلدية القدس االحتاللية والشرطة " دينيش "وأوضحت منظمة  .هذا الغرض تحديداً
اإلسرائيلية أبرمتا اتفاقية تعاون مشترك منذ مطلع العام الجاري، لتسريع عملية تنفيذ أوامر هدم مبان 

  .ومساكن فلسطينية بالقدس من خالل تنسيق عمل طواقم البلدية مع قوات شرطة االحتالل



  

  

 
 

  

            ٢٣ ص                                     ٢٠٧٨:         العدد       ٨/٣/٢٠١١ الثالثاء :التاريخ

يلية؛ فإن بلدية القدس االحتاللية زادت من عدد أفراد طواقم التفتيش البلدي ووفق ما بينته المنظمة اإلسرائ
 للمعتاد، حيث قامت باألمس بتسليم أوامر إدارية  في اآلونة األخيرة خالفاًالتي انتظمت بالعمل يومياً

تقضي بهدم عمارتين بشرق القدس تحويان ما ال يقل عن أربع وعشرين شقة سكنية، إضافة إلى هدم 
إنه بسبب سياسيات البلدية والحكومة اإلسرائيلية يضطر "وقالت المنظمة  .زلين يقعان بشمال المدينةمن

، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن غالبية المباني الفلسطينية "المواطن الفلسطيني إلى البناء دون ترخيص
ر زيادة عليها مبرراً إللغاء المهددة بالهدم هي مبان مرخّصة إال أن سلطات االحتالل تعتبر أي بناء صغي

  .الترخيص بأكمله
  ٧/٣/٢٠١١قدس برس، 

  
  %٦٠األمريكي ساهم في زيادة معدل االستيطان بأكثر من " الفيتو: "باحث فلسطيني .٣٥

 أكد باحث فلسطيني مختص بشؤون االستيطان، أن معدل البناء االستيطاني في األراضي :رام اهللا
ة تفوق ستين في المائة، بعد استخدام الواليات المتحدة لحق النقض الفلسطينية المحتلّة ازدادت بنسب

  .ضد مشروع قانون إدانة سياسة االستيطان اإلسرائيلية في مجلس األمن الدولي، الشهر الماضي" الفيتو"
إن الفيتو األمريكي أعطى الضوء األخضر لإلسرائيليين للتمادي في سياسة : "وقال عبد الهادي حنتش

 وتصعيد اعتداءات المستوطنين وهجماتهم ضد المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم، والتي باتت االستيطان
أن معدل " قدس برس"وأضاف في تصريحات خاصة لـ .، وفق تقديره"ال حصر لها على اإلطالق

ة الداعم األساس لفرض وقائع استيطانية جديد"األمريكي أصبح " الفيتو"االستيطان متحرك بازدياد وأن 
  .، كما قال"على األرض ضد الشعب الفلسطيني

  ٧/٣/٢٠١١قدس برس، 
  
   خربة طاناقرية صهاريج مياه للشرب من  تسعةصادري االحتالل: نابلس .٣٦

 صهاريج مياه للشرب من سكان ٩ صادرت قوات االحتالل اإلسرائيلي أمس، : أحمد رمضان-رام اهللا 
يك أكرم حنني بأن قوة عسكرية إسرائيلية نقلت وأفاد رئيس بلدية بيت فور. خربة طانا شرق نابلس

 لنقلها إلى مستوطنات قريبة من قلقيلية، القريبة من المكان، تمهيداً" مخورا"إلى مستوطنة  الصهاريج
  .  إلى أن قوات االحتالل سلمت أصحاب الصهاريج مخالفات بدعوى وجودها في مناطق عسكريةمشيراً

  ٨/٣/٢٠١١، بيروت، المستقبل
  
   فلسطينيين في اعتداءات للمستوطنين في الضفةعشرة إصابة .٣٧

أفاد شهود عيان ومسؤول فلسطيني بأن حوالي عشرة فلسطينيين أصيبوا االثنين في : ).ب.ف.ا(
  .قصرة بالقرب من نابلس مواجهات مع مستوطنين في قرية

  ٨/٣/٢٠١١الخليج، الشارقة، 
  
   االحتالل أسيرة فلسطينية في سجون٣٤ .٣٨

 امرأة فلسطينية يقبعن خلف القضبان في ٣٤ت معطيات إحصائية فلسطينية، أمس، أن أكد: رام اهللا
جاءت هذه المعطية بمناسبة ذكرى يوم . سجون االحتالل الصهيوني، عدد منهن يقضين أحكاماً مؤبدة

  .  مارس/المرأة العالمي، الثامن من آذار
  ٨/٣/٢٠١١الخليج، الشارقة، 

  
  



  

  

 
 

  

            ٢٤ ص                                     ٢٠٧٨:         العدد       ٨/٣/٢٠١١ الثالثاء :التاريخ

   ١٩٦٧ منذ اعتقلن  امرأة١٢٠٠٠: فروانة .٣٩
 قال الباحث المختص بشؤون األسرى واألسير السابق عبد الناصر : ووكاالت، ميسرة شعبان-غزة 

 مارس يوم المرأة العالمي، إن /فروانة خالل مؤتمر صحافي في غزة أمس بمناسبة الثامن من آذار
 امرأة ٨٥٠ة اليوم  ولغاي٢٨/٩/٢٠٠٠ اإلسرائيلي اعتقلت منذ بدء انتفاضة األقصى في االحتاللسلطات 

 ١٩٦٧فلسطينية بينهن أمهات وفتيات قاصرات وزوجات ألسرى، فيما بلغ عدد اللواتي اعتقلن من العام 
  . ألف امرأة١٢نحو 

  ٨/٣/٢٠١١، بيروت، المستقبل
  
   والتنكيل بهناألسيرات لوقف تعذيب "إسرائيل"مطالبة فلسطينية للمجتمع الدولي بالضغط على  .٤٠

وجه الجانب الفلسطيني االثنين رسالة للمجتمع الدولي يطالبه فيها بالضغط على : وض وليد ع-رام اهللا 
  . سراحهنوإطالق الفلسطينيات في سجونها لألسيرات لوقف التعذيب المستمر والمتواصل "إسرائيل"

/ روطالب مركز المرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي الفلسطيني المجتمع الدولي بمناسبة الثامن من آذا
 وإلزامها بتطبيق "إسرائيل" الذي يصادف يوم المرأة العالمي بضرورة ممارسة ضغط دولي على مارس

  .كافة العهود والمواثيق الدولية التي تنص على احترام حقوق اإلنسان
ومن جهته أكد مركز األسرى للدراسات في يوم المرأة العالمي أن األسيرات في سجون االحتالل يعانين 

  .قاسية ويواجهن سياسة عقابية غير منطقية بعيدة كل البعد عن الحياة اإلنسانية الكريمةمن أوضاع 
  ٨/٣/٢٠١١القدس العربي، لندن، 

  
  السائقون والعمال يتظاهرون قبالة معبري المنطار وكرم أبو سالم احتجاجاً على الحصار .٤١

حنات أمس اعتصامهم لليوم واصل عشرات العمال وسائقو الشا: وكاالت، محمد جمال - القدس المحتلة
 على قرار السلطات الثاني على التوالي أمام معبر كرم أبو سالم التجاري جنوب قطاع غزة احتجاجاً

وأقام المعتصمون خيمة قبالة المعبر الواقع شرق  .اإلسرائيلية بإغالق معبر المنطار مطلع الشهر الجاري
ة محملة بالضائع من الجانب اإلسرائيلي للمعبر رفح جنوب قطاع غزة، وامتنعوا عن استقبال أي شاحن

  .منذ ساعات صباح أمس، مطالبين بالتراجع عن إغالق فتح معبر المنطار التجاري
  ٨/٣/٢٠١١الشرق، الدوحة، 

  
  المصري يمنع عشرات الفلسطينيين من السفر عبر رفح" أمن الدولة" .٤٢

طينيين في معبر رفح الحدودي، بمنعهم فوجئ العشرات من المسافرين الفلس: عبد الغني الشامي -رفح 
المصري، وذلك على الرغم من انطباق معايير السفر عليهم " أمن الدولة"من السفر من قبل جهاز 

وكان من بين الذين تم إرجاعهم ألسباب غير معروفة طلبة ومرضى  .واستيفاء كافة أوراقهم الثبوتية
  .على قائمة المنع المصريةوغيرهم من المسافرين لم يكونوا قبل ذلك مدرجين 

هو من يقف " جهاز أمن الدولة المصري"بأن " قدس برس"وأفاد عدد من الطالب الفلسطينيين لوكالة 
واعتبر الطالب أن منعهم هذا يعني تهديد مستقبلهم  .وراء هذه الحملة لمنع الفلسطينيين من السفر

دة جامعية، مطالبين رئيس الوزراء الدراسي وضياع سنوات طويلة عليهم من أجل الحصول على شها
  .المصري عصام شرف بالتدخل شخصياً في هذا األمر

  ٧/٣/٢٠١١قدس برس، 
  
  
  



  

  

 
 

  

            ٢٥ ص                                     ٢٠٧٨:         العدد       ٨/٣/٢٠١١ الثالثاء :التاريخ

   المصرية يعيشون أوضاعاً مأسوية-فلسطينيون عالقون على الحدود الليبية  .٤٣
اعاً  الليبية إنهم يعيشون أوض-قال فلسطينيون عالقون على الحدود المصرية :  جيهان الحسيني-القاهرة 

وأفاد بعض النازحين . "جحيم ليبيا"مأسوية وإنهم على خالف بقية األجانب لم يتمكنوا من الخروج من 
في اتصاالت هاتفية مع الحياة مقتل ثالثة فلسطينيين في مدينة بنغازي من قبل المحتجين بتهمة عمالتهم 

عليمات واضحة على ما يبدو للنظام الليبي، في وقت قال عالقون آخرون على معبر السلوم إن هناك ت
وأكدت مصادر . لرجال األمن المصريين المتواجدين على المعبر بعدم السماح بدخول الفلسطينيين

 فلسطيني عالقون على معبر السلوم بعدما اصطدموا بتعليمات مشددة تمنع ١٥٠٠متطابقة أن أكثر من 
 عاد كثير منهم إلى منازلهم في مدينتي الفلسطينيين من العبور عبر األراضي المصرية إلى غزة، ولذلك

 فلسطينياً ١٥ إلى ١٤وال يزال هناك نحو  .بنغازي وطبرق معرضين أنفسهم وأسرهم وأطفالهم لمخاطر
عند معبر السلوم يرفضون العودة إلى ليبيا، وهم مصرون على البقاء على البوابة آملين بالسماح لهم 

  .جراءات القانونية التي تتطلب أوراقاً رسميةبالدخول إلى األراضي المصرية وتجاوز اإل
وروى القنصل الفلسطيني في اإلسكندرية جمال الجمل الذي يشرف بنفسه ميدانياً على متابعة أحوال 

  .الفلسطينيين المعيشية على الحدود الليبية مع مصر، قصة تعكس حجم التوجس األمني المصري
وهم . ودة إلى منازلهم داخل ليبيا خشية تعرضهم للموتويرفض نحو مئة فلسطيني في قرية المساعد الع

، "في انتظار فرج اهللا"فضلوا البقاء في ضيافة أسر ليبية بسيطة في هذه القرية بالقرب من بوابة السلوم 
  .كما قال بعضهم

ضاع  أيضاً إنه يعمل ليل نهار ويتابع أو"الحياة"أما السفير الفلسطيني في القاهرة بركات الفرا فقال لـ
العالقين الفلسطينيين على األراضي الليبية، ولكنه ال يملك قرار إدخالهم إلى مصر بخاصة أن أعداداً 
كبيرة منهم تحمل وثائق سفر فلسطينية انتهت مدة صالحياتها في حين أن آخرين ال يحملون إال شهادات 

 فلسطيني تم إرسال ٥٠٠ وذكر الفرا أن لديه كشفاً بـ. ميالدهم وبعضهم ال يحمل أي أوراق رسمية
أسمائهم ومعلوماتهم إلى السلطة الفلسطينية في رام اهللا إلصدار جوازات سفر لهم بهدف تسهيل عبورهم، 

  .رغم أنه ال يزال هناك عقبة تحول دون إدخالهم إلى القطاع ألن معظمهم ال يحمل هويات فلسطينية
 ألفاً، معظمهم في المنطقة الغربية خصوصاً ٧٠عدادها الجدير بالذكر أن الجالية الفلسطينية في ليبيا يبلغ ت

وفئة كبيرة من هؤالء تقيم في ليبيا منذ .  ألفاً في المنطقة الشرقية٢٧في طرابلس لكن هناك نحو 
  .أربعينات القرن الماضي، وعدد كبير منهم يعمل في قطاع التدريس

  ٨/٣/٢٠١١الحياة، لندن، 
  
   متواصلالسلطةة للكرامة الوطنية والتعذيب في سجون التنسيق األمني إهان: ممدوح العكر .٤٤

 ممدوح العكر المفوض العام للهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق اإلنسان النقاب عن نية . كشف د:رام اهللا
، ما لم "المسح األمني"الهيئة رفع قضية لمحكمة العدل العليا الفلسطينية من أجل وقف العمل بما يسمى 

عاً، مؤكداً في الوقت ذاته أن التعذيب ال يزال يمارس بأشكال مختلفة في سجون أجهزة يتم وقف ذلك سري
  .تابعة لعباس في الضفة

وعرضت الهيئة وثيقة تظهر وجود تمييز في الوظيفة العمومية، من خالل رد كتاب موقع من وزيرة 
، تُشير "ديوان المظالم" اإلنسان التربية والتعليم في حكومة فياض لميس العلمي إلى الهيئة المستقلة لحقوق

  .عليهم" األجهزة األمنية"فيه إلى رفض الوزارة توظيف عدة أشخاص بسبب عدم موافقة 
عضو في مجلس مفوضي (وأشار العكر إلى المنصب الذي كانت تشغله السيدة وزيرة التربية سابقاً 

استقالتها على أن توقع مثل هذا الكتاب كان من األجدر بالسيدة العلمي أن تقدم : "وقال) الهيئة المستقلة
  ".نظراً ألنه ينتهك حقاً أساسياً من حقوق اإلنسان نزوالً عند توصية األجهزة األمنية
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وفي الشأن ذاته؛ دعا المفوض العام للهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق اإلنسان الرئيس محمود عباس 
  .ني يقضي بتحريم التعذيب بكافة أشكالهورئيس حكومته سالم فياض إلى إصدار إعالن رسمي عل

وأعرب العكر عن أسفه لحقيقة أن اتفاقية أوسلو اتسمت بطابع أمني يهدف تلبية االعتبارات األمنية 
يجب أن يخضع "وأضاف أن التنسيق األمني مع الكيان الصهيوني  .للكيان الصهيوني، ودولة االحتالل

ة عن مجاالت هذا التنسيق، وأن يكون باتجاهين، وأن يكون لعدة معايير وضوابط أولها اإلفصاح بشفافي
االلتزام باالتفاقات الموقعة خاضعاً لمعيار التبادلية حيث ال يجوز أن نلتزم نحن بأي اتفاق مع الطرف 

للكرامة الوطنية، وبأنه يؤكد خطورة أن " بالمهين"واعتبر العكر ذلك األمر  ".اآلخر غير ملتزم بذلك
  ".إمالء"ألمني من جانب واحد، األمر الذي يعني أنه ليس تنسيقا بل يكون التنسيق ا

  ٧/٣/٢٠١١، المركز الفلسطيني لإلعالم
  
  تظاهرة في غزة تطالب بإنهاء فوري لالنقسام .٤٥

تظاهر مئات الفلسطينيين في مدينة غزة، أمس، مطالبين بضرورة تحقيق المصالحة وإنهاء االنقسام 
وجاب المتظاهرون الذين رفعوا . بذلك في القطاع والضفة الغربيةوتصعيد الجهد الشعبي المطالب 

. األعالم الفلسطينية عدداً من شوارع غزة مرددين هتافات تؤيد المصالحة وتطالب بتحقيقها بشكل فوري
كما رفع المتظاهرون الفتات تدعو لمسيرات شعبية في غزة ورام اهللا المقرر لها منتصف الشهر الحالي 

  .وعات على موقع التواصل االجتماعي فيس بوكتدعو لها مجم
وجاءت التظاهرات عقب اختتام المؤتمر الشعبي الثاني الذي عقد في غزة بدعوة من منظمات أهلية 

وحث المؤتمر الذي نظمته الحملة الوطنية للدفاع عن الحريات . وحمالت شعبية تدعو إلنهاء االنقسام
ة على وجوب ضمان الحقوق والحريات العامة في سبيل إنهاء العامة والحقوق واستعادة الوحدة الوطني

وقال رئيس الهيئة اإلدارية لشبكة المنظمات األهلية محسن أبو رمضان خالل إطالق المؤتمر  .االنقسام
. إن الشبكة سترفع صوتها وستتابع المبادرات الشبابية وجميع القطاعات التي تضررت بسبب االنقسام

تقاالت السياسية والقمع والتعذيب، ودعا إلى استعادة الوحدة الوطنية وااللتزام وأدان أبو رمضان االع
  .باتفاقية الوفاق الوطني

  ٨/٣/٢٠١١الخليج، الشارقة، 
  
  لهولوكوستا يستنكر نية األونروا تدريس مادة "أشد" .٤٦

يمكن أن ألية خطوات "، في بيان أصدره أمس، رفضه )أشد(أكد اتحاد الشباب الديموقراطي الفلسطيني 
، داعياً »"يقدم عليها المسؤولون في األونروا بشأن إدخال مادة تدريس في مدارسها حول الهولوكوست

إدخال مادة تاريخ وجغرافية فلسطين إلى مناهجها التعليمية، وبشكل خاص قضية الالجئين "األونروا إلى 
المرتبطة بالقضية الفلسطينية داخل وحق العودة، وإفساح المجال أمام الطلبة لممارسة النشاطات الوطنية 

ودعا البيان . "هذا التفكير وهذه السياسة التي تتبعها الوكالة الدولية"واستغرب البيان  ."مدارس األونروا
للضغوطات اإلسرائيلية الصهيونية ومحاوالتها المستمرة لتزوير وتشويه الحقائق "ألونروا لعدم الرضوخ ا

  ."الوطنية والحقوق التاريخية للشعب الفلسطينيوالتاريخ ومحاولة طمس الهوية 
  ٨/٣/٢٠١١السفير، بيروت، 

  
  اإلحصاء يستعرض واقع المرأة الفلسطينية عشية يوم المرأة العالمي .٤٧

 استعرضت رئيسة الجهاز المركزي لإلحصاء عال عوض، أوضاع وواقع المرأة الفلسطينية :رام اهللا
واستعرضت خالل بيان صحفي أصدره الجهاز، يوم  .العالميوذلك لمناسبة الثامن من آذار يوم المرأة 

  :، واقع المرأة الفلسطينية على النحو اآلتي٧/٣ اإلثنين
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 ٢,١ مليون فرد؛ ٤,١ حوالي ٢٠١٠بلغ عدد السكان المقدر في نهاية عام : نصف السكان من النساء
أنثى من كل مائة  ٤٩، وهذا يعني أن هناك %٤٩,٢ مليون أنثى ٢,٠مقابل % ٥٠,٨مليون ذكر 

هناك :  سنة فأكثر متزوجات١٥أكثر من نصف النساء  و.١٠٣,١شخص، فيما وصلت نسبة الجنس 
 ١٠ نساء من كل ٣ سنة فأكثر متزوجات، بالمقابل هناك ١٥ نساء في العمر ١٠ نساء من كل ٦حوالي 

  . نساء١٠، وسيدة واحدة أرملة من كل نساء لم يتزوجن أبداً
 سنة فأكثر، ١٥ امرأة في العمر ١٠٠ نساء أميات من بين كل ٨هناك : األمية للمرأةانحسار في معدالت 

  . أضعاف األميين الرجال في نفس الفئة العمرية٤أي 
على الرغم من ارتفاع نسبة مشاركة النساء في القوى : محدودية في مشاركة المرأة في القوى العاملة
من % ١٥ن هذه النسبة ما زالت متدنية، حيث بلغت حوالي العاملة خالل السنوات العشر الماضية، إال أ

  .٢٠٠١في العام % ١٠ مقابل حوالي ٢٠١٠مجمل اإلناث المشاركات في القوى العاملة في العام 
 ٢٠١٠ إلى عام ٢٠٠١معدالت البطالة ما زالت مرتفعة بين النساء، حيث ارتفعت من عام : بطالةال

، إال أن الفجوة تفاع معدالت البطالة بين النساء والرجال عموماً، وعلى الرغم من ار%٩١وبمعدل زيادة 
  .على التوالي% ١٢,٩و% ٣,٧؛ ٢٠٠١؛ مقارنة بالعام ٢٠١٠بين النساء والرجال انخفضت في العام 

نسبة الفقر بين األسر التي ترأسها نساء أقل مقارنة : معدالت الفقر أقل بين األسر التي ترأسها نساء
  .على التوالي% ٢٢,٧و% ٢٠,٢سها رجال، باألسر التي يرأ

 أسيرة ٢٠ أسيرة فلسطينية يقبعن في سجون االحتالل؛ ٣٤ال تزال : المرأة الفلسطينية شريكة في النضال
  . موقوفات، واثنتان معتقلتان إداريا١٢ًمحكومة، منهن خمس أسيرات محكومات بالسجن المؤبد، و

 وزيرا في الحكومة، كما ٢٢ وزراء إناث من أصل ٥ناك وعلى صعيد الحياة السياسية وصنع القرار، ه
، وتعيين أول ٢٠٠٩تم تعيين أول امرأة في عضوية اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عام 

 تم تعيين أول سيدة ٢٠١٠، ومع بداية عام ٢٠٠٩امرأة في منصب رئيس هيئة سوق المال خالل عام 
 تم تعيين أول سيدة ٢٠١١اهللا والبيرة وفي األيام األولى من العام لتشغل منصب محافظ لمحافظة رام 

  .فلسطينية لرئاسة مؤسسة حكومية غير وزارية
إن نسب تمثيل النساء في مواقع صنع : النساء هن األقل فرصا للوصول للمناصب العليا في القطاع العام
في الدرجة % ٤رجال، إذ بلغت حوالي القرار في المؤسسة العامة بالكاد تذكر مقارنة مع نسب تمثيل ال

للرجال، بينما تتمركز النسبة األعلى للنساء العامالت في % ٩٦الوظيفية وكيل مساعد مقابل حوالي 
للرجال، علما بأن % ٦٨، مقابل حوالي %٣٢، والتي بلغت في مجملها حوالي ١٠ إلى ١وظائف الدرجة

  .من الرجال% ٦٩مقارنة بحوالي % ٣١ي نسبة النساء العامالت في القطاع العام بلغت حوال
  ٧/٣/٢٠١١، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

  
  "CCPA"لقاء رياضي للمخيمات الفلسطينية وجمعية : لبنان .٤٨

في لقاء أقيم في المدينة الرياضية في بيروت، " CCPA"شاركت المخيمات الفلسطينية مع جمعية 
بداية .  ومندوبين عن القرى اللبنانية من مختلف المحافظاتبمشاركة مخيمات صور وصيدا وبيروت

 الجمعية أهدافمستشار وزير الشباب والرياضة مازن رمضان عن " CCPA"تحدث رئيس جمعية 
وأنشطتها التي تشمل كل القرى اللبنانية، وشكر االتحاد الفلسطيني لكرة القدم والمكتب الحركي لمساهمته 

 األنديةالوضع الرياضي بين " CCPA"بعدها، شرح مدربو جمعية . رياضية الاألنشطةومشاركته في كل 
ثم كانت مداخلة للينا العلي من جمعية حّل النزاعات بين .  والمؤسسات في المجتمع المحليواألهل

ن نتخلص من النزاعات في أالشعوب تحدثت فيها عن حال الرقي الموجودة في المجتمعات وكيف يمكن 
  . واالهتمام بهمأطفالنا انه علينا تعليم إلى محمد علي من مخيم البص، فأشار ثم تحدث. المجتمع

  ٨/٣/٢٠١١، بيروت، المستقبل
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   دخول منتجات المستوطنات اإلسرائيليةبمنعوالتجارة يطالب الجمارك الصناعة وزير  :األردن .٤٩

ن دائرة الجمارك اتخاذ     زيد ابوخروب  طلب وزير الصناعة والتجارة هاني الملقي م          - الدستور   -عمان  
 شركة ومنشأة اسرائيلية تعمل بشكل      ٢٢٠االجراءات المناسبة للحيلولة دون دخول منتجات ما يزيد عن          

واعتبرت وثيقـة   . كامل او جزئي في المستوطنات المقامة على االراضي الفلسطينية المحتلة الى المملكة           
الخصوص أن عمل المصانع والمنـشآت بـشكل        صادرة عن بعثة جامعة الدول العربية في ألمانيا بهذا          

كامل او جزئي في المستوطنات المقامة على االراضي الفلسطينية المحتلة انتهاك فاضح وتجاهل متعمـد               
. لكافة القوانين والقرارات الدولية وخرق لحقوق االنسان وللرأي االستشاري لمحكمـة العـدل الدوليـة              

نسخة منها أن إقامة تلك المصانع تدخل في باب الممارسات          على  " الدستور"وذكرت الوثيقة التي حصلت     
العنصرية واالنتهاك المتواصل لحقوق الشعب الفلسطيني واستمرار سياسة االستيالء على أراضيه فـي             
محاولة إلحداث تغييرات جغرافية وديمغرافية في االراضي الفلسطينية المحتلة بهدف فرض أمر واقـع              

 المحتلة الى كانتونات ومعازل منفصلة عن بعضها بعضا بما يعيق إقامة            على االراض وتحويل االراضي   
    .  دولة فلسطينية مستقلة ومتصلة قابلة للحياة

 ٨/٣/٢٠١١، الدستور، عمان
  
  "مراوغة كالعادة"رد اإلسرائيليين على عريضة الداد : سياسيون .٥٠

سرائيلية الذي صدر قبـل أيـام       أجمع سياسيون أردنيون على أن رد الحكومة اإل       :  تغريد الرشق  -عمان  
ـ           جعل األردن وطنـا    "على عريضة مزاعم النائب الصهيوني المتطرف إرييه الداد، بخصوص مطالبه ب

  ".تمثل أصحابها"، رغم ادعاء إسرائيل بأنها "السياسة الحقيقية للكيان االسرائيلي"تمثل " بديال للفلسطينيين
سياسة الكيان الصهيوني تتمحور في قيام مـسؤولين        "أن  رأى رئيس مجلس النقباء عبدالهادي الفالحات       و

األردن بالذات، يأتي ضمن دائـرة اسـتهداف        "، مبينا أن  "وغير مسؤولين باإلساءة إلى األردن واألردنيين     
  ".الكيان الصهيوني

رد الخارجيـة   "أما مدير المكتب السياسي في حزب الوسط اإلسالمي مـروان الفـاعوري فـاعتبر أن                
 ال يمثل السياسة الحقيقية إلسرائيل، ألن سياسة إسرئيل تقوم دوما على المراوغـة وإخفـاء                االسرائيلية،

من جانبه، ال يبدي رئيس الدائرة السياسية في الحركة االسالمية الـدكتور            . "النوايا الحقيقية تجاه أهدافها   
ـ       وهم دائمـا يعتمـدون     تصريحاتهم ليست محال للثقة،     "ارحيل غرايبة استغرابه من البيان االسرائيلي ف

  ".المراوغة
   ٨/٣/٢٠١١، الغد، عمان

  
   إسرائيلي في الناقورة- دولي -اجتماع لبناني  .٥١

عقد أمس، في أحد مقار األمم المتحدة عند معبر رأس الناقورة على الحدود اللبنانية الجنوبيـة،                : بيروت
برعاية القوات الدولية العاملـة  اجتماع ثالثي عسكري بين ضباط من الجيش اللبناني والجيش اإلسرائيلي     

، وجرى بحث الخروق التي تسجل على طول الخط األزرق ومـسألة االنـسحاب              )يونيفيل(في الجنوب   
  .اإلسرائيلي من الجزء الشمالي لقرية الغجر

بحث معمقاً في قضية الغجر وضرورة      «عن مصدر أمني أن االجتماع      » األنباء المركزية «ونقلت وكالة   
 ودعوات األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون         ١٧٠١رائيلي منها تطبيقاً للقرار الدولي      االنسحاب اإلس 

  وقـال المـصدر    . »إلعادة السيادة اللبنانية الى الشطر الشمالي اللبناني في البلدة واألراضي المتاخمة لها           
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الخط » تعليم« وضرورة   إن ممثلي يونيفيل شددوا خالل اللقاء على االستمرار في وقف األعمال الحربية           «
  .»األزرق

  ٨/٣/٢٠١١، الحياة، لندن
  

  السلطات المصرية بصدد إجراءات تسهيل دخول الفلسطينيين .٥٢
أكدت مصادر فلسطينية مصرية متطابقة ان السلطات المصرية بصدد اتخـاذ اجـرءات             :  والوكاالت –غزة  

ا فيها معبر رفح البري، فيما وصل وفد        دراماتيكية لتسهيل دخول الفلسطينيين الى مصر عبر كافة المنافذ بم         
تضامني متعدد الجنسيات، مساء اول من امس، إلى قطاع غزة، عبر معبر رفح الحدودي، في خطوة هـي                  

  . يناير الماضي٢٥?االولى من نوعها منذ اندالع الثورة المصرية في 
الصبر قليال الن المجلس    «ـ  الفلسطينية المستقلة، ب  » سما«وطالبت المصادر الغزيين، حسب ما نقلت وكالة        

العسكري المصري سيتخذ قرارات هامة حول العالقة مع قطاع غزة ودخول الفلسطينيين ومـشاكل العمـل                
واالقامة واالستثمار بما يسمح بعالقة جيدة مع سكان القطاع موضحة ان ما يعرف بقوائم الممنوعين ستختفي          

  .»اال في حاالت استثنائية محددة
ان القاهرة ستحافظ على خط رفيع يمنع اعتماد غزة كليا على مصر حتى ال تتهم بتـسهيل                 واكدت المصادر   

مهمة اسرائيل االستراتيجية بضم القطاع الى مصر وفي نفس الوقـت سـتجدد جهودهـا بـين الطـرفين                   
القاهرة لن تسمح لفتح وحمـاس باطالـة امـد          «واكدت ان   . النهاء االنقسام » حماس«و» فتح«الفلسطينيين  

على الجميع ان يعرف مصر الثورة الجديدة ليست مصر حـسني مبـارك وان              «نقسام الفلسطيني المدمر    اال
اسباب الفرقة الفلسطينية غير منطقية واصبح استمرارها مضرا باالمن القومي المصري والعربـي ويخـدم               

ن ان يحترمـا    نتوقع من الطـرفي   «وتابعت  . »مصالح واجندات اسرائيلية سواء رضي الطرفان ام انكرا ذلك        
الفلسطينيين باالرتقاء الى مستوى الحدث العربي والتغيير       «مطالبه  »مصر ودورها الذي سيتجدد خالل اسابيع     

  .»واال يقفوا حجر عثرة في وجه مصالحهم وتطلعاتهم 
  وفد إلى غزة

 التحـالف الـدولي إلنهـاء     «في االثناء، قال مصدر في معبر رفح إن السلطات المصرية سمحت لوفد من              
، مكون من تسع شخصيات من جنسيات متعددة، بالدخول الى القطاع للتضامن مع غـزة فـي       »حصار غزة 

  .وجه الحصار اإلسرائيلي المفروض عليه منذ أربع سنوات
 ٢٥?وهذا الوفد التضامني األول الذي يصل قطاع غزة عبر معبر رفح منذ اندالع الثورة المـصرية فـي                   

اإلطاحة بالرئيس حسني مبارك، الذي كانت توجه اتهامات إليها بالمـشاركة           يناير الماضي، والتي نجم عنها      
  .حصار القطاعفي 

التـضامن مـع    «وقال الناطق باسم التحالف، المتضامن المصري أحمد العاصي، إن زيارة الوفد تهدف الى              
معه كيسا مـن    وأوضح أن الوفد يحمل     . »أهل غزة وشعبها والتأكيد للعالم رفضنا للحصار والمطالبة برفعه        

األسمنت في إشارة رمزية للتأكيد على ضرورة السماح بإدخال مواد البناء إلى غزة من أجل إعادة إعمـار                  
  .المنازل والمباني التي هدمت خالل الحرب اإلسرائيلية على القطاع
ـ     » يناير ٢٥?«وأشار إلى أن الوفد التضامني يضم مصريين شاركوا في الثورة            ر ، موضحا أنه اتصل بكثي

من أعضاء األحزاب الذين أيدوه معنوًيا في هذه الزيارة التضامنية إلى غزة، لكنهم اعتذروا عن المـشاركة                 
 مصريين في الوفد التضامني، اثنان منهما ال يحمالن جوازي          ٣?وقال إن مشاركته مع     . فيها بسبب توقيتها  

ألننا نخطط لعمل أكبـر باألسـابيع       القيام بشيء تجريبي ألهلنا في غزة       «سفر، جاءت للتأكيد على ضرورة      
  .»المقبلة

 ٨/٣/٢٠١١، البيان، دبي
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  سنراجع اإلجراءات المعمول بها على معبر رفح: السفير المصري في رام اهللا .٥٣
قال السفير المصري لدى السلطة الفلسطينية ياسر عثمان إن بالده ستعيد النظر فـي اإلجـراءات                : رام اهللا 

ثمة دعـوات فـي     «: ، موضحاً »عندما تستقر األمور  « مصر وقطاع غزة     المعمول بها على معبر رفح بين     
  .»مصر الى إعادة فتح معبر رفح، وعندما تستقر األمور سيعاد النظر في ذلك

جاء ذلك في حديث أدلى به لعدد من الصحافيين الفلسطينيين في مقر السفارة المـصرية فـي رام اهللا بعـد                     
وقال انه نقل رسالة مـن رئـيس        . اللها المسؤولين الجدد في الدولة    عودته من زيارة عمل للقاهرة التقى خ      

المجلس العسكري األعلى في مصر المشير حسين طنطاوي الى الرئيس محمود عباس مفادهـا أن مـصر                 
  .ستواصل القيام بدورها تجاه عملية السالم والمصالحة

 بعد أن تستقر األوضـاع الداخليـة،        وتابع أن الدور المصري في المنطقة سيكون أقوى في المرحلة المقبلة          
مؤكداً في الوقت ذاته أن المجلس العسكري سيواصل في هذه المرحلة القيام بالدور الذي كانـت تقـوم بـه                    

  .مصر تجاه قضايا المنطقة
الورقة المصرية هي حصيلة جهـد      «: وأشار الى انفتاح بالده على تطوير الورقة المصرية للمصالحة، وقال         

  .» مشترك، ونحن نرحب بأي جهد إضافي يهدف الى تحقيق المصالحة مصري–فلسطيني 
 ٨/٣/٢٠١١، الحياة، لندن

 
  الوضع العربي الجديد يساعد في مقاومة محاوالت تهويد القدس: السفياني .٥٤

أكد منسق مجموعة العمل الوطنية لمساندة العراق وفلسطين، المغربي خالد الـسفياني،  : الخرطوم ـ الرباط 
بي الجديد الذي نشأ عقب ثورتي تونس ومصر بالخصوص، يمثل عامال مساعدا في مقاومة              أن الوضع العر  

  . تهويد واحتالل القدس من طرف الكيان الصهوني
ونقل مصدر إعالمي مغربي رسمي عن السفياني الذي يشغل أيضا مهام أمين سر مجلس رئاسـة مؤسـسة                  

امن لمؤسسة القدس الدولية الذي يختتم أشغاله اليوم        القدس الدولية، قوله على هامش مشاركته في المؤتمر الث        
الثورات التي شهدتها مصر وتونس وتلك التي تشهدها ليبيا سـتغير مـن الـصورة الجيـو       "بالخرطوم، إن   

  ". استراتيجية بالمنطقة والعالقات الدولية القائمة مما سيكون له أثر إيجابي على الصراع العربي اإلسرائيلي
كداعمة للشعب الفلسطيني   " مكانتها الطبيعية "لى أن التغيير الذي شهدته مصر سيعيدها، إلى         وأشار السفياني إ  

  . ومقاومته وكمناهضة لالحتالل واالستيطان اإلسرائيلي
وسجل أن سلطات االحتالل اإلسرائيلي سرعت في اآلونة األخيرة من عملياتها لتهويد القـدس مـن خـالل       

و في محيطها وطرد الفلسطينيين من منازلهم لهدمها أو االستالء عليهـا،            استيطان حثيث في المدينة نفسها أ     
 .كما قال

  ٧/٣/٢٠١١، قدس برس
 

  قطر الخيرية تسعى لتعزيز مشاريع األمن الغذائي باألراضي الفلسطينية .٥٥
وقعت كل من قطر الخيرية وجمعية هارفارد لإلغاثة والتنمية الدولية على مذكرة تفـاهم للتعـاون                : الدوحة

  .مشترك بهدف تحليل اإلطار القانوني بتوزيع المياه في فلسطين وتعزيز مشاريع األمن الغذائيال
وقد جرى توقيع االتفاقية بمكتب قطر الخيرية بالضفة الغربية، حيث وقع عن قطر الخيرية السيد رمـضان                 

اثة والتنمية الدوليـة  عاصي، مدير مكتب قطر الخيرية برام اهللا بفلسطين، فيما وقع عن جمعية هارفارد لإلغ            
  .السيد نيكوليت بويهالند عضو الهيئة اإلدارية للجمعية

وقد صرح السيد رمضان عاصي، مدير مكتب قطر الخيرية بفلسطين بأن التوقيع على تلك المذكرة يأتي في                 
إطار حرص قطر الخيرية على تعزيز صمود الشعب الفلسطيني وتثبيت حقوقه فيما يتعلق بتوزيـع الميـاه                 

  .تعزيز األمن الغذائيو
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وذكر أن جمعية هارفارد ستقوم بموجب هذه االتفاقية بمراجعة وتحليل االتفاقيات الدولية واإلطار القـانوني               
المتصل بتوزيع المياه في فلسطين من أجل إبراز مشكلة توزيع المياه في فلسطين والوصـول إلـى أفكـار                   

  .لمعالجة األمور المتعلقة بالموضوع
، منوهاً بأن جمعيـة     )٢٠١١من فبراير حتى نهاية ابريل      (مشروع تستغرق مدته ثالثة شهور      وأوضح أن ال  

هارفارد سوف تقدم عند نهاية الفترة المقررة تقريراً نهائياً يعالج القضايا والمهام البحثية المتعلقة بالمراجعـة             
  .النظرية وجمع البيانات وتنسيقها وتحليها وكتابة التقارير والتوصيات

 ٨/٣/٢٠١١رق، الدوحة، الش
 

   ماليين دوالر لدعم صيادي غزةعشرةمنحة قطرية بقيمة  .٥٦
أعلن وزير األوقاف والشؤون الدينية في الحكومة الفلسطينية في رام اهللا ورئيس لجنـة              : )فلسطين(رام اهللا   

البحري المساعدات الرئاسية محمود الهباش، عن تبرع قطري بقيمة عشرة ماليين دوالر لدعم قطاع الصيد               
والثروة السمكية في قطاع غزة، وذلك ضمن المشاريع التنموية واإلنسانية التي تنفذها مؤسسة قطر الخيرية               

  .في فلسطين، بالتنسيق والتعاون مع لجنة المساعدات في مكتب الرئيس
ن هـذا   نقلته وسائل إعالم السلطة الفلسطينية، أ     ) ٧/٣(وأوضح الهباش، في تصريح صحفي له اليوم االثنين         

المشروع يهدف إلى تخفيف اآلثار السلبية للحصار اإلسرائيلي، وإلى تحسين األوضاع المعيشية للـصيادين              
  .وتعزيز صمودهم، للحفاظ على مهنة الصيد والثروة السمكية في فلسطين

وثمن وزير األوقاف المنحة القطرية، متوجًها بالشكر إلى دولة قطر وإلى إدارة مؤسـسة قطـر الخيريـة                  
  .مكتبها في فلسطين، على جهودهم في دعم ومساندة الشعب الفلسطينيو

إن هذا المـشروع    : "ونقل ذات المصدر عن مدير مؤسسة قطر الخيرية في فلسطين رمضان عاصي، قوله            
يهدف إلى تمكين أسر الصيادين من الحصول على فرص متساوية في التنمية المـستدامة، وزيـادة األمـن                  

ن خالل زيادة إنتاج األسماك وتوزيعها وتسويقها، وكذلك خلق فرص عمـل مجزيـة              الغذائي لقطاع غزة، م   
وتحسين قدرة عائالت الصيادين على خفض معدل الفقر لـديهم، وتطـوير وتحـسين الخـدمات المقدمـة                  

  .، على حد تعبيره"للصيادين
 ٧/٣/٢٠١١، قدس برس

  
  ة في لندن السلطة الفلسطينيمكتب في التمثيل الدبلوماسيبريطانيا ترفع  .٥٧

قالت بريطانيا يوم االثنين انها سترفع وضع مكتب تمثيل السلطة الفلسطينية فـي لنـدن               : )رويترز(لندن  
  .وان كانت هذه الخطوة ال تصل الى حد اعتراف دبلوماسي

نظرا لحجم المساعدات التي نقدمها للسلطة      "وقال وزير الخارجية البريطاني وليام هيج في مجلس العموم          
الوفد الفلسطيني لدى لندن الـى      ) تمثيل(ية سننضم الى العديد من الدول األخرى في رفع وضع           الفلسطين

  )."دبلوماسية(مستوى بعثة 
 .ومن المقرر ان يجري هيج محادثات في لندن يوم الثالثاء مع الرئيس الفلسطيني الزائر محمود عبـاس                

دن سيصبح البعثة الفلسطينية ورئيس الوفـد       ويعني هذا االجراء ان مكتب التمثيل الفلسطيني الحالي في لن         
 .سيصبح معروفا باسم رئيس البعثة

  ٧/٣/٢٠١١، وكالة رويترز لألنباء
  
   بين الدول األقل شعبية"إسرائيل": "بي بي سي"استطالع لـ  .٥٨

أظهر استطالع عالمي للرأي، أن إسرائيل بين الدول األقل شعبية في العالم، إلى جانب كل مـن                 : القدس
وأوضـح  . كوريا الشمالية وباكستان، فيما لفت تراجع شعبية الدولة العبرية في الواليات المتحدة           إيران و 



  

  

 
 

  

            ٣٢ ص                                     ٢٠٧٨:         العدد       ٨/٣/٢٠١١ الثالثاء :التاريخ

 دولـة، أن    ٢٧ شخصا في    ٢٨٦١٩وشمل  ) بي بي سي  (االستطالع الذي نشرته هيئة اإلذاعة البريطانية       
  .بية عنها في المئة من المستطلعين آراء سل٥٩إيران هي الدولة األقل شعبية في العالم، وكان لدى 

» القاعـدة « في المئة من المستطلعين في شكل سلبي إلى باكستان، التي تشهد نشاطا لتنظـيم                ٥٦ونظر  
  .»تأثيراً سيئا على العالم« في المئة ان لكوريا الشمالية ٥٥وغيرها من الجماعات المتشددة، واكد 

، »سـيء «لمئة ان تأثيرهـا      في ا  ٤٩واعتبرت إسرائيل من بين الدول األقل شعبية في العالم، واوضح           
 في المئة أعربوا عن دعمهم لها، وظهر أن المجتمع األميركي بات منقسما تجاه إسرائيل بعدما                ٢١مقابل  

، فيما ارتفعـت    ٤١ في المئة إلى     ٣١كان مؤيدا لها، فارتفعت نسبة من ينظرون إليها في شكل سلبي من             
  .، لدى البريطانيين٦٦ إلى ٥٠هذه النسبة من 

  ٨/٣/٢٠١١،  الكويتالراي،
  
  ديور تنهي عقد مصمم األزياء جون جاليانو بسبب تعليقات معادية للسامية .٥٩

أقالت دار األناقة ديور مصمم األزياء البريطاني جون جاليانو بشبهة التفوه بكلمات اعتبرت معادية 
 وهو يقول وقالت ديور إنها قررت فصله بعد مشاهدة شريط فيديو زعم أنه أظهر جاليانو .للسامية

إني استنكر بقوة ما قاله " :وقال المدير التنفيذي لديور سيدني توليدانو ".إنه يحب هتلر"لسيدتين في مقهى 
  .وقال محامي مصمم األزياء إنه ينفي هذه المزاعم ".جون جاليانو

ر لهذه  الممثلة األمريكية اإلسرائيلية الفائزة بجائزة األوسكانوفي وقت سابق صرحت ناتالي بورتمان
وتسارعت األحداث بعد نشر لقطات  .لما قاله جاليانو في شريط الفيديو المزعوم" مشمئزة" إنها ،السنة

كان من المفروض أن يكون : "تظهر شخصا مخمورا يبدو أنه جاليانو وهو يتحدث في مقهى قائالً
  ".م خنقا بالغازأشخاص مثلكم في عداد الموتى اليوم، كان من المفروض أن يموت أمهاتكم وأجدادك

  ٢/٣/٢٠١١، )بي بي سي(هيئة اإلذاعة البريطانية 
  
  الشعب الفلسطيني يريد إسقاطَ النظام، أم ماذا؟ .٦٠

  هاني المصري
بعد الثورات العارمة التي عمت المنطقة العربية، انتشرت تساؤالت مشروعة على امتداد المنطقة العربية              

ذه الثورات، على الرغم من أنه رائد الثورات واالنتفاضـات          والعالم حول تخلّف الشعب الفلسطيني عن ه      
 ١٩٤٨، مروراً بحرب العام     ١٩٣٦، إلى أطول إضراب في التاريخ وثورة        ١٩٢٩منذ هبة البراق العام     

 ١٩٩٦، وانتهـاًء بهبـة النفـق العـام          ١٩٦٥وانطالق الثورة الفلسطينية في الفاتح من كانون الثـاني          
  .م٢٠٠٠ وانتفاضة األقصى العام ١٩٨٧واالنتفاضة المجيدة العام 

هل السبب يعود إلى فقدان الشعب الفلسطيني روحه وقدرته على المشاركة في صنع التاريخ جراء اليأس                
والتعب واإلحباط والهزائم ؟ أم أن المسألة تعود، أيضاً، ألسباب أخرى أكثر عمقًا؟ فال يوجد نظام لكـي                  

  .ه سلطتان دون سلطات حقيقية وهما واقعتان تحت االحتالليسقطه الشعب الفلسطيني، فالموجود لدي
، ثم بدأ بالهبوط بعد     ١٩٦٧لقد نهض الشعب الفلسطيني في زمن الهبوط العربي بدءاً من هزيمة حزيران             

، وانهيار التضامن العربي بعد احتالل العراق للكويت، وانهيار االتحـاد الـسوفيتي             )كامب ديفيد (اتفاقية  
ية الذي كان يقيم حالة من التوازن الدولي، ويوفر دعماً غير مشروط متعـدد األشـكال                وكتلته االشتراك 

 الـذي ال يتعامـل مـع        ٢٤٢لقد بدأ الهبوط الفلسطيني باالعتراف بقرار       . للفلسطينيين وقضيتهم الوطنية  
دنى مـن   القضية الفلسطينية، وصوالً إلى االعتراف بإسرائيل ونبذ العنف واإلرهاب دون تحقيق الحد األ            

  .الحقوق الفلسطينية
أول األسباب التي تفسر عدم االلتحاق الفلسطيني بالثورات على الرغم من أنه المستفيد منها؛ أن المواطن                
الفلسطيني يريد معرفة أسباب عدم انتصار قضيته على الرغم من التضحيات الغالية والبطوالت الباسـلة               
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ولم يقتـصر األمـر علـى عـدم         . لى لفلسطين وحتى اآلن   على مر السنين، منذ الغزوة الصهيونية األو      
االنتصار، بل تبددت معظم المكاسب التي حققها، حيث لم يعد هناك مؤسسة وطنية جامعة تمثـل حقـاً                   
الشعب الفلسطيني، بل أصبحت هناك عدة مراكز تمثله، وأيضاً إضافةً إلى ذلك فشل الطرق التي اعتمدها                

  .مفاوضات انتصرت وال المقاومة استمرت لكي تنتصرلتحقيق أهدافه الوطنية، فال ال
أصبح من الصعب أن يثور الشعب الفلسطيني قبل إدراكه أسباب عدم انتـصاره حتـى اآلن، وإذا أدرك                  

  .واستوعب الدروس والعبر ستكون ثورته القادمة أعظم من سابقاتها، وستكون قادرةً على االنتصار
يني مبعثر بين الوطن المحتل والشتات، والوطن المحتل مقسم بين          ثاني األسباب يتعلق بأن الشعب الفلسط     

، بحيث أصبح لكل قسم أولوياته واحتياجاته الخاصة        ١٩٤٨القدس والضفة الغربية وقطاع غزة وفلسطين       
في ظل غياب برنامج وطني جامع، وذلك بعد تقسيم اتفاق أوسلو للفلسطينيين، وتآكل البرنامج الـوطني                

  . منظمة التحريرالذي رفعت لواءه
فإنهاء االحتالل وإقامة الدولة هما المهمة ذات األولوية للضفة الغربية وقطاع غزة، والمساواة وتحقيـق               

، ١٩٤٨الحقوق الفردية والقومية والنضال ضد التمييز االستعماري العنصري هي أولوية شـعبنا فـي               
لشتات هـي أولويـة شـعبنا خـارج         والنضال من أجل حق العودة والدفاع عن حقوق الفلسطينيين في ا          

فالفلسطينيون بحاجة إلى برنامج يلحظ احتياجات ومصالح تجمعاته المختلفة، ويضمن تكاملهـا            . فلسطين
  .وترابطها ومشاركتها في قيادة العمل لتحقيقه

ثالث األسباب أن الشعب الفلسطيني يعاني من االحتالل على كل المستويات واألصعدة، كما يعاني مـن                
 من القمع واالستبداد والفساد والتبعية على أيدي سلطتين متنازعتين، هذا في الوقت نفسه الذي نجد                أشكاٍل

فيه هاتين السلطتين ــ على الرغم من الفوارق في سياستهما وعالقتهما مع االحتالل ــ ما زالتا على                 
ـ               اس، بـين معتـدل     صراع مع االحتالل، الذي يستهدف الفلسطينيين جميعاً، وال يفرق بـين فـتح وحم

  .ومتطرف، بين منظم وغير منظم
فسلطة غزة محاصرة ومعرضة للعدوان العسكري، وسلطة الضفة على الرغم مـن التنـسيق األمنـي                
واالتفاقات والتزامها بتطبيق االلتزامات في حالة مجابهة سياسية مع االحتالل، خـصوصاً بعـد وقـف                

  .عد المجابهة بشكل أكبرالمفاوضات الذي يشير إلى أن األمور مرشحة لتصا
إن االنقسام يستنزف طاقات وجهود وأرواح الفلسطينيين، وواقعي أن يحول دون ثورتهم، وفلسطين تحت              
االحتالل تجعل مهمة إنهاء االحتالل هي الشعار المركزي الناظم، مع أن إنهاء االحتالل غير ممكن دون                

 ودون إنهاء االنقسام وإسقاط أوسلو ومحاربة القمع        توفير الحقوق والحريات والعيش بكرامة للفلسطينيين،     
  .والفساد والتبعية، إضافةً إلى توحيد الفلسطينيين في مؤسسة وطنية جامعة على أساس إستراتيجية جديدة

وحتى ندرك أهمية وتأثير االنقسام المدمر ووجود سلطتين على منع ثورة الفلسطينيين، يكفي رؤيـة مـا                 
ة في الضفة وغزة، التي أصبحت أجهزةً تستنزف نسبة مهمة من الموازنة العامة،             تقوم به األجهزة األمني   

وتفرض أنظمة أمنية بوليسية، تجد مشروعيةً لما تقوم به من قمع بحجة أن أي تظاهرة أو تمـرد فـي                    
الضفة حتى لو كان ضد االحتالل يمكن أن تستفيد منه حماس، وأي تظاهرة أو تمرد في غزة يمكـن أن                    

  .نه فتحتستفيد م
إن السلطتين، خصوصاً سلطة الضفة، تـرتبط بهـا قطاعـات           : وال أريد أن أختم هذا البند قبل أن أقول        

واسعة جداً من الفلسطينيين من خالل رواتب الموظفين واإلعانات االجتماعية، ودعم األسرى وعـائالت              
ي الضفة وغزة مستفيدون    الشهداء، وتحريك عجلة االقتصاد، بحيث إن ما ال يقل عن مليوني فلسطيني ف            

مباشرةً من السلطة هنا وهناك؛ ما يجعلهم يفكرون بروية قبل معارضتها، ألنهـم يمكـن أن يخـسروا                  
  رزقهم، فضالً عن التعرض لالعتقاالت والتهديدات والمضايقات، فكيف يكون الحال بالثورة عليها؟

تفجير ثورته التي ستمكنه من قطـف       تأسيساً على ما سبق، نستطيع أن نفهم تأخر الشعب الفلسطيني عن            
  .ثمار الثورات العربية
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على الرغم من األسباب المذكورة فإن الثورة الفلسطينية قادمة ال محالة، وستكون أعمق وأكثر قدرة على                
تحقيق أهداف الشعب الفلسطيني؛ بدليل الحوار الواسع الذي يشهده الشعب الفلسطيني داخل الوطن المحتل              

اهد من خالل االجتماعات والمؤتمرات والورشات والمقاالت والحمـالت اإلعالميـة،           وخارجه، كما نش  
وكما نرى من خالل اإلنترنت والفضائيات والفيس بوك، والتحركات المتعاظمة للشباب التـي يمكـن أن                
تتجاوز األحزاب والقيادات، حيث هناك أكثر من ستين مجموعة، منها من تطالب بتمثيل فلسطيني جديـد        

ةً على إجراء انتخابات المجلس الوطني، وأخرى تطالب بالعصيان المدني وإسقاط الـسلطتين فـي               مركز
الضفة الغربية وقطاع غزة، وثالثة ورابعة تطالب بإنهاء االحتالل أو اتفاق أوسـلو، وخامـسة تطالـب                 

سسٍ جديـدة   بمسيرات تطالب بحق العودة، وسادسة تطالب بإعادة بناء الحركة الوطنية الفلسطينية على أ            
قادرة على شق طريق جديد؛ يحقق أهداف وتطلعات الشعب الفلسطيني الذي يستحق قيادةً قـادرةً علـى                 

  .حفظ حقوقه وتطلعاته، ومواجهة التحديات المعترضة لطريقه
إذا رجعنا بالذاكرة إلى أواخر الخمسينيات وأوائل الستينيات من القرن الماضـي، سـنرى أن عـشرات                 

سطينية الصغيرة تشكلت وأخذت تبحث عن طريق لتحرير فلسطين، إلى أن انطلقت الثـورة              الفصائل الفل 
الفلسطينية المعاصرة، التي وحدت الشعب الفلسطيني في كيان واحد وتحت قيادة واحدة، وفلـسطين اآلن               

ت عشية الثورة، على أحزابها وقادتها إعادة صياغة النظام السياسي وتغييره بصورة جوهرية قبـل فـوا               
فهل يكون النظام السياسي مرنًا ويتجاوب مع التغييـر الحاصـل           . األوان، وقبل أن يفرض عليهم التغيير     

كما نتمنى، وكما يدل هامش الحرية الذي يتمتع به والتعددية التي ميزت المـسيرة الفلـسطينية وحمـت                  
  .القضية على الرغم من العواصف واألخطار، أم تكون الوالدة قيصرية؟

  ٨/٣/٢٠١١، ، رام اهللاأليام
  
  ولمن؟.. ؟"إسرائيل"ماذا تعطي  .٦١

  نبيل عمرو
، يلخـص الجـدل     »إسرائيل اليوم «هذا العنوان، المستعار من مقال كتبه السيد زلمان شوفال في جريدة            

السياسي الدائر بقوة في إسرائيل، حول كيفية معالجة مسألة السالم مع العـرب والفلـسطينيين بـصورة                 
  .ثورات الشعبية، التي تجتاح العالم العربيخاصة، في زمن ال

ولعل السيد شوفال، اختار طريقا حذرا، في نصح الطبقة السياسية اإلسرائيلية المنقسمة بين مـن يـرى                 
ضرورة ملحة لتقديم مبادرات سلمية جديدة للفلسطينيين، كي تستبق التطورات وتنزع صواعق التفجيـر              

رون عدم صلة الثورات بأمر الصراع العربي اإلسرائيلي، وبالتالي         الكامنة، في المنطقة كلها، وبين من ي      
  .ال لزوم لمبادرات وتقدمات قد تؤدي إلى عكس النتائج المرجوة منها

الذين نصحهم شوفال بالتريث، هم جماعة كديما، الذين يناقشون مبادرة الجنرال موفاز، التي تقوم علـى                
ينيون بمقتضاها على ما يزيد على الستين في المائة مـن           أساس التقدم بمبادرة حل مؤقت، يحصل الفلسط      

أراضي الضفة، مع ضمانات بأن يحصلوا في نهاية المطاف على ما يوازي مـساحة األراضـي التـي                  
  .١٩٦٧احتلت في العام 

 ليبرمان الذي يفكر جديا في تقديم مبادرة تقوم على أساس الحل المؤقـت،              -كذلك فهنالك محور نتنياهو     
ا الثنائي على نحو مختلف، إذ يجري تشكيك قوي بعدم القدرة لدى نتنياهو على تقـديم هـذه                  وينظر لهذ 

المبادرة، في حين ينظر إلى ليبرمان كما لو أنه رئيس وزراء إسرائيل الفعلي، إال أنه يـرى أن يكـون                    
ة المتسارعة  المؤقت طويل األمد، أي على نحو يمكن أن يتحول بفعل األمر الواقع واإلجراءات اإلسرائيلي             

  .إلى حل دائم
وبين كديما وليبرمان ونتنياهو، يقف أفشل سياسي في إسرائيل وهو الجنرال إيهود باراك، الـذي دمـر                 
حزب العمل واقتطع منه عددا من النواب لينضم بهم إلى نتنياهو حيث يطرح ضرورة تقديم مبادرة تجاه                 
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لحاقه بمتطلبات السوق السياسي فـي إسـرائيل        الفلسطينيين، وينظر إلى ما يطرح باراك على أنه مجرد          
  .وليس كيقين بأهمية السالم واستعداده للعمل من أجل مساعدة إسرائيل على إنجازه

  نعود من جديد إلى العنوان، حيث ماذا ستعطي إسرائيل، واألهم لمن؟
ربي، هي أنهـا    يرى شوفال، أن المعضلة التي تواجه إسرائيل في غمار الثورات المشتعلة في العالم الع             

وإن قدمت مبادرات سخية فإنها في الوقت ذاته ال تضمن تحقيق النتائج المرجوة من هـذه المبـادرات،                  
فالفلسطينيون لن يرضوا حين يقدم لهم بعض ما يريدون وليس كله، أما العرب الذين ال صـلة لثـورتهم        

  . أوضاع الشرق األوسطبالموضوع الفلسطيني فإن ما ستبادر به إسرائيل لن يقدم ولن يؤخر في
ـ             لمن تعطي، ويـستخدم    : ويضيف شوفال معطى آخر يراه جديرا بأن يؤخذ بعين االعتبار وهو متعلق ب

من يضمن لنا أن ال ينقلب الوضع غداة توقيع أي اتفاق مـع أبـو مـازن؟                 .. فيقول.. أبو مازن كنموذج  
نا وبينها صحراء سيناء الـشاسعة      إننا قلقون من ثورة مصر، التي يفصل بين       : ولتعزيز المخاوف أضاف  

  فكيف ال نقلق أكثر من أن نستيقظ يوما لنجد إيران واقفة على أعتاب بيوتنا؟؟
لقد اخترت طروحات شوفال، العتقاد مني بأنه يلخص الحوارات المحتدمة في إسرائيل بصورة دقيقـة،               

الطريقة اآلن بحكم عدم يقينهـا      إال أن ما ينبغي أن يضاف إلى ذلك، هو التذكير بأن إسرائيل تفكر بهذه               
بخالصات الثورات المشتعلة، في العالم العربي، ذلك أن المخاوف البديهيـة والتلقائيـة قائمـة بالفعـل                 
وألسباب كثيرة، منها تعزيز مكانة اإلسالم السياسي في مصر واألردن وفلسطين، ولقد رأى كثيـر مـن           

يدان التحرير، إشارة ينبغـي أن تُـدرس وذهـب          المفكرين اإلسرائيليين في استعراض القرضاوي في م      
اإلخـوان  «هؤالء إلى أن القرضاوي أظهر زهدا مصطنعا بالسلطة في مصر، إال أن ذلك ال يعنـي أن                  

ال يجلسون بجانب فوهة البركان ولديهم القدرة في وقت ما على استغالل االنفجار وتوظيفـه               » المسلمون
  .لصالحهم

 تقدم للفلسطينيين في هذا الوقت تصلح ألن يجري الحديث عنها أكثـر             إسرائيل تجتهد في أن أي مبادرة     
مما تعرض كمبادرة سياسية جدية، تقدم من أجل التطبيق، ذلك أن إكثار الحديث عن المبادرات الـسلمية                 

 اإلسرائيلية، وملء الفراغ يبـدو      -ربما يمأل الفراغ الخطر الذي نشأ إثر انهيار المفاوضات الفلسطينية           
 في مرحلة رصد المؤثرات الحقيقية والمباشرة للثورات العربية على وضـع إسـرائيل أمنيـا                ضروريا

وإلى أن يحسم األمر برؤية خطر مماثل أو ابتعاد هذا الخطر، فإن الجدل في إسـرائيل                . وإقليميا ودوليا 
  .سيستمر وعلينا أن نراقب

  ٨/٣/٢٠١١، الشرق األوسط، لندن
  
  اذيب وحقائقأك... التجنيس وسحب الجنسيات  .٦٢

  عريب الرنتاوي
حسناً ، سنتحدث بصراحة وكثير من الوضوح ، وسنتناول بعقل بارد ، واحدة من أكثر القضايا سـخونة                  
في الجدل الوطني العام ، تلك المتصلة بالتجنيس وسحب الجنسيات ، فأنا من مدرسة تؤمن بـأن الخـط                   

مشاكل والتحديات التي تجابهنا ، يزيدها تفاقمـاً   المستقيم هو أقصر مسافة بين نقطتين ، وأن عدم تناول ال          
  .بدل أن يضعها على سكة الحلول والمعالجات

قبل أيام ، كنا في جلسة حوارية ضيقة ، في مركز القدس للدراسات السياسية ، مـع نخبـة قليلـة مـن             
مثل بارز  وكان من بين الحاضرين ، م     ...األردنيين ، من شتى المشارب واالتجاهات والمنابت واألصول       

وأنقل "...المجالس أمانات "، أمتنع عن ذكر اسمه عمالً بنظرية        " لجنة المتقاعدين العسكريين  "ومحترم عن   
وقد نـسب  "... ألف فلسطيني حصلوا على الجنسية األردنية في السنوات األربع األخيرة ٤٧أن  "عنه قوله   

ب أنه كان مقتنعاً تمامـاً بـصحة        المتحدث العزيز معلوماته إلى مصدر موثوق وواسع االطالع ، وأحس         
" ملـت "المعلومة وما أدلى به من معلومات ، ولم أجد من ناحيتي ، سبباً يدعوني لعدم تصديقه ، بل أنني              
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، فأنا أيضاً من مدرسة تؤمن بأن األردن أردن ، وفلـسطين            " التجنيس السياسي "للتعاطف مع حملته ضد     
الوطنية والتقدمية والديمقراطية ، المنفتحة علـى اإلنـسانية         وأن الحفاظ على الهوية األردنية      ...فلسطين

الرحبة ، قضية ال تقل أهمية عن الحفاظ على الهوية الفلسطينية ، الوطنية والتقدمية والديمقراطية المقاتلة                
  .والمقاومة

بيـان  : "ليـه قبل تلك الجلسة بأيام ، كانت الساحة السياسية األردنية منشغلة ببيان عًرفَ بعدد الموقعين ع             
 ألف فلسطيني للحصول على الجنـسية       ٧٨، وفيه أن مكتب الملكة رانيا العبداهللا ، سهل مساعي           " ٣٦الـ

وقد نقلت الوكاالت العالمية مضامين البيان ، وأصدر الديوان الملكي بياناً توضيحياً مضاداً ،              ... األردنية
إلعالم ، ولهذا ال أجد حرجاً في إعادة النـشر          ولقد أصبح كل هذا وذاك وتلك ، ملكاً للصحافة ووسائل ا          

ودعوني هنا أن أستبعد سوء النية ، وأن أفترض أيضاً بأن موقعي            ....واالقتباس وتسمية الوقائع بأسمائها   
ـ " تلقوا معلومات كاذبة عن أعداد من تم تجنيسهم في السنوات األخيـرة ، وبـاألخص مـن                 " ٣٦بيان ال

  .الفلسطينيين
واكتفينـا  ...حقيقياً نرد به على هـذا الـرقم الزائـف         " رقماً"جد ، كما لم يجد غيري ،        مرة أخرى ، لم أ    

أمس ، بجردة حساب مـع      " الدستور"إلى أن طلعت علينا صحيفة      ...بالتحليل والتفسير والتكهن والتخمين   
 ـ  ٢ــ  ( ١٧ وحتـى ثالثـة أسـابيع خلـت     ٢٠٠٠قضايا التجنيس ، تبدأ من الفاتح من يناير عـام  

أن إجمالي األشخاص الذي حصلوا على الجنسية األردنية خالل عقد كامل من            " الدستور"تقول  ..).٢٠١١
 بالمائـة مـنهم     ٨٠، أكثر من    ) ٤٦٠٥٨( ألف شخص ، إال قليال       ٤٦و يوماً ، لم يزد على       ٤٨الزمان  

 من غير األردنيات المتزوجات بأردنيين ، في حين بلغ عدد المستثنيين مـن تعليمـات فـك                ) ٣٧١٥٠(
مواطناً فقط ، أما البقية فمنهم من قرر استعادة جنسيته بعد أن تخلـى              ) ٢١٧(االرتباط بقرار من الوزير     

مواطناً عربياً وأجنبياً على الجنـسية      ) ١٣٢٢(، وقد حصل    ) ٢٢٠٠(عنها للحصول على جنسية أخرى      
  .صوبوا أوضاعهم) ٥١٦٩(سنداً ألحكام القانون و

حول تجنيس الفلسطينيين في    " متفاوتة"و" مهولة"لفرط ما استمعت ألرقام     ودعوني أصدقكم القول ، بأنني      
، فليس مـن مـصلحة األردن وال مـن المـصلحة            " معنى سياسي "األردن ، بتّ قلقاً بكل ما للكمة من         

ولهذا بادرت للتحقق من صحة مـا أوردتـه         ...الفلسطينية في شيء ، أن تكون هذه المعلومات صحيحة        
 ولم أجرؤ على تناول هذه المسألة ، إال بعد أن تلقيت تأكيدات قاطعة ، بأن مـصدر                  باألمس ، " الدستور"

  .الصحيفة ال يأتيه الباطل ال عن يمين وال عن شمال
خالصة ما أود أن أقوله هنا ، أن غياب المعلومة ، وليس توفر أو توفيرها ، يصبح في كثير من األحيان                     

وهي الذريعة التي تستلها الحكومات في كل مرة نطلـب فيهـا     ...ار، مبعثاً للقلق وتهديداً لألمن واالستقر     
علماً ...لكأننا أمام سر األسرار ولغز األلغاز     ...معلومات دقيقة حول ما يجري من حراك سكاني في بالدنا         

بأنه في كل مرة كانت تنشر فيها معلومات حقيقية عن الخريطة الديموغرافية للـبالد ، تكـون النتـائج                   
  .غالب األعممريحة في ال

 على  ٢٠٠٢وأذكر على سبيل المثال ، إقدام رئيس الوزراء األسبق المهندس علي أبو الراغب في العام                
( ٤٣اإلفصاح بأن نسبة الناخبين األردنيين من أصول فلسطينيين إلـى إجمـالي عـدد النـاخبين تبلـغ                   

ذلك ، لـم تكـن اإلحـصاءات        وبعد  ...يومها ، لم تتزلزل األرض وال هي مادت تحت أقدامنا         )...بالمائة
المنشورة عن دائرة الجسور إبان انتفاضة األقصى سوى مبعث للطمأنينة عند األردنيين ، كل األردنيـين      
، ومن شتى المنابت واألصول ، حيث أظهرت تلك اإلحصاءات عدم وجـود هجـرة فلـسطينية إلـى                   

 ٢٤٢مواطنا طـوال    ) ٢١٧(زيد عن   وها نحن نعرف اليوم ، أن أعداد المتجنسين اسثناًء ال ت          ...األردن
  .شهراً ، فيزيدنا األمر طمأنينة فوق االطمئنان

في تشكيل المواقـف    " اليد العليا "في غياب المعلومة ، تصبح الشائعات هي مصدر األخبار ، وتصبح لها             
واالتجاهات ، ألم تكن المخاوف من التجنيس ، سبباً وراء نـشوء بعـض الحركـات االحتجاجيـة ذات                   
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ألم تعزف  ...ألم تكن ذريعة استخدمتها عناصر التأزيم والتوتير في مجتمعنا؟        ... المرتفع مؤخراً؟  الصوت
ما األفضل لمصلحة األردن وحفظ أمنـه وصـون         ...على نغمتها القوى اإلقليمية واإلقصائية المتطرفة؟     

ن أن يترتب علـى     الشفافية واإلفصاح عن هذه المعلومات ، أم التكتم واإلنكار مع كل ما يمك            : استقراره
" شخصيات نافذة "لماذا تترك الحكومات هذا الفراغ المعلوماتي لكي تمأله         ...ذلك من تسريبات وشائعات؟   

، نعرف وتعرفون أن أجنداتها إقصائية تماماً ، وإقليمية بالغ التطرف ، وكـل مؤهالتهـا أنهـا شـغلت             
ع في مستنقع االفتئـات واالفتـراء       مناصب عليا ذات يوم ، ومن دون أن يسقط ذلك عنها ، شبهة الوقو             

هل تذكرون حكاية تجنيس أبناء األردنيـات ،        ...والتضخيم والتزوير والمبالغة المدفوعة بأجندات سياسية     
يومها قيل أن عدد سكان المملكة سيزيد بنصف مليون مواطن صبيحة اليوم التالي لصدور قانون من هذا                 

خمسة ماليين ، أي أن الزيادة كانت لتبلغ في ليلة واحـدة ،             يومها كان عدد األردن ال يزيد عن        ...النوع
عشرة بالمائة من السكان ، وبما يتخطى األثر الكارثي لحرب الخليج الثانية وموسم النزوح من الكويـت                 

أنظروا كيف يتم التالعب باألرقام ألغراض سياسية ، أنظروا كيف يوظـف هـؤالء غيـاب                ...لألردن
بالمناسبة ، تـشير كافـة التقـديرات ألعـداد أبنـاء            . (اء المخاوف والغرائز  الشفافية واإلفصاح في إذك   

  ).األردنيات ال تصل إلى خمسة بالمائة من الرقم المذكور
يبقى أن نعود لرقم سياسي آخر ، يجري تداوله أيضاً بلغة الهمس واإلشاعة ، ذاك الذي يتحـدث عـن                    

 وثائق سفر أردنيـة بـال أرقـام وطنيـة وال            مليون ومئتي ألف فلسطيني يقيمون في األردن ويحملون       
مـن هـم هـؤالء وكيـف تجمـع هـذا العـدد              ...هل هو رقم صحيح أيضا أم مبالغ فيه؟       ...جنسيات
أسئلة وتساؤالت ، نرغب في سماع أجوبة رسمية عليها ، بدل أن ننتظر سبقاً صـحفياً آخـر                  ....وتراكم

ناس ويـضع الحـوار الـوطني علـى سـكته           للزمالء األعزاء في الدستور الغراء ، يهدئ من روع ال         
  .الصحيحة

  ٨/٣/٢٠١١، الدستور، عمان
  

  متى سيصل هذا الى الضفة .٦٣
  عاموس هرئيل وآفي يسسخروف

التواضع في  . من يطلب توقعات من رجال االستخبارات هذه االيام، يتلقى أجوبة حذرة على نحو خاص             "
هرين االخيـرين، لمعظـم الخبـراء، مـن         اصدار التقديرات تستوجبه المرحلة والفشل الجارف في الش       

وحتى العناوين الرئيـسة    . العسكريين والمدنيين على حد سواء، في توقع ما سيحصل في الشرق االوسط           
فقبل اسبوع فقط   . الصارمة االسبوع الماضي تقرأ االن بضوء آخر، تحت النظرة غير المتسامحة للواقع           

لمؤكد للنظام في ليبيا، ولكن صباح أمس، ال يزال معمر          بشرت معظم وسائل االعالم في العالم بالسقوط ا       
ومع ان القـذافي    . القذافي يحتفظ كيفما اتفق بالسيطرة على اجزاء من طرابلس وقد رد الحرب لخصومه            

  . يرفض قبول الحكم، يبدو ان حكمه سينهار في النهاية ولكن ال يمكن معرفة متى
الدولية بهما بكثافة حتى بداية كانون الثاني، تكـادان ال          لبنان وجنوب السودان، ساحتان انشغلت االسرة       

كما أن مسألة البناء في المستوطنات، رغم البحث االخير في مجلس االمن في االمـم               . تعنيان االن احدا  
فالهزات من المتوقع استمرارها وستكون لها اثـار        . المتحدة، لم تعد في رأس مصادر القلق في المنطقة        

اوية نظر اسرائيلية توجد مخاطرة ال بأس بها في أنه تحـت ظـل الهـزة االقليميـة      من ز . بعيدة المدى 
بحـق علمـاء    ) المنسوبة السرائيل (ستتعاظم اعمال االرهاب، بدءا من ثأر ايران وحزب اهللا لالغتياالت           

ي السنة  الهدوء االمني النادر الذي ساد هنا ف      . الذرة وعماد مغنية، وانتهاءا بالعمليات من الحدود المصرية       
ونيف االخيرتين من شأنه أن ينتهي، حين يوفر الجمود السياسي تحت ظل حكومة نتنياهو سـببا آخـر                  

  . لذلك، إن لم يكن ذريعة



  

  

 
 

  

            ٣٨ ص                                     ٢٠٧٨:         العدد       ٨/٣/٢٠١١ الثالثاء :التاريخ

في الغرف المغلقة يبحث جهاز االمن منذ االن باالمكانية المعقولة في أن تجترف موجة الثورة محيطنـا                 
لمقاومة الشعبية في ظل االستخدام المحدود للعنـف أو   فكرة ا . القريب ايضا، وأوال وقبل كل شيء الضفة      

الفلـسطينيون، الـذين    . دون عنف على االطالق، يسحر لب الشباب في رام اهللا وفي شـرقي القـدس              
يستخدمون هذه الطريقة بحجم صغير، في مظاهرات الجدار في بلعين وفي نعلين، كفيلون بـان يقلـدوا                 

  .ميدان التحرير بصيغة اكثر طموحا أيضا
النائب احمد الطيبي، الذي شارك في المظاهرات الفلسطينية التي بشرت باندالع االنتفاضة الثانيـة فـي                

في الجولة السابقة فقـدت قيـادة       ". هآرتس"، لمح بهذه االمكانية هذا االسبوع في مقابلة مع          ٢٠٠٠ايلول  
 ايام الى الصدام المـسلح      السلطة بسرعة السيطرة على النشطاء الميدانيين وانتقلت المواجهة في غضون         

وتتأكـد االمـور فـي    . هذه المرة يخيل أن االوراق التي لدى الفلسطينيين افضل . مع الجيش االسرائيلي  
وزيـر الخارجيـة    . ضوء خطة حكومة السلطة باالعالن عن االستقالل من طرف واحد، مع نهاية العام            

  ".  دولة١٥٠"عترف بالدولة الفلسطينية الفلسطيني، رياض المالكي، ادعى أول أمس بانه حتى ايلول ست
لقد ابتزت اسرائيل بصعوبة فيتو امريكي على مشروع شجب ضدها في مجلس االمن، بسبب اسـتمرار                

رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، شرح هذا االسبوع لمنتقديه في كتلة الليكود، بان            . البناء في المستوطنات  
فيوسع البنـاء   " ضرب رأسه في الحائط   "صعب وان ليس في نيته      الواقع الدولي الذي تقف امامه اسرائيل       

لبؤر استيطانية بنيت على أرض فلسطينية خاصة، هو        " الفوري"هذا التصريح، مثل قراره االخالء      . االن
ولكن كالمعتاد، من غير الموصى به وقـف        . استجابة لضغط ادارة اوباما وتساؤالت محكمة العدل العليا       

فاسرائيل تعد بذلك عبثا االمريكيين منذ حكومة ايهـود         (ء مكثف للبؤر االستيطانية     التنفس انتظارا الخال  
ولمزيد من االمان، فـان     . أو مبادرة سياسية بعيدة االثر لنتنياهو في القناة الفلسطينية        ) ١٩٩٩باراك في   

  . لردع نتنياهو" يوم غضب"اليمين المتطرف أعلن أمس عن 
فـي  . لسلطة الفلسطينية، العتباراتها، اجراءات قمع حماس في الضفة       رغم االزمة مع اسرائيل، تواصل ا     

االحداث في القاهرة، وال سيما الخطبة      . غزة، تحافظ المنظمة على خط ضابط للنفس، انتظارا للتطورات        
الحماسية للداعية المتطرف يوسف القرضاوي في ميدان التحرير تبث الثقة في قيادة حماس، ولكن يخيل               

اطالق صاروخ غراد على بئر الـسبع       .  تسارع الى أن تفحص االن مدى تصميم اسرائيل        ان المنظمة ال  
  .  شباط، يتبين كانتقام موضعي من خلية الجهاد االسالمي على قتل قائدها٢٣في 

  كله نفط
العربية، من ناحية باقي العالم، يتعلق باثاره علـى سـوق           " ربيع الشعوب "الجانب االكثر اثارة للقلق في      

فغالء النفط اعاد منذ االن اليران معظم خسائرها عقب العقوبات الجديدة التي فرضت عليها بسبب               . النفط
سقوط نظام عربي اضافي، مثل االسرة المالكة في البحرين او حكم الـرئيس اليمنـي          . المشروع النووي 

ه الـدول   الى جانب ذلك تحتمل فـي هـذ       . علي عبداهللا صالح من شأنه أن يؤدي الى ازمة طاقة كبرى          
وزيـرة  . حروب أهلية وحروب قبلية، فيما يتعاظم في الخلفية جدا النفوذ االيراني على امارات الخلـيج              

الخارجية االمريكية، هيالري كلينتون تحدثت أول أمس صراحة عن تدخل ايراني في التطـورات فـي                
ه من شأن ان تكون أوسـع       اذا ما وصل أثر الدومينو الى الخليج الفارسي، فان آثار         . البحرين وفي اليمن  

  . من آثار ما يجري في ليبيا
ففي العاصمة صنعاء يتظاهر تقريبا كل يوم االالف فـي          . وضع الرئيس اليمني خطير على نحو خاص      

صالح، الذي تعـاون مـع      .  سنة ٣٣الشوارع مطالبين باسقاط صالح، الذي يوجد في منصبه منذ قراية           
هذا االسبوع ادعى بـان المظـاهرات فـي    .  في دولته، بدا يائسااالمريكيين في الكفاح ضد نفوذ القاعدة  

  ".من غرف عمليات في تل أبيب وفي االبيض االبيض"العالم العربي تدار 
وبينما تسعى الـى اسـقاط االنظمـة        . ايران تتطلع الى أن تأكل الكعكة وان تبقيها كاملة في نفس الوقت           

ول اقتصادية وعسكرية مريحة للدول على مقربة منها،        المؤيدة للغرب والتي توفر لالمريكيين قدرة وص      
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، المرشحان للرئاسة نير    "الحركة الخضراء "قائدا  . فانه تقمع بيد من حديد المظاهرات التي تقع في داخلها         
وفي يوم الثالثاء قمعت قـوات االمـن        . حسين موسوي ومهدي كروبي، اعتقال هذا االسبوع في طهران        

  . لمئات المشاركينااليرانية بالقوة مظاهرات 
، يشرح مئير جابدنفر، محاضر في الدراسات االيرانية في المركز          "المظاهرات تتواصل والنظام مشوش   "

الزعيم الروحي علي خمينئي اعتقد بان الحركة الخضراء ماتـت وهـو            . "متعدد المجاالت في هرتسيليا   
 المتطرفين الذين عملوا في الثمانينيـات       السلطات اعتقلت ابن سادا خلخلي، من آيات اهللا       . يتبين بانه اخطأ  

الـدرس  . االبن اختفى منذئذ  . في ايران والمسؤول عن اعدام مئات االشخاص، النضمامه الى المعارضة         
الذي استخلصه النظام من الثورة في مصر كان الحاجة الى استخدام مزيد من القوة ضـد المتظـاهرين،             

خرج االف االشخاص الى الشوارع حتـى عنـدما يقـصفهم           ولكن رأى االيرانيون عندها بان في ليبيا ي       
اشك اذا كان بوسع حتى السلطات في طهران ان تسمح لنفـسها بخطـوات              . القذافي بالطائرات الحربية  

  ".مشابهة
هم كـل   . "بالمقابل، يقول جابدنفر، فان المعارضة االيرانية ال تزال ال تتجرأ على الحديث بتعابير الثورة             

ولم ينجحوا في اقناع قطاعات كبيرة من السكان في ان بوسـعهم ان يـشكلوا               . حاتالوقت يقولون اصال  
بديال سلطويا ولم يتمكنوا من االرتباط باالتحادات المهنية رغم أنه في الكثير من المشاريع الحكومية مثل                

  ". مصافي عبدان، يجري اضراب طويل والعمال ال يتلقون اجورهم منذ اشهر
 حراس الثورة، اجهزة االستخبارات واالعالم االيرانية تعمل بنشاط اليقاظ االحتجاج           في هذه االثناء، فان   
هذا االسبوع نشرت مجلة حراس الثورة االيرانية مقاال دعت فيه الـسعودية الـى              . في الدول المجاورة  

  .الكف عن تدخلها في البحرين واالستعداد للتسونامي الذي سيخوضه الشعب السعودي ضد الحكم الملكي
اراضي البحرين تظهر في الخرائط االيرانية بانهـا        . التآمر االيراني يبرز على نحو خاص في البحرين       

التـي  " المنار"وسائل االعالم في ايران، ومثلها محطة تلفزيون        .  للجمهورية االسالمية  ١٤المقاطعة الـ   
سب تقارير الصحافة الغربية،    وح. يشغلها حزب اهللا من لبنان، تبث االنباء على مدار الساعة من البحرين           

  . فان المظاهرات في البحرين ليست بالضرورة عفوية مثلما في دول اخرى
وحسب البروفيسور عوزي رابي، رئيس دائرة دراسات الشرق االوسط ومركز ديان فـي جامعـة تـل                 

ـ   ٧٠.  الشيعي يصب في البحرين    – العربي والسني    –قاطع التوتر الفارسي    "ابيب، فان    ة مـن    في المائ
الكثيرون منهم  . الشيعة يعيشون باحساس من الظلم    . السكان هم شيعة، ولكن االقلية السنية هي المسيطرة       
وهم ال يحظون بالوظـائف االساسـية وبالتأكيـد    . يسكنون في احياء الفقر في ضواحي العاصمة المنامة 

واليوم ايضا توجد آثـار  . ١٩٨١االيرانيون حاولوا اسقاط الحكم في البحرين منذ . ليسوا جزءا من الحكم   
  ". لبصماتهم في ما يجري

ايران ادعت دومـا بـان     . "ويقدر رابي بان الثورة في اليمن أو في البحرين ستؤثر على المنطقة بأسرها            
في البحرين تزعجها ليس فقط السيطرة السنية بل وايضا التواجـد           . الخليج، مينائها الخاص، هو فارسي    

  ".االمريكي العسكري هناك
  ال يلتزمون

يخيل أن االحساس العام في الحكومات الغربية هو أن ليس في وسعها صد موجة الثورات، التي بعضها                 
ويتعين على ادارة اوباما ان تتصرف االن كمتزلج على االمواج خبير في            . على االقل ايجابي في نظرها    

في الغرب ال يوجد كثير مـن       . ظل الفهم بوجود قوى تاريخية حتى نفوذ الواليات المتحدة محدود عليها          
العطف والتسامح مع النهج الذي تنطوي عليه تصريحات نتنياهو في أن أمن اسـرائيل يـستدعي ابقـاء                  

  . الجماهير العربية محرومين من الحقوق الديمقراطية
ماذا يستنتج الجيش االسرائيلي بانه يحتاجه في ضوء الوضع االقليمي الجديد؟ باستثناء أقـوال عموميـة                

. حول الحاجة لمزيد من الميزانيات، من الصعب انتزاع مواقف واضحة من كبار رجاالت هيئة االركان              
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الهزات في الحي تتواصل وعليه فثمة حاجة الى الحذر كي ال نفاجأ مرة اخـرى               : النهج االساس محافظ  
  . الحد االدنى، بعد أن قلص الجيش تدريباته الى٢٠٠٦مثلما في حرب لبنان الثانية، التي اندلعت في 

رئـيس  .  الجنراالت يبخلون في توصياتهم    – جمود أمن االخذ بالمخاطر      –بالنسبة للنهج السياسي الالزم     
. االركان السابق، غابي اشكنازي، شدد على الحاجة لخطوات سياسية، وال سيما على الصعيد الـسوري              

ولكن غانتس الذي تحل صورته     . هيمكن االفتراض بان خلفه، الفريق بني غانتس ليس بعيدا عنه في ارائ           
من في الجيش قرر بان رئيس االركان يحتاج الـى عنايـة تمـنح لعارضـي                (المعدة برتوش الصنعة    

ببطء صور اشكنازي على جدران المكاتب العسكرية، مشغول االن في بلورة الخطة الخماسية             ) االزياء؟
  . ات بمبادرات سياسية كاسحةمن الصعب التصديق بانه سيتفرغ قريبا الصدار توصي. القريبة

االثـار  . رغم التغييرات في الساحة المصرية، فانها ال تبدو االن وكأنها ستصبح جبهة على وجه السرعة   
المتوقعة في المدى القصير هي تخفيف الضغط المصري عن قطاع غزة، ازدياد في محاوالت العمليـات    

يكون حث وتيرة بنـاء الجـدار علـى الحـدود           المعنى الفوري س  . وفي حجم التسلل لالفارقة من سيناء     
  . المصرية، والى جانبه تعزيز القوات موضعيا

لحالـة  (يتعين على الجيش االسرائيلي أن يكرس المزيد من التفكير للخطط العملياتية للجبهة المـصرية               
تحـت  لـيس   : الـسبب . ، ولكن ليس معقوال ان ينفذ لهذا الغرض تغيرات بنيوية         )تحقق السيناريو االسوأ  

ولما كان لن تطرأ ثـورة      . تصرف الجيش حجوم القوات الالزمة القامة وحدات قتالية اخرى بحجم كبير          
على سياسة تجنيد االصوليين، رغم تصريحات نتنياهو، فليس هناك مصدر يستمد منه ما يمأل الـصفوف   

  .الجديدة
ة للخدمـة القتاليـة الـى       سجل ارتفاع كبير في دافعية الشبيب     " رصاص مصبوب "منذ الحرب في لبنان و      

جانب النجاح في تقليص التساقط في اثناء الخدمة نفسها، ولكن الحجم الـسنوي للتجنيـد بقـي مـستقرا                   
وبالمقابل، سحبت المخططات لتقليص مـدة      (رفع سن االعفاء من الخدمة االحتياط ليس واردا         . ومحدودا

بعد العام  . مثال في اقامة قيادة فيلق جنوبي     . اتالتغيير اذا ما جاء، فسيطرأ على القياد      ). الخدمة النظامية 
االن خطط القامة قيادة ثالثة، الخطوة التي كلفتهـا         .  أقام الجيش االسرائيلي من جديدة قيادتي فيلق       ٢٠٠٦

  .  مليون شيكل٣٠االولية تقدر بـ 
 الجيش  عند فحص من هو الشخص الذي يوجد على مدى الزمن االطول في مواقف التأثير بالنسبة لمبنى               

من رئيس شعبة القوى البشرية ورئيس شـعبة        : االسرائيلي في العقود االخيرة، الجواب هو ايهود باراك       
االستخبارات العسكرية في الثمانينيات، الى نائب رئيس االركان، رئيس االركان، رئيس الوزراء ومنـذ              

دقيق في الجيش فـي بدايـة   كرئيس لالركان قاد باراك ثورة السالح ال  . ، مرة اخرى وزير الدفاع    ٢٠٠٧
في السنوات الثالث االخيرة يكرر في احيان قريبة التزامه ببناء جهاز دفاع متعدد الطبقـات               . التسعينيات

منظومات االعتراض المختلفة تتطور بـسرعة ولكنهـا        . العتراض الصواريخ والمقذوفات الصاروخية   
ر االرجل فـي كـل مـا يتعلـق بتـوفير            تشترى ببطء مقلق وذلك ايضا الن هيئة االركان تميل الى ج          

  .الميزانيات الغراض الدفاع
حاليا، يبدو أن الخطة الخماسية لن تخرج على نحو متطرف عن الصيغة التي ميزت السنوات الخمـس                 

التـي تمـول مـن المـساعدات         (٣٥المخصصات لسالح الجم وال سيما لشراء طائرات اف         . االخيرة
الذراع البري سـيتطلع الـى عـدم        . وللتكنولوجيا ستقف في مركزها   لالستخبارات  ) الخارجية االمريكية 

  . التراجع عن العالوات المحدودة التي تلقاها بعد الصدمة التي احدثتها الحرب في لبنان
  هآرتس

 ٧/٣/٢٠١١، وكالة سما اإلخبارية
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  :كاريكاتير .٦٤
  

    
  ٨/٣/٢٠١١الشرق، الدوحة، 

  
  


