
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
  
  

    
  
  

  
  

    
  

  
  
  
  

   التفاوض على دولة مؤقتةلن نقبل أبداً: عباس
   أمني ثالثي في عمان بحث الحدود المستقبلية للدولة الفلسطينيةاجتماع": قدس نت"
  غزة بتلويح باستقاالت جماعية وحالة تذمر شديد تسود األطر القيادية الفتحاوية ": يالقدس العرب"

  "إسرائيل"ـنتنياهو يؤكد إبقاء قوات في غور األردن لضمان أسس أمنية قوية ل
  ح لحماس بخنق الديمقراطية ال يجب السما..تطورات المنطقة جعلت السالم ضرورة: هيغ
   الالجئين المهدمة بيوتهم جنوب غزةإلسكان توافق على مشروعين "سرائيلإ": ونروااأل

مشروع"هو يقترح نتنيا
   عربي"مارشال
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            ٢ ص                                     ٢٠٧٩:         العدد       ٩/٣/٢٠١١ األربعاء :التاريخ

    :السلطة
 ٥   التفاوض على دولة مؤقتةلن نقبل أبداً: عباس.٢
 ٥  قامة الدولة وبالتفاوض وفق مرجعيات دوليةنتمسك بإ: عباس.٣
 ٦   أمني ثالثي في عمان بحث الحدود المستقبلية للدولة الفلسطينيةاجتماع": قدس نت".٤
 ٦  منظمة التحرير تطالب المجتمع الدولي بوقف جرائم المستوطنين.٥
 ٦  ال حل دون دولة فلسطينية كاملة السيادة وال دولة دون األغوار: فياض.٦
 ٧  نتنياهو يحاول التهرب من التزاماته من خالل الحديث عن اقتراحات جديدة: أبو ردينة.٧
 ٧   األسبوع المقبل اجتماع للمجلس المركزي الفلسطيني: يوسفأبوواصل .٨
 ٧  رفي القاهرة تنفي منعها غزيين من الدخول إلى مص سفارة فلسطين.٩
 ٨  األشهر المقبلة" الدولة"السلطة تتوقع اعترافات متتالية بـ .١٠
    

    :المقاومة
 ٨  نرحب بأي مبادرة تنهي االنقسام : الفصائل. .اس طرح رؤية للمصالحةعلى إعالن حم تعقيباً.١١
 ٩  غزة بتلويح باستقاالت جماعية وحالة تذمر شديد تسود األطر القيادية الفتحاوية ": القدس العربي".١٢
١١  سياسة مصر تجاه غزة ستشهد تغييراً كبيراً: شعث.١٣
١١  مبادرة نتنياهو السياسية مراوغة للخروج من العزلة الدولية: األحمد.١٤
١٢  التحركات الشعبية في الضفة وغزةمغبة منع تحذر من " الشعبية".١٥
١٢ برفح" همة جهادية خاصةم"تُعلن استشهاد أحد مقاتليها خالل " القسام".١٦
    

    :اإلسرائيليالكيان 
١٣  "إسرائيل"ـنتنياهو يؤكد إبقاء قوات في غور األردن لضمان أسس أمنية قوية ل.١٧
١٣   مستوطناتنتنياهو يحذر المستوطنين من شن هجمات على الفلسطينيين رداً على ازالة ال.١٨
١٣  العالم اإلسالمي يرجم النساء ويستخدمهن كبضاعة: نتنياهو.١٩
١٤   أيضاً دولة ذات حدود موقتة"إسرائيل"إقامة دولة فلسطينية في حدود موقتة ستُبقي : ليفني.٢٠
١٤   ألف بؤرة استيطانية جديدة٥٠اء نتنياهو يقرر بن: يديعوت.٢١
١٤   تنتقد رفع مستوى التمثيل الفلسطيني في لندن"إسرائيل".٢٢
١٥  لن نكون قادرين على احتواء انتفاضة مدنية في الضفة: الجيش اإلسرائيلي.٢٣
١٥  "إسرائيل" في مطارات ٤٨ تقر بإهانة فلسطينيي ا اإلسرائيلية العليمحكمةال.٢٤
١٦  اعتراف األمم المتحدة بفلسطين سيكون أيلول األسود بالنسبة لتل أبيب: محلل.٢٥
١٦  ٢٠١١وحتى شباط  ٢٠١٠منذ ايلول  بالضفة فورة في بناء المستوطناتهناك ": السالم اآلن".٢٦
١٧  "إسرائيل"المصلحة االقتصادية للنظام المصري الجديد تتطلب استقرار العالقات مع : دراسة.٢٧
    

    :األرض، الشعب
١٩  يق في القضيةطالب بإعادة التحقوتعائلة أبو زهري تتهم أمن الدولة المصري بإعدام نجلها يوسف .٢٨
١٩   مسافراً فلسطينياً من اجتياز معبر رفح الثالثاء٤٥السلطات المصرية منعت .٢٩
١٩   بركساتأربع خيام وأربع كهوف وأربعة بهدم إخطاراتسلم تقوات االحتالل .٣٠
٢٠   الضفةفي فلسطينيين ثمانيةل يعتقل االحتال.٣١
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٢٠  نساء فلسطين يتظاهرن ضد االحتالل واالنقسام في الضفة وغزة: في يوم المرأة العالمي.٣٢
٢٠  ١٩٦٧ آالف فلسطينية منذ ١٠اختطاف : وزارة األسرى.٣٣
٢١  حملة وطنية لحماية المال العام ومحاسبة الفاسدين .."!من أين لك هذا".٣٤
   

   :اقتصاد
 ٢١  غزة بعد إغالق معبر المنطار قطاع  تضيق الخناق االقتصادي على"إسرائيل" : حقوقيمركز.٣٥
 ٢١  هدد غزة بنقص حاد في السلعاستمرار إغالق معبر المنطار ي.٣٦
 ٢٢  رجل أعمال يقارع االحتالل ومستوطنيه بمشاريع إسكان للفلسطينيين.. بشار المصري: تقرير.٣٧
   

   :صحة
 ٢٤ لية يحّملون األونروا المسؤوهأهالو ...على باب مستشفى  فلسطينيطفلوفاة : لبنان.٣٨
   

   : األردن
٢٥   الفلسطينيةمنح الجنسية األردنية للرئيس عباس وكبار السلطة: تقرير إسرائيلي .٣٩
٢٥   ال تجنيس للفلسطينيين وما نقوم به استبدال بطاقات ألسباب: وزير الداخلية األردني.٤٠
٢٦  األردن إلى  اإلسرائيليةإجراءات لمنع دخول منتجات المستوطنات.٤١
٢٧    ردنيةالقضية الفلسطينية كانت وما زالت محور السياسة الخارجية األ: عيانرئيس مجلس األ.٤٢
   

   : لبنان
٢٧  ائيلي ينطلق في لبنانأسبوع إنهاء الفصل العنصري اإلسر.٤٣
   

   :عربي، إسالمي
٢٧  اتجاه داخل المجلس العسكري إلسناد الملف الفلسطيني لوزارة الخارجية": المصريون".٤٤
٢٨  مصراتهام سامح فهمى بمنح مستثمرين إسرائيليين حق استخراج الذهب فى ": المصريون".٤٥
٢٨  "إسرائيل"قرير استخباري يكشف عن عالقة بين حزب العمال الكردستاني وت": توادي زمان".٤٦
٢٩  دخول مساعدات قطرية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح.٤٧
٢٩   ق مسابقة القدس الطالبيةتطل" عيد الخيرية"مؤسسة : قطر.٤٨
   

   :دولي
٢٩    ال يجب السماح لحماس بخنق الديمقراطية..تطورات المنطقة جعلت السالم ضرورة: هيغ.٤٩
٣٠   توافق على مشروعين السكان الالجئين المهدمة بيوتهم جنوب غزة"سرائيلإ": ونروااأل.٥٠
٣١  "إسرائيل"جمعية أمريكية تطالب بعرض ملصقات تندد بجرائم .٥١
٣١  الدول المشاركة باتخاذ اجراءات لضمان أمن وسالمة مواطنيهايطالب " أسطول الحرية".٥٢
٣٢  عن األسرى الفلسطينيينلإلفراج " إسرائيل"بان كي مون يدعو .٥٣
٣٢  حق الجنسية لفلسطينيينمنح إقالة وزيرة الهجرة لرفضها : الدنمارك.٥٤
    

   :مختارات
٣٢  مليار دوالر٥٧,٢السعودية تكشف عن حجم االستثمارات األجنبية في القطاع الصناعي بنحو .٥٥
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    :ات ومقاالتحوار
٣٢  أحمد يوسف. د... رافعة وطنية إلنهاء االنقسام: شباب فلسطين.٥٦
٣٥  علي بدوان... انعكاسات الوضع في ليبيا على الفلسطينيين.٥٧
٣٧  عصام شاور. د... فياض.الجديد حول مبادرة د.٥٨
٣٧  ياسر الزعاترة... يريد تغيير المسار) الفلسطيني(الشعب .٥٩
٣٩  عبد الستار قاسم. د... ِليخرس نتنياهو.٦٠
٤٠  عاطف الغمري...  من ثورة المصريين"إسرائيل"حقيقة قلق .٦١
٤١  تحسين الحلبي... الجنرال اإلسرائيلي آيالند يدعو أوباما إلى احتالل ليبيا.٦٢
    

 ٤٣  :كاريكاتير
***  

  
   عربي"مشروع مارشال"نتنياهو يقترح  .١

تبدي إسرائيل حيرة متزايدة إزاء الواقع الجديد الذي يتبلور في المنطقة العربية جراء الثورات الشعبية 
ومن الواضح أن مختلف القيادات تفكر بإجراءات قصيرة أو طويلة األمد للتعامل مع الواقع . لتي تشهدهاا

ومن بين أهم األفكار التي عرضت مؤخرا دعوة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لصندوق دولي . الجديد
» التطرف«واجهة لتشجيع السيرورات الديموقراطية في العالم العربي لم» مشروع مارشال«على شكل 
  . اإلسالمي

إلى أن نتنياهو يعكف على تشجيع إنشاء صندوق دولي لتشجيع السيرورات » معاريف«وأشارت صحيفة 
الديموقراطية وتعزيز النمو االقتصادي في الدول العربية، وذلك لمنع وقوعها تحت سيطرة أحزاب 

نعاش الدول األوروبية بعد الحرب األميركي إل» مشروع مارشال«ويعتبر نتنياهو . إسالمية متطرفة
  .العالمية الثانية نموذجا

وقام أحد مستشاري نتنياهو لشؤون األمن القومي عيران ليرمن بعرض الخطة بشكل مكثف على 
كما أن نتنياهو بحث األمر مع عدد من كبار أعضاء . مجموعة من أعضاء الكونغرس األميركي
  .ر، وأشار إلى الحاجة لمشروع مارشال للشرق األوسطالكونغرس بينهم جون ماكين وألكسندر الما

وتحدث نتنياهو عن خشيته البالغة من النفوذ اإليراني في الدول العربية التي تقع فيها الثورات وواجب 
كما أن نائب وزير الخارجية داني أيالون أثار . األسرة الدولية في ترسيخ سلطة ديموقراطية فيها

 بأن تأتي أموال المشروع من الدول العربية الغنية كالسعودية ودول الموضوع مؤخرا، لكنه طالب
ولذلك ينبغي «وقال أيالون أن الواليات المتحدة لم تعد تملك األموال لتمويل مشاريع كهذه . الخليج

استخدام أموال الدول العربية الغنية، فيما تقدم الدول الغربية المحتوى الديموقراطي المطلوب لخلق 
  .»ني متساو ومستقر، ما يوقف صعود الجهات اإلسالمية المتطرفةمجتمع مد

الذي يدعو إليه نتنياهو يأتي في غمرة الحديث عن ضغوط » مشروع مارشال«تجدر اإلشارة إلى أن 
ويطالب . يتعرض لها لتقديم مبادرة سياسية لحل القضية الفلسطينية لتجنب حل تفرضه األسرة الدولية

  يلية اليوم بأن ال ينتظر نتنياهو زيارته المقررة إلى واشنطن في أيار المقبل لعرض كثر في الحلبة اإلسرائ
إلى أن نتنياهو يعرف أنه » معاريف«وأشارت . الخطة والتبكير في بلورتها وعرضها على المأل قبل ذلك

  .ال يملك ترف االنتظار إلى أيار فالوضع يزداد حرجا
  ٩/٣/٢٠١١، السفير، بيروت
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  بل أبدا التفاوض على دولة مؤقتةلن نق: عباس .٢
إننا لن نقبل أبدا التفاوض على دولة مؤقتة، وإننا نصر على قيام ' قال الرئيس محمود عباس، :لندن

  .'١٩٦٧الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمها القدس وعلى األراضي التي احتلت عام 
ابات في أيلول المقبل تشكل مخرجا إن االنتخ'، خالل لقائه الصحافيين العرب في لندن، عباسوأضاف 

  .'للمأزق الراهن
، اعتبر السيد الرئيس محمود عباس أن الديمقراطية تعزز السالم وأن 'وفـا'وفي رد على سؤال لـ 

  .   الشعوب تختار من يمثلها، وأعرب عن دعمه لحركات الشباب الفلسطيني المناهضة لالنقسام
الرباعية في باريس، وأن اتصاالت مكثفة تجري في العواصم وأوضح أنه لم يتحدد بعد موعد الجتماع 

  .األوروبية ومع واشنطن للتوافق على صيغة لما سيتضمنه البيان
 إن االتصاالت متواصلة مع اللجنة الرباعية، مؤكدا رفضه الضغوط، وأن الموقف الفلسطيني عباسوقال 

دد سيادته على مطالبة الفلسطينيين متمسك بوقف االستيطان واعتباره غير شرعي وغير قانوني، وش
  .ببيان واضح وقوي يصدر عن الرباعية ويؤكد على الشرعية الدولية للمفاوضات

' الفيتو'وقال إن الجانب الفلسطيني يقبل بالصيغة التي أعلنها المندوب البريطاني في األمم المتحدة بعد 
يدت قيام الدولة الفلسطينية على حدود األميركي، والتي أدانت االستيطان واعتبرته غير قانوني، وأ

، والتوصل إلى حل عادل لقضية الالجئين ١٩٦٧األراضي الفلسطينية التي احتلتها اسرائيل عام 
  .الفلسطينيين

  ٩/٣/٢٠١١، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
  
  نتمسك بإقامة الدولة وبالتفاوض وفق مرجعيات دولية: عباس .٣

س محمود عباس اليوم الثالثاء، تمسكه بإجراء المفاوضات مع الجانب اإلسرائيلي على  جدد الرئي:لندن
أسس ومعايير واضحة أقرها المجتمع الدولي، تقود بوضوح إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود 

، وعاصمتها القدس الشرقية، وحل عادل ومتفق عليه لقضية الالجئين ١٩٦٧الرابع من حزيران 
  .نيينالفلسطي

في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ، على تمسكه بجهود  وشدد عباس
  .السالم، مؤكدا أن االستيطان ال يساعد أبدا للوصول إلى تحقيق السالم

إلى أنه بحث مع وزير الخارجية البريطاني األوضاع في المنطقة العربية، مؤكدا أن انتشار  وأشار عباس
  .راطية عامل قوي ويساعد على استتباب السالمالديمق
سنواصل استعدادنا لقيام دولتنا المستقلة وفق وعد الرئيس األميركي باراك أوباما، وخطط اللجنة 'وقال 

  .'الرباعية
اإلسرائيليين إلى قبول السالم والعيش جنبا إلى جنب كدولتين فلسطين وإسرائيل، وقال  ودعا عباس

  .' اعتراف العالم العربي واإلسالمي بكم وفق ما أشارت إليه المبادرة العربية السالمخياركم للسالم يعني'
أعربنا عن استعداد الفلسطينيين للدخول في مفاوضات، فور 'وحول استمرار المفاوضات، قال عباس

 المطلب الفلسطيني لوقف االستيطان'وأضاف  .'وقف االستيطان والبدء بمناقشة موضوعي الحدود واألمن
  .'ليس شرطا بل متطلبا تضمنته خطة خارطة الطريق، واللجنة الرباعية

مستعدون إلجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، ونقبل ما يقرره الشعب، 'وبخصوص الوضع الداخلي، قال 
، وجدد التأكيد على أن ال حل سلميا في المنطقة دون التوصل إلى 'ونؤكد أننا سنقبل بنتائج االنتخابات

  .ةالمصالح
خطوة 'بريطانيا على رفعها التمثيل الدبلوماسي الفلسطيني إلى مستوى ممثلية، وقال إنها  وشكر عباس

  .'نقدرها ونعتبرها مساهمة إيجابية في عملية السالم
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سبتمبر / وردا على سؤال للصحفيين إذا ما كان سيستقيل في حال عدم قيام دولة فلسطينية في أيلول
  .' الخيارات مفتوحةكل'إن  المقبل، قال عباس

  ٨/٣/٢٠١١، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
  
   أمني ثالثي في عمان بحث الحدود المستقبلية للدولة الفلسطينيةاجتماع": قدس نت" .٤

كشفت مصادر أردنية رفيعة المستوى، األربعاء، عن إجتماع عقد مؤخرا في العاصمة األردنيـة              : عمان
خبارات األردنية مع الفلسطينية واإلسرائيلية وبإشراف مسؤولين بريطانيين، فيما         عمان جمع رجال اإلست   

  ". بحث خالله الحدود المستقبلية للدولة الفلسطينية المقبلة" اإليجابي" وصفت المصادر اإلجتماع بـ
ـ      أن إجتماعاً ثالثيـاً جمـع مـسؤولي        " وكالة قدس نت لألنباء   " وقالت المصادر في تصريحات خاصة ل

إلستخبارات األردنية والفلسطينية واإلسرائيلية في أحد فنادق العاصمة عمان إستمر لمدة يومين تم خالله              ا
" بحث كافة القضايا األمنية على الحدود مع األردن وخاصة منطقة الغور الشمالي، فيما أكدت المصادر                

 العديد مـن المتغيـرات فـي        أن اإلجتماع أحيط بالسرية التامة وذلك كونه يأتي في وقت تشهد المنطقة           
  ". شؤونها الداخلية

هناك مؤشرات لقرب التوصل إلتفاق نهائي بشأن الحدود الفاصلة للدولة الفلـسطينية            " وأضافت المصادر 
في أي إتفاق سالم في المستقبل، حيث أبدى المسؤولين عن رغبتهم في إنهاء هذه القضية الشائكة والهامة                 

 بشأنها، فإن باقي القضايا العالقة بين الطرفين الفلسطيني واإلسـرائيلي قـد             إذا تم التوصل إلتفاق   "والتي  
  ". يسهل حلها

أن المسؤولين البريطانيين أبدوا إستعدادتهم لعقد العديد من اللقـاءات فـي المـستقبل              " وأكدت المصادر 
والـسياسية  القريب وذلك لمتابعة ما خرج به اإلجتماع السري من نتائج وتوصيات للقيـادة العـسكرية                

  ".لألطراف المعنية، بغية اإلشراف على إتفاق أمني مستقبلي بين هذه األطراف
  ٩/٣/٢٠١١وكالة قدس نت، 

  
  منظمة التحرير تطالب المجتمع الدولي بوقف جرائم المستوطنين .٥

ابير طالبت دائرة العالقات الدولية في منظمة التحرير الفلسطينية، المجتمع الدولي باتخاذ التد: رام اهللا
العاجلة لوقف الجرائم التي ينفذها المستوطنون بحق أبناء الشعب الفلسطيني، بعد هجومهم على قرية 

  . مواطنين بجروح مختلفة٩قصرة قرب نابلس، يوم أمس اإلثنين، والذي أسفر عن إصابة 
يذهم وأشارت الدائرة في رسالة وجهتها للمجتمع الدولي، إلى انفالت المستوطنين من عقالهم وتنف

وقيامهم بأعمال عنف ضد الفلسطينيين ' دفع الثمن'لتهديدات أطلقوها األسبوع الماضي تحت شعار 
  .وممتلكاتهم، شملت مهاجمة منازل المواطنين وإحراقها واالعتداء على سياراتهم ودور عبادتهم
سرائيل، التي وقالت إن هذه األعمال تأتي بدعم كبير من قبل جيش االحتالل والحكومة اليمينية في إ

تتحمل وجيشها المسؤولية الكاملة عن نتائج االعتداءات، حيث تستغل الوضع العربي وانشغال المجتمع 
   .الدولي بمجريات األمور فيه لتنفيذ سياساتها العدوانية تجاه شعبنا

ه وطالبت المجتمع الدولي والحكومات الديمقراطية وهيئات األمم المتحدة بالتدخل العاجل لوقف هذ
  .الجرائم، وإلزام دولة االحتالل بتطبيق القانون الدولي، ووقف انتهاكاتها لحقوق الشعب الفلسطيني

  ٨/٣/٢٠١١، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
  
  ال حل دون دولة فلسطينية كاملة السيادة وال دولة دون األغوار: فياض .٦

ن ال حل دون دولة فلسطينية كاملة السيادة على أرضنا أكد رئيس الوزراء الدكتور سالم فياض، أ: نابلس
  .، وعاصمتها القدس الشرقية، وال دولة دون األغوار١٩٦٧المحتلة منذ عام 
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وأكد فياض، خالل زيارته جرحى االعتداء اإلرهابي الذي نفذه مستوطنون ضد أهالي قصرة جنوب 
س الشرقية، من األرض الفلسطينية المحتلة أن األغوار هي جزء ال يتجزأ، كما القد'شرق مدينة نابلس، 

  .'١٩٦٧منذ عام 
وحمل رئيس الوزراء، الحكومة اإلسرائيلية المسؤولية الكاملة عن االعتداء اإلرهابي الذي قام به 
المستوطنون وجنود االحتالل ضد أهالي قرية قصره مساء أمس، ووصف المستوطنين باإلرهابيين 

  .بية المتكررة التي يقومون بها ضد المدنيين العزل من أبناء شعبنا، بسبب االعتداءات اإلرها(...)
على المجتمع الدولي أن يدرك بأن للمستوطنين عنواناً، أال وهو حكومة إسرائيل التي تتحمل ': وقال

المسؤولية الكاملة إزاء ما تعرض له أهلنا في قصرة من إرهاب، علماً بأن ما حدث ضد األهالي يوم 
وأشار فياض إلى أن  .' على إرهاب المستوطنين فحسب، بل شاركهم فيه جنود االحتاللأمس لم يقتصر

  .هذا االعتداء يؤكد مدى استهتار إسرائيل بقواعد القانون الدولي
  ٨/٣/٢٠١١، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

  
  راحات جديدةنتنياهو يحاول التهرب من التزاماته من خالل الحديث عن اقت: أبو ردينة .٧

قال نبيل أبو ردينة المتحدث باسم الرئيس الفلسطيني محمود :  جمال جمال ووكاالت-فلسطين المحتلة
. عباس ان نتنياهو يحاول التهرب من التزاماته ازاء عملية السالم من خالل الحديث عن اقتراحات جديدة

وأوضح أبو ردينة ". ضات على الفوراذا كان جادا فليوقف المستوطنات ويبدأ المفاو"وأضاف أبو ردينة 
أي " وأضاف ١٩٦٧,أن أي محادثات تجري ال بد أن تركز على اقامة دولة فلسطينية على حدود عام 

  ".اضاعة الوقت.. خطة أخرى هدفها
 ٩/٣/٢٠١١الدستور، عمان، 

  
   اجتماع للمجلس المركزي الفلسطيني األسبوع المقبل:واصل ابو يوسف .٨

) مارس( آذار ١٦لن مسؤول فلسطيني ان المجلس المركزي الفلسطيني سيعقد في  اع: أ ف ب-رام اهللا 
  .الجاري لمناقشة عدد من القضايا المهمة أبرزها المفاوضات مع اسرائيل

رئيس المجلس الوطني «وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل ابو يوسف ان 
الى اعضاء المجلس المركزي للمنظمة لحضور ) أمس(ت اليوم الفلسطيني سليم الزعنون ارسل دعوا

  .»اجتماع المجلس في السادس عشر من هذا الشهر
المجلس سيناقش مجموعة من القضايا المهمة ابرزها المفاوضات المتوقفة مع الحكومة «واضاف ان 
  . »االسرائيلية

الفلسطينية المحتلة منذ بتحديد مرجعيات المفاوضات على اساس حدود االراضي «كما سيطالب 
المقبل ) سبتمبر(ستتم مناقشة استحقاقات ايلول «وأوضح انه . ، وفق المسؤول الفلسطيني نفسه»١٩٦٧

التي تحدث عنها الرئيس االميركي باراك اوباما واللجنة الرباعية الدولية، ومنها االعتراف بدولة فلسطين 
وأشار الى ان المجلس . » عضواً كامالً فيها من جانب االمم المتحدة لتصبح١٩٦٧على حدود عام 

سيناقش موضوع االنقسام الفلسطيني من خالل االتفاق على آليات عملية الستعادة وحدة «المركزي 
  .»الوطن الفلسطيني وإنهاء االنقسام

 ٩/٣/٢٠١١الحياة، لندن، 
  
      سفارة فلسطين في القاهرة تنفي منعها غزيين من الدخول إلى مصر .٩

نفت سفارة فلسطين في القاهرة صحة ما تردد في وسائل إعالمية فلسطينية محسوبة على : القاهرة
  .عن منع السفارة دخول عدد من أبناء غزة إلى مصر ” حماس“
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بث ”بالقيام بما وصفه ب” حماس“واتهم مصدر رسمي مسؤول، في بيان صحفي أصدرته أمس السفارة، 
  .” السموم وحملة تحريف الحقائق

ر ما ذكر عن أن السفارة تقوم بمنع الفلسطينيين من الدخول إلى مصر بالتنسيق مع جهاز ودان المصد
أمن الدولة المصري، ووصف االتهامات التي وجهت للسفارة بأنها تقوم بتسهيل دخول ضباط أمن الدولة 

  .إلى غزة بصورة غير قانونية، بأنه مثير للسخرية 
  ٩/٣/٢٠١١الخليج، الشارقة، 

  
  األشهر المقبلة" الدولة"ع اعترافات متتالية بـ السلطة تتوق .١٠

قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، أمس، إن األشهر الثالثة المقبلة ستشهد : )أ.ب .د (
 وذكر المالكي في تصريحات إلذاعة ١٩٦٧اعترافات متتالية بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود ،

في المرحلة المقبلة على استقطاب مزيد من اعترافات دول العالم أن السلطة ستركز ” صوت فلسطين“
 دولة تستهدفها السلطة ٢٥وأشار إلى أن هنالك نحو . بالدولة الفلسطينية خاصة دول أمريكا الوسطى 

واعتبر قرار بريطانيا برفع مستوى التمثيل الدبلوماسي الفلسطيني . ” دولة فلسطين“باتجاه اعترافها ب 
  .”خطوة انتقالية تجاه االعتراف الكامل بالدولة الفلسطينية“ بعثة بمثابة في لندن إلى

  ٩/٣/٢٠١١الخليج، الشارقة، 
  
  نرحب بأي مبادرة تنهي االنقسام : الفصائل. .على إعالن حماس طرح رؤية للمصالحة تعقيباً .١١

طيني، والعمل أكدت فصائل فلسطينية على ضرورة إنهاء االنقسام السياسي الفلس :ريما زنادة - غزة
على استعادة الوحدة الفلسطينية، مشددين على أن المصالحة تتطلب إعادة إصالح منظمة التحرير 

  . الفلسطينية، والعودة إلى طاولة الحوار بما يخدم المصلحة الوطنية العليا
" شرقال"ورحبت الفصائل بأي مبادرة تدعم وتعزز الوحدة الوطنية، وتأتي هذه التوصيات التي نقلتها 

عبر لقائها مع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، عقب إعالن حركة حماس عن وجود مبادرة إلنهاء 
االنقسام واستعادة الوحدة ستقدم بشكل علني بعد االنتهاء منها للشعب والفصائل الفلسطينية بما فيها حركة 

  .فتح
  االستعداد إلنهاء االنقسام

لجبهة الشعبية جميل مزهر، وجود مبادرة من قبل حركة حماس من جهته؛ أكد عضو المكتب السياسي ل
إال أنه لم يتم الحديث عليها والجبهة الشعبية تنتظر االطالع عليها عند اإلعالن عنها والتشاور مع 

حينما تطرح المبادرة سيتم العمل على االطالع عليها والبحث عن القواسم "وقال , الفصائل الفلسطينية 
  ".إلى مدى إمكانية التعاطي معهاالمشتركة وننظر 

األزمة "وعن تعليقه على الورقة المصرية بأن تكون هي نفسها ورقة المصالحة، أكد مزهر قائالً 
الفلسطينية فلسطينية ولذلك البد أن تكون الورقة فلسطينية فلسطينية، خاصة أنها وهي أولى في إدارة 

 الواحد، وبعد ذلك يمكن البحث عن جهة داعمة رغم شؤونها والمصالحة البد أن تكون بين أبناء الوطن
، الفتا إلى " أننا نرحب بأي جهود تدعم المصالحة الفلسطينية الفلسطينية وتنهي االنقسام، وتدعم الوحدة

الشعب "وجود تحرك جماهيري في قطاع غزة والضفة المحتلة من أجل إعادة الوحدة من خالل شعار 
  .ضغط جماهير على حركتي فتح وحماس الستعادة الوحدة الوطنيةلتشكيل " يريد إنهاء االنقسام

ويذكر أن القيادي في حركة حماس الدكتور خليل الحية قد أعلن قبل أيام قليلة عن نية الحركة تقديم 
مبادرة جديدة إلنهاء حالة االنقسام الفلسطينية، واستعادة الوحدة الوطنية، وهذه المبادرة لم يتم عرضها 

ل بعد ووعد حين االنتهاء منها سوف يتم تقديمها بشكل علني للشعب الفلسطيني والفصائل على الفصائ
  .الفلسطينية بما فيها حركة فتح، والتشاور مع الفصائل حول المبادرة إلنهاء االنقسام
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من جهته؛ رحب القيادي في حركة الجهاد اإلسالمي نافذ عزام بأي جهود تدعم المصالحة الفلسطينية، 
البد من تسارع الجهود الفلسطينية من أجل الحوار "الوحدة الوطنية الفلسطينية ،وأردف قائالً وتعزز 

والتشاور لتحقيق الوحدة الوطنية فال يجوز استمرار األوضاع الفلسطينية بهذه الصورة خاصة أن الساحة 
  ".الفلسطينية لها وضعية خاصة

إلى اآلن ال نعلم عن هذه المبادرة وما " ها قائالً وعن المبادرة التي ستعلن عنها حركة حماس، عقب علي
تحتويه من أجل إنهاء االنقسام، ولم يتم الحديث بعد مع حركة الجهاد اإلسالمي عنها لذلك ال نعلم 

، ويرى " تفاصيلها وال نعلم كيف ستكون لكن البد أن تلتقي الجهود في الساحة الفلسطينية إلنهاء االنقسام
يتطلب، إعادة إصالح منظمة التحرير الفلسطينية، والتأكيد على آلية اتخاذ القرار أن تحقيق المصالحة 

  .على الساحة الفلسطينية، وعدم اللجوء إلى القوة لحسم أي خالف
وفيما يتعلق بزيارة قد تكون قريبة للقيادي في حركة فتح نبيل شعث إلى قطاع غزة، عبر عزام عن 

رة وحدها ال تكفي نريد تعزيز هذه الزيارة بدعم المصالحة الفلسطينية الزيا" ترحيبه بهذه الزيارة قائالً
  ".فالبد أن تعدم التوافق الفلسطيني إلنهاء االنقسام

بدوره؛ رحب النائب عن كتلة فتح النيابية محمد حجازي، بأي مبادرة يتم تقديمها للساحة الفلسطينية تحقق 
حركة فتح ترحب " "الشرق"ة حركة حماس ، وقال لـالوحدة الوطنية وتنهي االنقسام بما فيها مبادر

بالمبادرة التي توحد الصف الفلسطيني والزالت الحركة تتمسك بالورقة المصرية وتحترم أي مبادرة 
،ودعا، حركة حماس أن تتضمن المبادرة إعادة صياغة األجهزة "تعترف بكافة الفصائل وتدعم المصالحة
  .ة بما يتناسب مع الوضع األمني والجغرافياألمنية في قطاع غزة والضفة المحتل

 نظراً ألن ١٥/٣على حركة حماس اإلعالن عن المبادرة التي تتحدث عنها قبل "وأردف حجازي قائالً 
هذا التاريخ يحمل هبة جماهيرية في الضفة المحتلة وقطاع غزة تطالب بالتوافق الوطني الفلسطيني 

  ". عن المبادرة قريبا جداوإنهاء االنقسام مما يتطلب أن تعلن حماس
  ٩/٣/٢٠١١الشرق، الدوحة، 

  
  غزة بتلويح باستقاالت جماعية وحالة تذمر شديد تسود األطر القيادية الفتحاوية ": القدس العربي" .١٢

تسود في هذه األيام حالة من التذمر الشديد في الهياكل واألطر القيادية بحركة فتح : أشرف الهور - غزة
صول الوضع التنظيمي في القطاع لحد الترهل، بسبب إهمال القيادة العليا لفتح في قطاع غزة، بسبب و

والمتمثلة في اللجنة المركزية لوضع التنظيم، حسب اتهامات كوادر فتحاوية، وهو ما حذا بأحد األقاليم 
  .للتلويح باالستقالة، فيما يستعد إقليم آخر لجمع تواقيع من كوادر حركية تنادي باإلصالح

ي قيادات أطر تنظيمية عاملة في قطاع غزة الخاضع لسيطرة حركة حماس، من حالة إهمال شديد وتشتك
في متابعة أمور التنظيم وبناء هياكله تنتهجها قيادة الحركة منذ أربع سنوات، أي عقب سيطرة حماس 

  .على الوضع
الجهة (ات ساحة غزة فقد أكدت أن قياد' القدس العربي'وبحسب قيادات من التنظيم في غزة تحدثت لـ 

التي تولت مهام العمل منذ سيطرة حماس، لم تشرع بعمل ) العليا المشرفة على إدارة التنظيم في القطاع
حقيقي وفعال على غرار ما كان عليه الوضع في السابق إلعادة ترتيب صفوف الحركة بعد الهزيمة 

  .القاسية التي منيت فيها الحركة على يد خصمها السياسي حماس
وقال احد قادة تنظيم فتح بمدينة رفح أقصى جنوب القطاع الذي لوح هو وزمالؤه في قيادة التنظيم هناك 
بتقديم استقالتهم الجماعية اواخر الشهر الجاري إذا لم يحدث أي إصالح في الوضع التنظيمي بغزة أن 

مثالً على ذلك في عدم مفادها تجاهل مطالب اإلقليم من قبل القيادة، وضرب ' حالة سخط شديدة'هناك 
وهو عبارة عن تعليمات داخلية ترسلها قيادة الحركة العليا للقيادات العاملة، ' تعميم حركي'وصول أي 

  .٢٠٠٩من العام ) أغسطس(منذ أن تولت اللجنة المركزية الحالية مهام عملها في شهر آب 
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ظيمي في غزة، لمعرفة من تعرض تتابع العمل التن' غرفة عمليات'وذكر أيضاً أن المركزية لم تشكل 
  .منهم حسب القيادي الفتحاوي لالعتقال من قبل حماس

وأكد أن أيا من المطالب التي تنادي بها الهياكل التنظيمية لم يستجب لها على اإلطالق، وهو ما دفع قيادة 
س محمود عباس اإلقليم بمدينة رفح إلى التهديد بتقديم استقالة جماعية، في رسالة أرسلت لكل من الرئي

  ).برلمان الحركة(قائد الحركة، واللجنة المركزية والمجلس الثوري 
، بعد أن أقالت قبل )ساحة غزة(وزاد حجم التذمر عقب قرار اللجنة المركزية بإحداث تغيير في قيادة 

) سطسأغ(نحو الشهر القيادة السابقة التي شكلت عقب المؤتمر السادس وانتخاب القيادية الجديدة في آب 
، وبدء المشاورات لتشكيل قيادة جديدة بدال منها، تضم أعضاء من قيادات من المجلس الثوري ٢٠٠٩

  .وأخرى من التشريعي، إضافة لكوادر حركية أدارت في وقت سابق التنظيم
ويرى القيادي الفتحاوي أن إقرار مثل هذه الهيكلة من شخصيات قيادية خدمت في السابق لن يأتي بالنفع 

، وذكر أن من 'ترهل أطر التنظيم'الحركة، خاصة وأن بعض األسماء المطروحة كان لها دور في على 
  .بين مطالبهم هو تشكيل قيادة جديدة من شخصيات تنحدر من الوسط الشبابي وتمثل كافة مناطق القطاع

تولي أن عددا من الشخصيات القيادية في حركة فتح التي عرض عليها ' القدس العربي'هذا وعلمت 
اعتذرت عن قبول التكليف، في وقت قبل العدد األكبر من المعروض ' ساحة غزة'مناصب قيادية في 

  .عليهم العمل
ويدور الحديث عن إعادة تكليف شخصيات وأسماء المعة عملت في هياكل سابقة مرة أخرى مع تطعيمها 

  .بعدد من أعضاء فتح في المجلس التشريعي، وبعض الكوادر التنظيمية
دور الحديث عن إطالق تنظيم فتح في شمال قطاع غزة حملة لجمع توقيع ألف كادر فتحاوي من وي

منطقة عمله، لرفعها إلى قيادة الحركة، تنادي جميعها بإحداث إصالحات في العمل التنظيمي في قطاع 
قديم غزة، في خطوة يأمل القائمون عليها أن تكون عنصر ضغط، قبل التحول لخطوة أخرى تتمثل في ت

  .استقالة جماعية كتلك التي انتهجها إقليم فتح في مدينة رفح
على نسخة منها والموجهة للقيادة العليا ' القدس العربي'يذكر أن الرسالة التي أرسلها تنظيم فتح وحصلت 

 كما تعلمون ظروفنا التنظيمية التي نكابد فيها كل صنوف العناء ومشقة العمل التي تغل'للتنظيم جاء فيها 
فيها أيدينا بسلسلة ال تنتهي من حلقات القمع والمالحقة، وتأتي هموم أخرى من خلف ظهرنا تتمثل في 
غياب رؤية حركية تعالج قضايانا، وتالمس احتياجاتنا، وتتابع شؤوننا، وترصد إخفاقاتنا، وتسهم في 

  .'مسيرة نجاحنا
متماسكة، وعدم تبني أو اعتماد سياسة وأكدت الرسالة أن حالة الترهل البنيوي، وغياب قيادة جماعية 

تنظيمية واضحة، وافتقار الحركة إلى مشروع استراتيجي يأخذ بعين االعتبار متطلبات المرحلة 
ساهم وبشكل تدريجي إلى تقليص جاهزية فتح في الحفاظ على دورها الريادي، والتشكيك 'وتحوالتها 

  .'بقدرتها وزخمها في واقع غزة
إلهمال التنظيمي ألبناء فتح في القطاع لم يعد مجرد إحساس بل هو اآلن إدراك ا'وأكدت الرسالة أن 

اتفقت بقصد أو دون قصد أن تجعل من فتح في غزة ورقة '، مشيرة إلى أن القيادة التنظيمية 'واعي
  .'للمقايضة والمساومة مع الجميع

تم االتفاق ضمناً على التضحية رهينة رخيصة 'وذكرت الرسالة أن القيادة التنظيمية تتعامل مع غزة كـ 
  .'بها مع خاطفيها بشكل مهين

وذكر اإلقليم في رسالته أنه قام بمخاطبة اللجنة المركزية ثالث مرات، دون أن يتلقى أي رد، الفتاً إلى 
أن عدم التعاطي مع مطالبه حتى نهاية الشهر الجاري سيضطر اإلقليم لتقديم إعفائه من مهامه على 

  .والمناطقمستوى اإلقليم 
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لجنة قيادية مؤهلة قادرة على قيادة قطاع غزة يكون لجغرافية األقاليم تمثيل 'ودعا إقليم رفح إلى تشكيل 
في هذه القيادة مع مراعاة وجود الوجوه الشابة واالبتعاد عن الوجوه التقليدية التي لم تقدم للحركة أي 

  .'شيء سوى البحث عن امتيازات شخصية
لرصد ومتابعة كافة األحداث على ساحة قطاع غزة من انتهاكات ' غرفة عمليات'كم دعا إلى تشكيل 

وتجاوزات بحق أبناء الحركة، وتوثيقها والعمل على نشرها بتقرير يومي وشهري، كما دعا إلى إنهاء 
 وما بعدها واعتمادهم موظفين رسميين حسب األصول، وإيجاد آلية توفير حياة ٢٠٠٥ملف تفريغات 

ف العمال العاطلين عن العمل من خالل تقديم مساعدات مالية شهرية، تشرف الحركة على كريمة آلال
  .إعدادها من خالل آليات شفافة

كما طالب بمواكبة التغيرات اإلقليمية من خالل التطور التكنولوجي والحداثة في العمل التنظيمي 
اإلعالم الفضائية والمسموعة واإلعالمي من خالل آليات االتصال الحديثة عبر االنترنت ووسائل 

والمقروءة في رسائل هادفة للشارع الفلسطيني والعربي والدولي، وإيجاد برامج تعيد لفتح مجدها 
  .وتاريخها وتمأل مستقبلها في غزة، ويتضمن رؤية وخطة إستراتيجية الستعادة غزة وإنهاء حالة االنقسام

  ٩/٣/٢٠١١القدس العربي، لندن، 
  

  جاه غزة ستشهد تغييراً كبيراً سياسة مصر ت: شعث .١٣
أن تشهد سياسة مصر تجاه قطاع غزة تغييرا كبيرا في المرحلة " فتح" توقع مسؤول في حركة : رام اهللا
ومفوض العالقات الدولية بها نبيل شعث في مؤتمر " فتح"وقال عضو اللجنة المركزية لحركة . المقبلة

وذكر أنه تلقى تأكيدات من ". استها تجاه قطاع غزةتعيد النظر بكامل سي"صحافي عقده امس، إن مصر 
المعاملة القديمة لن تستمر "وزير الخارجية المصري الجديد ومسؤولي االستخبارات العامة المصرية بأن 

وستفتح األبواب من جديد أمام مرور الفلسطينيين في مصر وأن طريقة التعامل معهم وتأشيراتهم سيعاد 
الحاجة لتحقيق الوحدة تلقي علينا اآلن مسؤولية خاصة ولكن مصر : "ضاف أنوأ". النظر فيها بالكامل

ستدعم بما تستطيع وإنما مصر ستفتح حدودها مع فلسطين فلن تستمر سياسة إغالق معبر رفح وال 
سيكون هناك ضغط حقيقي من اجل فتح معابر غزة : "وتابع شعث". سياسة منع قيام ميناء حر في غزة

لسطينيين وعلى أهل غزة وإدخال مواد البناء وغيرها وهناك شعور عميق باألسف لدى والتسهيل على الف
  ". رجال العهد الجديد في مصر حول إغالق المعابر على الفلسطينيين في الفترة الماضية

ما سمعته من وزير الخارجية والرئيس الجديد لالستخبارات العامة المصرية انه صحيح أن : "وأوضح
تفاقية السالم بينها وبين إسرائيل ولكن سيكون التعامل مع إسرائيل من منطلق جديد مصر لن تلغي ا

  ".تماماً
  ٩/٣/٢٠١١المستقبل، بيروت، 

  
  مبادرة نتنياهو السياسية مراوغة للخروج من العزلة الدولية: األحمد .١٤

ب الفلسطيني الجان"قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام األحمد إن : الدين نادية سعد -عمان 
ليس متفائالً بجديد المبادرة السياسية التي يعتزم رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو طرحها قريباً 
لتحريك عملية السالم، فمقياس مصداقيته وقف االستيطان، وطالما يبني غرفة استيطانية واحدة فال 

نتنياهو مخادع ويحاول المناورة " إن أثناء تواجده أمس في عمان" الغد"وأضاف إلى ". مصداقية له
بوقف "، مطالباً "واالستمرار في خلط األوراق، عبر الحديث عن سالم يعتبر مفقوداً بالنسبة إليه

اإلجراءات اإلسرائيلية أحادية الجانب، بخاصة استمرار االستيطان، وعندها سينظر الجانب الفلسطيني 
  ".في طرحه
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الكيان اإلسرائيلي يعيش حالياً "، معتبراً أن "يد ما دام االستيطان مستمراًيطرح نتنياهو أي جد"واستبعد أن 
في عزلة دولية لم يشهد لها مثيالً منذ قيامه، فيما قدم المبعوث األميركي دينيس روس خالل لقائه قبل 

  ".أيام بالمسؤولين اإلسرائيليين نصائح بأنهم يعيشون في عزلة غير مسبوقة، وأن عليهم تحريك الوضع
إنهاء "، مؤكداً ضرورة "الجانب اإلسرائيلي يتحرك داخل القمقم الذي وضع نفسه فيه منذ البداية"وبين بأن 

، وإقامة الدولة المستقلة، حيث ال أمن لهم ١٩٦٧االحتالل على كافة األراضي الفلسطينية المحتلة العام 
  ".تماً المطالب الفلسطينية والعربيةما لم يتوفر للفلسطينيين، بينما المتغيرات في المنطقة ستدعم ح

تطبيق قرارات الشرعية الدولية وتحمل المجتمع الدولي، وبخاصة الواليات المتحدة، "وشدد على ضرورة 
الرفض الفلسطيني لمقترح سلطات االحتالل بدولة فلسطينية بحدود مؤقتة مهما "وأكد على  ".لمسؤولياته

  ".كانت الوعود حولها، فال قيمة لها
الوعود األميركية للجانب الفلسطيني بتحسين اللغة السياسية للجنة الرباعية التي يعتبر موقفها "شار إلى وأ

  ".واضحاً، ولكنه ال يطبق بسبب عجزها عن تنفيذ ما يصدر عنها إزاء ازدواجية الكيل بمكيالين
نسبة للحقوق المطلوب من واشنطن تغيير سياستها، فبرغم أن موقف أوروبا متقدم بال"ورأى أن 

  ".الفلسطينية ولكنها حتى اآلن لم تستطع أن تفرض رؤيتها وخطابها على اللجنة الرباعية
صحيح أن الدول األوروبية اتخذت خطوات إيجابية تجاه الشعب الفلسطيني، وكان آخرها القرار "وتابع 

  ".المالبريطاني برفع التمثيل الفلسطيني إلى بعثة، ولكن ذلك غير كاف وال يحقق الس
  ٩/٣/٢٠١١الغد، عمان، 

  
  التحركات الشعبية في الضفة وغزةمغبة منع تحذر من " الشعبية" .١٥

حذر عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين جميل مزهر من مغبة :  أشرف الهور-غزة 
المزمع إقدام األجهزة األمنية في الضفة وغزة على منع وقمع فعاليات شبابية وتحركات شعبية من 

وأكد مزهر في تصريح صحافي على ان حرية الرأي  .تنظيمها في الخامس عشر من الشهر الجاري 
لكن إذا حاولت األجهزة األمنية في غزة 'والتعبير والتجمع السلمي مكفولة بحكم القانون الفلسطيني، وقال 

والتجمع السلمي سيكون شيئا  آذار، ١٥أو الضفة منع هؤالء الشباب وأبناء شعبنا من النزول للشارع في 
، وأكد مزهر على أن حركة الشارع والجماهير والشباب تحت شعار إنهاء االنقسام ودحر 'خطيرا جداً
ستتجاوز تلك األجهزة األمنية وسلطتي فتح وحماس، وستمضي قدماً في نضالها من أجل 'االحتالل 

  .'أهدافها ومطالبها
بعدم التعرض للشباب والتجمعات التي ستتحرك في 'ماس  ان تنظيمه نصح حركتي فتح وحإلىوأشار 

نأمل أن يستجيبا باعتبار ذلك حقا مكفوال للجميع، خاصة وأن إنهاء االنقسام ودحر '، وقال 'األيام القادمة
أكد أن تنظيمه سيكون في قلب التحركات  و.'االحتالل مطلب لكل الشعب الفلسطيني، وليس لفئة بعينها

  .وسيدعمها
  ٩/٣/٢٠١١لعربي، لندن، القدس ا

  
  برفح" مهمة جهادية خاصة"تُعلن استشهاد أحد مقاتليها خالل " القسام" .١٦

، الجناح العسكري لحركة حماس في بيان عسكري لها الشاب عبد "نعت كتائب عز الدين القسام: رفح
 خالل ، مؤكدة أنه لقي حتفه)جنوب قطاع غزة(من مدينة رفح )  عاما٢١ً(الحميد ناصر أبو غالي، 

بعد مشوار "، دون اإلفصاح عن طبيعة المهمة، وذلك )٨/٣(مساء أمس الثالثاء " مهمة جهادية خاصة"
  .، بحسب البيان"جهادي عظيم ومشرف، وبعد عمل دؤوب وجهاد وتضحية



  

  

 
 

  

            ١٣ ص                                     ٢٠٧٩:         العدد       ٩/٣/٢٠١١ األربعاء :التاريخ

وذلك "وتعهدت الكتائب بمواصلة المقاومة، واالستعداد لحماية الشعب الفلسطيني من أي اعتداء إسرائيلي، 
ال يعرفون االنكسار أمام بطش "، مشددة أن مقاتليها "الل إعداد العدة وحشد القوة لمقاومة االحتاللمن خ

  ".االحتالل، ورغم الهجمة وعظيم التضحيات
  ٨/٣/٢٠١١قدس برس، 

  
  "إسرائيل"ـنتنياهو يؤكد إبقاء قوات في غور األردن لضمان أسس أمنية قوية ل .١٧

كومة اإلسرائيلية بنيامين نتانياهو، بصوته هذه المرة، ما نسب أكد رئيس الح:  اسعد تلحمي-الناصرة 
  .إليه من أنه يريد إبقاء غور األردن المحتل تحت السيادة اإلسرائيلية في إطار اتفاق مستقبلي للسالم

يجب أن «وكان نتانياهو أعلن أمس خالل جولة له في غور األردن شملت قاعدة للجيش االسرائيلي، أنه 
اإلسرائيلي على طول الحدود مع األردن في أي اتفاق في المستقبل، وهنا هي الحدود األمنية يبقى الجيش 

ولو كانت هذه الحدود . خط الدفاع يبدأ من هنا«وتابع لدى مخاطبته عشرات المجنَّدات، أن . »اآلمنة
ال بديل «ه وأضاف أن. »مستباحة لوصلت الصواريخ والقذائف إلى تل أبيب وحيفا وسائر أنحاء إسرائيل

من الدفاع واألمن اللذين سيوفرهما الجيش اإلسرائيلي في إطار أي اتفاق في المستقبل، ويجب أن ينتشر 
وزاد أن هذه المسألة كانت مهمة دائماً لكنها غدت أكثر أهمية في . »الجيش على طول منطقة نهر األردن

وزلزاالً سياسياً وأمنياً ال يعرف أحد التي تشهد عدم استقرار «أعقاب التطورات الحاصلة في المنطقة 
يتوجب علينا أكثر من أي وقت مضى توفير أسس متينة «وأضاف أنه إزاء هذا الواقع . »كيف سينتهي

  .»لألمن للذود عن الوطن
وكانت أوساط نتانياهو نقلت عنه في مناسبات سابقة، وقبل التطورات في العالم العربي، أنه سيصر على 

سرائيلي في غور األردن حتى بعد قيام دولة فلسطينية توافق عليها إسرائيل، وأن تل أبيب إبقاء الجيش اإل
لن تقبل بقوات دولية تقوم بمهمة اإلشراف على الحدود بين الدولة الفلسطينية العتيدة واألردن، بداعي أن 

  .هذه الحدود قد تُستغَّل لنقل أسلحة عبر األردن إلى األراضي الفلسطينية
  ٩/٣/٢٠١١،  لندنالحياة،

  
  مستوطنات نتنياهو يحذر المستوطنين من شن هجمات على الفلسطينيين رداً على ازالة  .١٨

حذّر رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين نتنياهو المستوطنين من شن  :الوكاالت-  محمد هواش -رام اهللا 
وطنات عشوائية في الضفة هجمات انتقامية على الفلسطينيين، رداً على ازالة الجيش االسرائيلي مست

  .الغربية
ال يمكن السماح بتنفيذ القانون ... غير مقبول" مفهوم هجمات دفع الثمن"وقال في بيان أصدره مكتبه ان 

المفهوم بأكمله غير "وشدد على ان ". بأيدي األفراد، والجهة التي تقرر القانون في اسرائيل هي المحاكم
   ".ي لمنتهكي القانونمقبول مطلقاً، وسنضمن ان يتم التصد

  ٩/٣/٢٠١١، النهار، بيروت
  
  العالم اإلسالمي يرجم النساء ويستخدمهن كبضاعة: نتنياهو .١٩

اإلسرائيلي اإلخباري على اإلنترنت، أمس، عن رئيس " واينت" نقل موقع : برهوم جرايسي-الناصرة
اء ويتعامل معهن كبضاعة الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو قوله، إن العالم اإلسالمي يرجم النس

، فقد قال نتنياهو خالل جولة له في مستوطنات يهودية في الغور المحتل أمس، "واينت"تجارية، وحسب 
حينما يتحدثون عن ثورات في العالم اإلسالمي، "وبنبرة استعالئية، عما يجري من ثورات في المنطقة، 
يستخدمونهن كبضاعة تجارية، أما إسرائيل فتبرز فال نرى تغيرا في مكانة النساء، فهم يرجمون النساء و
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في هذه المنطقة بكونها ديمقراطية وبالمساواة بين الجنسين في الحقوق والواجبات، ويجب أن نبارك هذا 
  ".األمر

يذكر أن إسرائيل يتم إدراجها سنويا على الالئحة العالمية لإلتجار بالبشر، وبشكل خاص النساء، إذ يتم 
ات النساء من أوروبا للعمل في الزنا باإلكراه والتعذيب، وهذا ما تؤكده تقارير دولية، سنويا تهريب مئ

  . آالف امرأة أجنبية يعملن بالزنا باإلكراه٣والتقديرات في إسرائيل أن فيها حوالي 
أما بشأن حقوق المرأة، فما يزال تمثيلها البرلماني في إسرائيل أقل بكثير من المعدالت في الكثير من 

، وتواجه النساء في إسرائيل  %١٧العالم، وفي االنتخابات األخيرة كانت نسبتهن في الكنيست ألول مرة 
 % ٦٥تمييزا في أماكن العمل وفي الرواتب، وحسب التقارير الرسمية فإن معدل رواتب المرأة يساوي 

  .من معدل رواتب الرجال
 لرفع مكانة المرأة خاصة في عقود الزواج الدينية، أما من الناحية الدينية اليهودية، فهناك نضال مستمر،

وهذا ما ترفضه المؤسسة الدينية، ويجري الحديث بشكل خاص عن قضايا الطالق، التي تواجه فيها 
  .المرأة اليهودية غبنا كبيرا يقيد حياة المئات من النساء

  ٩/٣/٢٠١١، الغد، عّمان
  
   أيضاً دولة ذات حدود موقتة"إسرائيل"بقي إقامة دولة فلسطينية في حدود موقتة ستُ: ليفني .٢٠

المعارض تسيبي ليفني، نيةَ نتانياهو اإلعالن » كاديما«انتقدت زعيمة حزب :  اسعد تلحمي-الناصرة 
عن خطته في خطاب يلقيه أمام مجلسي الشيوخ والنواب األميركيين وليس امام الكنيست اإلسرائيلي، 

سترحب «قالت في مقابلة لإلذاعة العامة أمس إن المعارضة و. »الكلمات وحدها لن تكفي«مضيفةً أن 
، لكنها أضافت أنها ال ترى مثل هذا العمل في الوقت »بأي عمل تقوم به الحكومة في االتجاه الصحيح

وتابعت أن من مصلحة اسرائيل إنهاء النزاع مع الفلسطينيين، ولكن فكرة إقامة دولة فلسطينية . الراهن
قي إسرائيل أيضاً دولة ذات حدود موقتة، فيما تستمر المحاوالت في أنحاء العالم في حدود موقتة ستُب
  .لسحب الشرعية عنها

  ٩/٣/٢٠١١، الحياة، لندن
  
   ألف بؤرة استيطانية جديدة٥٠نتنياهو يقرر بناء : يديعوت .٢١

ن قالت صحيفة يديعوت أحرونوت اإلسرائيلية الصادرة صباح أمس إ: وكاالت– جمال جمال -فلسطين 
 ألف بؤرة استيطانية جديدة خالل الـ ٥٠رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين نتانياهو ، قدم خطة لبناء 

 شهرا المقبلة في اسرائيل والقدس والضفة الغربية ، موضحة أن الخطة من شأنها القضاء على ١٨
الل لقائه كتلة وأوضحت الصحيفة أن قرار نتانياهو ، جاء خ. مشكلة ارتفاع أسعار الشقق بإسرائيل

 آالف أسرة ١٠الليكود بالكنيست مساء االثنين ، مؤكدا أن هذا المشروع يتيح الفرصة ألكثر من 
  وقال نتنياهو إن السبب الرئيسى فى ارتفاع أسعار العقارات . إسرائيلية امتالك شقق بأسعار مخفضة

ا الدولة ، على حد زعمه ، في خالل العامين الماضيين هو عدم استغالل وتسويق األراضي التى تمتلكه
  . إنشاء مشروعات سكنية طويلة األمد

  ٩/٣/٢٠١١، الدستور، عّمان
  
   تنتقد رفع مستوى التمثيل الفلسطيني في لندن"إسرائيل" .٢٢

أعلنت إسرائيل أمس تحفظها على قرار الحكومة البريطانية القاضي برفع مستوى التمثيل :  د ب أ-وام
  . ندن من مندوبية عامة إلى بعثةالدبلوماسي الفلسطيني في ل
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وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية اإلسرائيلية يجال بالمور لوكالة األنباء األلمانية إن الخطوة 
يرفض “وأضاف . ”إجراء غير مفيد لن يعمل إال على تقوية تيار الرفض الفلسطيني“البريطانية 

نفسه، يتلقون تلك اإليماءات التي تشجعهم في الفلسطينيون استئناف المحادثات المباشرة وفي الوقت 
  . ”سياستهم الحالية

  ٩/٣/٢٠١١، االتحاد، ابوظبي
  
  لن نكون قادرين على احتواء انتفاضة مدنية في الضفة: الجيش اإلسرائيلي .٢٣

 تراقب القيادة المركزية للجيش االسرائيلي في الضفة الغربية عن كثب األحداث في الدول :بيت لحم
  .اجل استكمال خططها للتعامل مع احتمال اندالع انتفاضة شعبية غير عنيفة العربية من 

ووفقا لتقرير صحيفة هارتس االسرائيلية فانه وقبل عام تقريبا اعدت قيادة الجيش في الضفة الغربية 
حيث يجري حاليا تعديله في ضوء الثورات , برنامجا شامال لمكافحة مظاهرات واسعة في الضفة الغربية

  .بية في تونس ومصرالشع
ضباط كبار في الجيش االسرائيلي خدموا في الضفة الغربية يقولون إن لديهم شعور انه ليس هناك 

  .طريقة للتعامل بفعالية مع انتفاضة شعبية واسعة النطاق وغير عنفية 
خفيفة وقال ضابط رفيع المستوى يعمل بالضفة انه يقر باحتمال اندالع انتفاضة غير عنيفة لكن ستكون 

  " .وبالتالي فإن الوضع لن يكون مماثال كما جرى في مصر
في الوقت الراهن السكان هنا ال "وقال عدد من الضباط الذين يعملون منذ فترة طويلة في الضفة الغربية 

  ".يزالوا متعبين من االنتفاضة الثانية
, لية لجمع المعلومات وقد شكلت الثورات في الوطن العربي موضوعا مثيرا لالستخبارات االسرائي

من بين الدروس المستفادة لما يجري في المنطقة ان الجيش يجب ان يراقب ليس ": واضاف ضابط كبير
فقط خطط ونوايا المنظمات الفلسطينية ، بل أيضا على ما يجري داخل مختلف المجموعات التي تشكل 

نترنت ، من خالل مواقع المجتمع الفلسطيني ، وعلى وجه الخصوص التي ترسل رسائل عبر اإل
  .الشبكات االجتماعية مثل فيس بوك

واكد مسؤولون عسكريون أنهم لن يبذلوا أي جهد لمنع المظاهرات الكبيرة للمدنيين الفلسطينيين ، طالما 
  .أنها ال تحاول دخول المستوطنات

عنيف ، وسيتم ويرى الجيش اإلسرائيلي أن أي محاولة لالضرار بنقطة تفتيش أو بالجدار يعتبر فعل 
  .استخدام القوة ووسائل مثل الغاز المسيل للدموع والرصاصات المطاطية ضد جميع هذه األعمال

وطبقا للتقرير فإن الجيش اإلسرائيلي يعترف بأنه في حالة وقوع انتفاضة شعبية ، فإنه لن يكون قادرا 
  . بين الطرفينعلى االعتماد على قوات السلطة الفلسطينية رغم درجة التنسيق العالية

   ٩/٣/٢٠١١، وكالة معاً اإلخبارية
  
  "إسرائيل" في مطارات ٤٨ تقر بإهانة فلسطينيي  العليا اإلسرائيليةمحكمةال .٢٤

 في ٤٨ أقرت المحكمة العليا اإلسرائيلية أمس، بالتفتيش المهين الذي يتعرض له فلسطينيو :الناصرة
وقبلت . يخضعون للتحقيق والتفتيشات الدقيقةمطارات إسرائيل، إذ يتم فصلهم عن باقي المسافرين و

المحكمة حسبما نشر أمس، بالتماس جمعية حقوق اإلنسان، وأمرت سلطة المطارات، بعدم التعامل مع 
  .العرب على أساس تمييز قومي

  ٩/٣/٢٠١١، الغد، عّمان
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  اعتراف األمم المتحدة بفلسطين سيكون أيلول األسود بالنسبة لتل أبيب: محلل .٢٥
أن اقتراب شهر ' هآرتس'قال المحلل السياسي اإلسرائيلي، آرييه شابيط، من : رة ـ زهير أندراوسالناص
يوشك أن يسمى أيلول األسود على إسرائيل، ألن الجمعية العامة لألمم المتحدة يفترض ) سبتمبر(أيلول 

ياسياً كما لم تُهزم ، وإذا حدث ذلك، فستُهزم إسرائيل س١٩٦٧أن تقرر إنشاء دولة فلسطينية في حدود 
قط، وسيرى رئيس الحكومة مسؤوالً عن إخفاق سياسي ذريع، وفي تلك اللحظة ستتحول أزمة االعتماد 
اإلسرائيلي إلى أزمة إستراتيجية واقتصادية وسياسية، وستشعر بالسقوط في كل مكان، وفي حين تلعق 

 امتحان صندوق االقتراع، على حد الدولة المضروبة جراحها، سيطرد نتنياهو من مكتبه راسباً في
  .وصف المحلل شابيط

 المحلل السياسي اإلسرائيلي، شاؤول أريئيلي، إن ما يمنح السلطة الفلسطينية المصداقية لدى وأضاف
إصالح : اإلتحاد األوروبي هو العمل الذي يبذله محمود عباس من أجل تأسيس جديد للسلطة معتمداً على

دي، إبعاد لحركة حماس عن المجال العام في الضفة الغربية، وكبح جماح أمني، وإعداد مؤسسي اقتصا
كتائب شهداء األقصى، وفرض القانون، والتطوير االقتصادي، مما يمنح حكومة نتنياهو ميزة أن تتمتع 

  .باالستقرار األمني في الضفة، ويسهل عليها إخفاء وجود الصراع عن نظر الجمهور في إسرائيل
 يقول الخبراء في تل أبيب، فقد بات نتنياهو معنياً باإلعالن عن خطة سياسية جديدة عبر في هذا السياق،

خطاب سيلقيه خالل األسابيع القادمة خالل زيارة يقوم بها للواليات المتحدة، في محاولة لكسر الجمود 
يل على الذي يعتري المفاوضات، وللتخلص من حالة يصفها بالعزلة الصعبة التي تعاني منها إسرائ

  .الساحة الدولية
ومع ذلك، فقد شدد خالل محادثات مغلقة أجراها في األيام األخيرة على ما وصفها كارثية الدولة ثنائية 
القومية، مما يستدعي عرض خطة جديدة كفيلة بإزالة تهديد من هذا القبيل، مما يجعله يصل إلى نقطة 

األيديولوجية : نتين، وسيكون عليه اختيار أحد أمريناتخاذ القرار التي حاول التهرب منها على مدى س
وبحسب . التي تربى عليها وإيمانه الداخلي، أو االحتياجات التي تفرض عليه، وترتبط بالتأييد الدولي

 تبدي أوساط سياسية محيطة بنتنياهو أن ما يدفعه لهذا  مصادر في تل أبيب، كما قالت صحيفة هآرتس
اتيجي غير المريح إلسرائيل، التي ال تستطيع أن تواجه الذرة اإليرانية، التحرك، هو الوضع االستر

والتحدي الصاروخي، والتحوالت الحادة في العالم العربي لوحدها، ولذلك فقد أصبحت تواجه تهديدات 
صعبة، فيما مخازنها السياسية فارغة، وإذا ما احتاجت الستعمال قوة للدفاع عن نفسها، سيصعب عليها 

ك، ألن إصرارها على االحتالل يقوض حقها في الدفاع عن النفس، وليست إلسرائيل قوة عسكرية فعل ذل
  .دون اعتماد سياسي من الخارج

  ٩/٣/٢٠١١، القدس العربي، لندن
  
   ٢٠١١  وحتى شباط٢٠١٠منذ ايلول  بالضفة فورة في بناء المستوطناتهناك : السالم اآلن .٢٦

اء المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة فورة كبيرة منذ شهد بن: وكاالت– جمال جمال -فلسطين 
انتهاء مفاعيل كذبة قرار تجميد االستيطان نهاية ايلول الماضي ، بحسب ارقام نشرها االثنين المكتب 

 بؤرة انطلق بناؤها في ٤٢٧ووفق هذه االرقام فإن ما ال يقل عن . المركزي لالحصاءات االسرائيلية
 وخالل االشهر التسعة التي سبقت كذبة التجميد ، بدأ ٢٠١٠,ل ونهاية كانون االول المستوطنات بين ايلو

  . بؤرة فقط١١٤العمل على بناء 
االسرائيلية المعارضة لالستيطان عن ارقام تتجاوز تلك التي عرضها " السالم االن"وتتحدث حركة 

لرسمية ترتكز الى تقارير ، فإن االحصاءات ا" السالم االن"وبحسب . المكتب المركزي لالحصاءات
اعدتها البلديات المحلية وال تأخذ في االعتبار الهجمة الكبيرة على بناء المستوطنات التي حصلت بموافقة 

وتشير هذه المنظمة غير الحكومية التي استقت ارقامها من تحقيقات ميدانية وصور . السلطات االسرائيلية



  

  

 
 

  

            ١٧ ص                                     ٢٠٧٩:         العدد       ٩/٣/٢٠١١ األربعاء :التاريخ

 بدأ العمل على بنائها في المستوطنات في الضفة الغربية منذ التقطتها من الجو ، الى اكثر من الف بؤرة
  ٢٠١١, وحتى شباط ٢٠١٠ايلول 

  ٩/٣/٢٠١١، الدستور، عّمان
  
  "سرائيلإ"لنظام المصري الجديد تتطلب استقرار العالقات مع المصلحة االقتصادية ل: دراسة .٢٧

راسات الشرق األوسط قالت دراسة جديدة صادرة عن مركز دايان لد: الناصرة ـ زهير أندراوس
وإفريقيا إن العالقات بين مصر وإسرائيل تشهد توتراً في ظل األحداث األخيرة في مصر وتوقف تزويد 

  .إسرائيل حتى اآلن بالغاز المصري
لكن دراسة المصالح االقتصادية المصرية التي لها صلة بالعالقات مع إسرائيل تدفعنا إلى خالصة 

رار العالقات مع إسرائيل أمر حيوي بالنسبة إلى االستقرار االقتصادي في فحواها أن الحفاظ على استق
وتؤثر العالقات المستقرة . مصر، وإلى استقرار النظام الجديد الذي سينشأ هناك بغض النظر عن طبيعته

مع إسرائيل تأثيراً مباشراً وغير مباشر في قطاعات أساسية في االقتصاد المصري، وفي المصالح البالغة 
  .األهمية المتصلة بالعالقات االقتصادية الخارجية المصرية

وبرأي معد الدراسة الباحث، إسحاق غال، فإن أهم قطاع هو قطاع النفط، مع مجموعة القطاعات 
، تصنيع وتكرير )للتصدير ولالستهالك المحلي(استخراج النفط والغاز : األخرى المتفرعة عنه، مثل

إن . لمحلي بالمواد البتروكيماوية، استجرار النفط والغاز، إنتاج الكهرباءالنفط، تزويد السوق المصري ا
حجم المساهمة الشاملة لقطاع الطاقة في ميزان المدفوعات المصري يوازي نصف التصدير المصري، 

  . مليار دوالر سنويا٢٥ًأي ما قيمته 
ة يسمح للدولة المصرية بتمويل عالوة على ذلك، فإن التزود الذاتي بالنفط والغاز وبالمنتوجات النفطي

شبكة الدعم الضخمة لمنتوجات الطاقة التي تشكل عنصراً مهماً في نسيج الحياة االقتصادية واالجتماعية 
أما .  بالمئة من مجموع نفقات ميزانية الدولة١٨وتبلغ تكلفة الدعم في مجال الطاقة ما يقارب . في مصر

إن سبب : وتابع. فأكبر من ذلك بكثير) م تعريفات الكهرباءوال سيما دع(تكلفة الدعم غير المباشر 
الحساسية الخاصة لقطاع الطاقة هو أن الجزء األكبر من استخراج النفط والغاز في مصر يجري في 
حقول متاخمة إلسرائيل، لذا فأي زعزعة للوضع األمني في مواجهة إسرائيل سيضر بصورة مباشرة 

ة الوضع األمني كون هذه الحقول هي في األساس حقول بحرية، وأن وما يزيد في حساسي. بهذا القطاع
استخراج النفط والغاز ونقلهما من هذه الحقول هو عملية معقدة وحساسة للغاية، فضالً عن أن جزءاً 
كبيراً من هذه المنشآت الحساسة الخاصة باستخراج النفط والغاز هو عرضة للهجوم في حال عدم وجود 

مكن أن نضيف إلى ذلك أن عشرات الحقول ومئات المنشآت يجري العمل فيها بواسطة وي. استقرار أمني
 شركة خدمات دولية، وهذه الشركات كلها ٥٠٠عشرات الشركات الدولية الستخراج النفط، عالوة على 

وقد برزت الحساسية الخاصة لهذه المنشآت في حادثة . ال يمكنها العمل في مناطق عرضة للخطر األمني
ريب األخيرة التي تعرض لها أنبوب الغاز في سيناء، والتي أدت إلى توقف تدفق الغاز المصري إلى التخ

وبحسبه فإنّه من القطاعات األساسية المهمة التي هي عرضة لألذى في . األردن وإسرائيل بصورة مؤقتة
  .قناة السويس وقطاع السياحة: حال تزعزع االستقرار مع إسرائيل

 هذين القطاعين في ميزان المدفوعات المصري فضالً عن القطاعات األخرى المرفقة ويبلغ حجم مساهمة
وخالل األعوام .  بالمئة إضافية من مجموع التصدير المصري٤٠ بالمئة و٣٥بهما، ما يتراوح بين 

 مليارات دوالر سنوياً، كرسوم ٥األخيرة بلغت مدخوالت قناة السويس في ميزان المدفوعات المصري 
خدمات المرفأ؛ خدمات النقل، (ور القناة، وأكثر من مليار دوالر أخرى في مقابل خدمات مرفقة على عب

  ).وخدمات لوجستية أخرى
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أما في مجال السياحة فقد نجحت مصر في رفع عدد السياح الذين يقومون بزيارتها من مليونين ونصف 
، األمر الذي ضاعف مداخيل ٢٠١٠  مليون سائح في سنة١٤المليون سائح في العقد األخير، إلى نحو 
وفي هذا اإلطار، تجدر اإلشارة إلى أهمية السياحة في جنوب . السياحة في ميزان المدفوعات أربع مرات

سيناء، إذ طورت مصر في هذه المنطقة خالل األعوام الخمسة عشر األخيرة شبكة ضخمة من الفنادق 
 ماليين سائح في ٣ياح الذين يقصدون هذه المنطقة ويبلغ عدد الس. مشابهة لشبكة الفنادق في إسرائيل

ولفت إلى أنّه منذ أواسط . العام، أي ما يوازي العدد اإلجمالي للسياح الذين يزورون إسرائيل سنوياً
السبعينيات ساد االستقرار السياسي واألمني في مصر، وشكل اتفاق السالم مع إسرائيل أحد أعمدة هذا 

تحسين فرص انضمامها إلى االقتصاد العالمي، وسمح لها باالستفادة من عدد االستقرار، إذ أتاح لمصر 
المساعدات األمريكية والدولية، الحجم الضخم لالستثمارات : من االمتيازات االقتصادية المهمة، مثل

وبلغت . الخاصة األجنبية، الزيادة الكبيرة في تحويالت األموال األجنبية إلى المصارف المصرية
 ٣٥ العامة من هذه االمتيازات في ميزان المدفوعات المصري في األعوام األخيرة ما يساوي المداخيل

  . بالمئة من مجموع الصادرات المصرية٤٠بالمئة إلى 
وتشكل هذه المداخيل مصدراً مهماً لالستثمار في االقتصاد، وفي تمويل االستيراد الضروري، كذلك 

وتعتبر المساعدة األمريكية .  عامالً محورياً في الجهاز المصرفيتساهم في تمويل ميزانية الدولة، وتشكل
األقل أهمية بين هذه االمتيازات الثالثة من حيث قيمتها المالية، على الرغم من أنها األكبر بين كل 

ويبلغ مجموع . ميزانيات المساعدات الخارجية للواليات المتحدة، باستثناء المساعدة المقدمة إلسرائيل
 نحو ملياري دوالر سنوياً كمعدل وسطي، والجزء ١٩٧٥ة األمريكية المقدمة لمصر منذ سنة المساعد

. األكبر منها عسكري يستخدم في تسليح الجيش المصري، أما الجزء الباقي فيذهب لتلبية حاجات مدنية
لسوق وقيمة هذه المساعدة ليست كبيرة مقارنة بمصادر أخرى بالعملة األجنبية، والتي في إمكان ا

  .المصري الحصول عليها
وقال أيضا إن إسرائيل من شأنها أن يعرض هذه األسس االقتصادية للخطر، وأن تضر بشبكة التوازنات 

التوازن بين حاجات االستيراد ومصادر العملة األجنبية، التوازن بين : االقتصادية المصرية كلها، مثل
وق على تلبية هذا الطلب، التوازن بين مصادر دخل الطلب في مجاالت مهمة كالغذاء والطاقة وقدرة الس

الحكومة ونفقاته، ويجدر التشديد على أن وضع مصر من زاوية االعتبارات االقتصادية يختلف عن 
وضع سورية ولبنان اللذين ال يتأثر استقرارهما االقتصادي باستمرار المواجهة مع إسرائيل، إالّ في حال 

 األردن، فثمة أوجه شبه بين وضعه ووضع مصر، على الرغم من أما بالنسبة إلى. نشوب الحرب
  .االختالف الكبير في البنية وفي التوجهات االقتصادية

ومن المهم اإلشارة أيضاً إلى أن حساسية االقتصاد المصري إزاء استقرار العالقات مع إسرائيل ال تعود 
 تأثر االقتصاد المصري بصورة مباشرة وغير إلى العالقات االقتصادية الثنائية بين البلدين، وإنما إلى

  .مباشرة بالعالقات االقتصادية مع الواليات المتحدة وأطراف ثالثة أخرى
في الخالصة، قال الباحث، فإن المشكالت األساسية الصعبة لالقتصاد المصري من جهة، واألهمية 

د المصري شديد التأثر في الكبرى للمصالح المصرية المذكورة أعاله من جهة أخرى، تجعل االقتصا
إن تعرض المداخيل من التصدير ومن العملة األجنبية للخطر . حال تعرضه ألي ضرر ولو كان جزئياً
 مليون مصري من الغذاء والطاقة مهمة صعبة جداً على ٨٠سيجعل تأمين الحاجات األساسية لنحو 

تلف فروع االقتصاد، وعلى العمالة الحكم، باإلضافة إلى مروحة واسعة من االنعكاسات السيئة على مخ
وغير ذلك إن عدم استقرار الوضع االجتماعي ـ االقتصادي من شأنه في نهاية األمر أن يضر بالنظام 

  .نفسه الذي سيضطر إلى أن يأخذ مثل هذا السيناريو في االعتبار
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، فمن الواضح أن لكن على الرغم من أهمية االعتبارات االقتصادية المذكورة أعاله: وخلص إلى القول
السياسة المصرية إزاء إسرائيل ستتأثر باعتبارات سياسية ودبلوماسية، ومن نافلة القول إنّه من الصعب 

  .التنبؤ بالنتيجة النهائية لهذه العوامل كلها
  ٩/٣/٢٠١١، القدس العربي، لندن

  
  لتحقيق في القضيةطالب بإعادة اوتعائلة أبو زهري تتهم أمن الدولة المصري بإعدام نجلها يوسف  .٢٨

 طالبت عائلة أبو زهري في قطاع غزة بتقديم المسؤولين عن جهاز أمن الدولة : سمير حمتو-غزة 
. المصري للمحاكمة بتهمة إعدام نجلها يوسف أبو زهري قبل عام ونصف في أقبية التحقيق المصرية

عدام شقيقه في أقبية واتهم القيادي في حركة حماس سامي أبو زهري جهاز أمن الدولة المصري بإ
  . بإعادة فتح التحقيق في قضيته وتقديم المسؤولين عن جريمة إعدامه إلى القضاءالتحقيق مطالباً

وأوضح أبو زهري في مؤتمر صحفي عقده أمس إن العائلة حصلت على تفاصيل جديدة أدلى بها 
ا موجودين بتاريخ معتقالن فلسطينيان أفرج عنهما بعد الثورة المصرية، حيث شهدا أنهما كان

 في قسم التحقيق بجهاز أمن الدولة بمدينة نصر، وأنه جيء بالمعتقل يوسف ووضع في ١٠/١٠/٢٠٠٩
المكان وكان قريباً جداً من مكان جلوس أحد المعتقلين الشاهدين، وذكر المعتقالن في شهادتيهما أن 

.    حتى لفظ أنفاسه األخيرةيوسف تعرض لتعذيب متواصل بالصعق بالكهرباء على مدار ساعة كاملة
وذكر أبو زهري أن ذلك يعني أن الشهيد يوسف لم يمت نتيجة المرض كما زعمت المصادر األمنية 
المصرية في حينه أو نتيجة مضاعفات التعذيب الذي تعرض له في بداية االعتقال كما اعتقدت عائلته 

ر يوسف أبو زهري تم قتله وإعدامه بالصعق وأشار إلى أن هذه المعلومات تؤكد أن المغدو. لفترة طويلة
بالكهربائي في جهاز أمن الدولة بمدينة نصر، وهو ما يكمل رواية استشهاد الشهيد يوسف أبو زهري 

وأعرب أبو زهري عن استهجانه لقرار النائب العام المصري إغالق ملف . ويوضح الغامض منها
 أنه أمر غير مبرر أو مفهوم اء المصري، قائالًالتحقيق أكثر من مرة ورفض إحالة القضية إلى القض

  .مطالبا إياه بتحمل مسؤولياته حتى ال تضيع الحقيقة ويفلت المجرمون من العقاب
  ٩/٣/٢٠١١الدستور، عّمان، 

  
   مسافراً فلسطينياً من اجتياز معبر رفح الثالثاء٤٥السلطات المصرية منعت  .٢٩

المسافرين الفلسطينيين، من الطلبة والمرضى، من  واصلت السلطات المصرية منع العشرات من :رفح
وأفادت هيئة المعابر  .عبور معبر رفح الحدودي، باتجاه األراضي المصرية، بغرض العالج والتعليم

نسخة منه بأن السلطات المصرية منعت أمس " قدس برس"والحدود الفلسطينية في بيان لها، وصل 
 ٢٥٩اجتياز معبر رفح باتجاه مصر، في حين سمحت بدخول ، خمسة وأربعين مسافراً من ٨/٣الثالثاء 
  . مسافرا٧٢ًوأضافت أنه قدم أمس إلى قطاع غزة عبر معبر رفح . مسافراً

  ٩/٣/٢٠١١قدس برس، 
  
   بركساتأربع خيام وأربع كهوف وأربعة بهدم إخطاراتسلم تقوات االحتالل  .٣٠

لشعبية لمقاومة الجدار واالستيطان في بلدة فاد راتب الجبور، رئيس اللجنة اأ : أحمد رمضان-رام اهللا 
 بركسات في منطقة زيف ٤ خيام و٤ كهوف و٤ بهدم إخطارات قوات االحتالل سلمت أن، )الخليل(يطا
  ".بني حيفر" الشمال الشرقي للنقطة العسكرية التابعة لجيش االحتالل والقريبة من مستوطنة إلى

  ٩/٣/٢٠١١، بيروت، المستقبل
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   الضفةفي فلسطينيين ثمانيةل االحتالل يعتق .٣١
 اعتقلت قوات االحتالل ليل االثنين الثالثاء ثمانية شبان فلسطينيين في الضفة الغربية عندما :رام اهللا

  .داهمت العديد من منازل المواطنين قبل أن تعتقل هؤالء الشبان الذين تم نقلهم إلى جهة غير معلومة
  ٩/٣/٢٠١١، البيان، دبي

  
  نساء فلسطين يتظاهرن ضد االحتالل واالنقسام في الضفة وغزة: لعالميفي يوم المرأة ا .٣٢

تركت النسوة الفلسطينيات مطالبتهن بحقوق متساوية مع الرجل، في اليوم العالمي :  كفاح زبون- رام اهللا
. للمرأة، ليخرجن في الضفة الغربية وقطاع غزة في مسيرات كبيرة، مطالبات بإنهاء االحتالل واالنقسام

ظاهرت مئات النسوة في مدن الضفة الغربية بما فيها القدس عند الحواجز اإلسرائيلية، ورفعوا وت
وكانت أكبر المسيرات في القدس ورام اهللا عند حاجز قلنديا  .شعارات وهتفوا ضد االحتالل واالنقسام

ريد إنهاء الشعب ي": ، رفعت فيها النسوة المتظاهرات شعارا مركزيا يقول٣٠٠وبيت لحم عند حاجز 
 وهتفن ضد االحتالل وتضامنا مع الثورات العربية في تونس "الشعب يريد إنهاء االحتالل.. االنقسام

نريد إنهاء ": وقالت وزيرة شؤون المرأة ربيحة ذياب للصحافيين عند حاجز قلنديا .ومصر وليبيا
خرجنا لنقول إن آخر احتالل " :وأردفت. "االحتالل اإلسرائيلي وندعو للوحدة وإنهاء االنقسام الفلسطيني

  ."في العالم يجب أن ينتهي
ولنفس الهدف خرجت النسوة في قطاع غزة، في مسيرة مركزية انطلقت من أمام مركز رشاد الشوا 

ورفعت المشاركات في المسيرة العلم .  إلى ساحة الجندي المجهولالثقافي في حي الرمال، وصوالً
ونظمت  . وضد االنقسام، وهتفن من أجل الخالص من االثنين معاًالفلسطيني، وشعارات تنادي بالوحدة

 ٨هذه المسيرات بدعوة من االتحاد العام للمرأة الفلسطينية بمناسبة يوم المرأة العالمي، الذي يصادف 
ضرورة اإلسراع الستعادة وحدتنا "وشدد االتحاد العام للمرأة في بيان صحافي على .  مارس/آذار

ا درعنا القوي في مواجهة العدوان ومن أجل مواصلة النضال الوطني والمقاومة الوطنية باعتباره
لتحرير أرضنا وإقامة دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية رائدة نضالنا 

  ."الوطني، الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا في كافة أماكن وجوده
 سالم فياض مذكرة من االتحاد العام للمرأة، تطالب بتحديد الحد األدنى  في رام اهللاوتسلم رئيس الوزراء

لألجور والحماية االجتماعية وتعزيز المساواة الكاملة وإلغاء كافة أشكال التمييز، والعمل على رفع نسبة 
مشاركة النساء في سوق العمل والحماية االجتماعية وضمان دمج النوع االجتماعي في لجنة السياسات 

لعامة ولجنة األجور وصندوق التشغيل، وتفعيل الجهاز القضائي لتشكيل محاكم مختصة بالنزاعات ا
  .العمالية، والعمل على مراقبة تنفيذ شروط السالمة والصحة المهنية

  ٩/٣/٢٠١١الشرق األوسط، لندن، 
  
   ١٩٦٧  آالف فلسطينية منذ١٠اختطاف : وزارة األسرى .٣٣

رين الفلسطينية، أن االحتالل الصهيوني اختطف أكثر من عشرة  ذكرت وزارة األسرى والمحر:غزة
 أسيرة خالل انتفاضة األقصى، مناشدة المجتمع ٨٥٠، منهن ١٩٦٨آالف مواطنة فلسطينية منذ العام 

الدولي والمنظمات الحقوقية التي تعنى بقضايا المرأة بالنظر إلى المرأة الفلسطينية األسيرة بعين الحياد، 
وأوضحت الوزارة في بيان لها،  .مع االحتالل ضد حقوقهن، والتدخل لوضع حد للمعاناةوعدم الوقوف 
تتوزع على سجني الدامون وهشارون، منهن أسيرة واحدة من غزة "، أن األسيرات ٨/٣مساء الثالثاء 

، ٤٨ من أراضى ٣ أسيرات من القدس، و٤ سنوات، مشيرة إلى وجود ٥هي وفاء البس معتقلة منذ 
 أسيرة محكومة بأحكام مختلفة أعالهن ٢٧ولفتت الوزارة إلى أن  ".من الضفة الغربية المحتلةوالباقي 
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، واألسيرة قاهرة السعدي ثالث مؤبدات وثالثين  مؤبدا١٦ًأحالم التميمي التي تمضى حكماً بالسجن 
  . بالسجن المؤبدعاماً، وآمنة منى وسناء شحادة ودعاء الجيوسي يقضين حكماً

 يخضعن لالعتقال اإلداري دون تهمة أو محاكمة، إضافة ٣ أسيرات موقوفات، و٦وجود وأشارت إلى 
وأكدت وزارة األسرى في ختام بيانها، أن  . أسيرات أزواجهن معتقلين في سجون االحتالل٤إلى وجود 

المجتمع الدولي يمارس سياسة النفاق فيما يتعلق بحقوق المرأة األسيرة حيث ال يتعامل مع قضاياها 
  . فلسطينية تقبع في األسر تحت ظروف قاسية٣٦، الفته إلى أن هناك ةبحيادي

  ٨/٣/٢٠١١، المركز الفلسطيني لإلعالم
  
  حملة وطنية لحماية المال العام ومحاسبة الفاسدين .."!من أين لك هذا" .٣٤

ملة وطنية  حإطالق، عن ٨/٣ الثالثاء ، يوم)أمان(علن االئتالف من اجل النزاهة والمساءلة أ :رام اهللا
وقال المفوض العام لالئتالف،  !". لك هذاأينمن " لحماية المال العام ومحاسبة الفاسدين، تحت عنوان

 هذه الحملة هو حماية المال العام وتعزيز حصانته إطالقن الهدف من إ :معاوكالة عزمي الشعيبي ل.د
ر حتى يتم تطبيق المواد الواردة  هذه الحملة سوف تستمأنباعتباره مال الشعب الفلسطيني كله، موضحا 

 تتولى تسلم ملفات التي الوحدة المتخصصة في هيئة مكافحة الفساد وتأسيسفي قانون مكافحة الفساد 
الذمم المالية والسندات والوثائق الخاصة بالمسؤولين على مختلف المستويات والتحقق من صدقيتها، 

  . بنصوص القانونوإلزامهملذمم المالية لى استدعاء المسؤولين الذين لم يقدموا اإ إضافة
  ٨/٣/٢٠١١وكالة معاً اإلخبارية، 

  
  غزة بعد إغالق معبر المنطار قطاع  تضيق الخناق االقتصادي على"إسرائيل" : حقوقيمركز .٣٥

وإغالق معبري ) كارني(قال المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان إن قرار إغالق معبر المنطار: رام اهللا
 . يدل على سعي االحتالل لتشديد الحصار ومواصلة تدمير اقتصاد قطاع غزةسابقاًناحل عوز وصوفا 

وأضاف المركز في بيان أنه ينظر بقلق كبير إلى قرار سلطات االحتالل الحربي اإلسرائيلي القاضي 
ن  من عواقب ذلك على تدفق السلع والحاجات األساسية لسكا، محذراً نهائياًبإغالق معبر المنطار إغالقاً

ودعا المركز المجتمع الدولي، وخاصة الدول األطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية  .القطاع المدنيين
، والخاصة بحماية المدنيين في أوقات الحرب، وكافة المنظمات اإلنسانية ١٩٤٩جنيف الرابعة لعام 

ارية لضمان التدفق الدولية للتحرك الفوري والعاجل من أجل رفع الحصار وفتح كافة المعابر التج
. الفوري لكافة احتياجات سكان القطاع من األغذية، واألدوية واالحتياجات األساسية، وخاصة مواد البناء

، المعبر التجاري الرئيسي لقطاع غزة، وهو األكبر من ١٩٩٥ سنةويعتبر معبر المنطار، منذ إنشائه في 
  .ير منتجات القطاع أيضاًحيث القدرة االستيعابية لتدفق البضائع الواردة وتصد

  ٩/٣/٢٠١١الشرق األوسط، لندن، 
  
  استمرار إغالق معبر المنطار يهدد غزة بنقص حاد في السلع .٣٦

حذر قائمون على استيراد السلع األساسية الالزمة ألهالي غزة من خطورة حدوث :  حامد جاد-غزة 
ع األساسية المتوافرة في أسواق غزة أزمة حادة خالل األيام القريبة المقبلة إثر النقص الحاد في السل

  .)كارني(نتيجة إغالق االحتالل لمعبر المنطار التجاري
وواصل سائقو الشاحنات إلى جانب عدد كبير من العمال لليوم الثالث على التوالي اعتصامهم قبالة معبر 

  .ق معبر المنطاركرم أبو سالم تعبيراً عن رفضهم التعامل مع هذا المعبر في ظل مواصلة االحتالل إغال
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 أزمة حادة إثر نفاد غاز الطهي أكد محمود الشوا رئيس جمعية شركات الوقود أن غزة تشهد حالياًو
 الجهات المسؤولة في وعدم مقدرة محطات تعبئة وتوزيع الغاز على تلبية احتياجات المواطنين، داعياً

  .السلطة واألطراف الدولية بتحمل مسؤولياتهم والتدخل
  ٩/٣/٢٠١١ان، الغد، عّم

  
  رجل أعمال يقارع االحتالل ومستوطنيه بمشاريع إسكان للفلسطينيين.. بشار المصري: تقرير .٣٧

لقصف دبابة إسرائيلية، ولم يفكر ذات يوم " جيه.بي.آر"ال يحمل على كتفه :  يوسف الشايب-رام اهللا
بيته ويغتصب مزرعته، على جندي يحتل   ليلقيهبربط حزام ناسف حول خصره، بل ربما لم يحمل حجراً

أو يرد الحجر الذي يلقيه مستوطن عليه في طريقه ما بين مدينة وأخرى في الضفة الغربية، لكنه بات في 
يسير المستوطنون مسيرات غاضبة ضده، وضد " إرهابياً"إلسرائيل، و" عدواً لدوداً"الفترة األخيرة 

  .مشاريعه
نحيل، ووسامته، بات مثار رعب للعديد من مؤسسات رجل األعمال الفلسطيني بشار المصري، بجسده ال

  .االحتالل، ومصدر كوابيس متكررة لقادة الجمعيات االستيطانية المتطرفة، وأعضائها
وغيرها من مستوطنات الضفة مسيرات غاضبة ضد " عطيرت"لم تقف األمور عند حد تسيير مستوطني 

 رغم كل المعوقات اإلسرائيلية، والتي وصلت بناء مدينة روابي، التي يصر المصري على أن ترى النور
إلى درجة استصدار قرار في الكنيست لمقاطعة أية شركة تسهم في بناء المدينة الفلسطينية الجديدة 
القريبة من رام اهللا ونابلس في آن، بل إن األمور أخذت منحى تصاعديا إلى درجة بات فيها المصري 

يلية، ومحورا الجتماعات قادة الجمعيات االستيطانية، لشن حملة عنوانا رئيسا لوسائل اإلعالم اإلسرائ
شرسة ضده، بعد أن قطع شوطا كبيرا لشراء مشروع إسكان من شركة إسرائيلية في حي جبل المكبر 

  .في القدس الشرقية المحتلة، تحيط به منازل الفلسطينيين من كل اتجاه
لفة في أحد أركان مكتبه، يشدد على أن مساعيه الدمى بأحجام مخت" الجرافات"المصري، الذي تتقاطر 

لشراء المشروع السكني في جبل المكبر جاءت بعد دراسة الحتياجات السكان الفلسطينيين في القدس 
.. بالنسبة لي القدس الشرقية جزء من الضفة الغربية وال تنفصل عنها"لمشاريع سكنية من هذا القبيل، و

تياجات الفلسطينية في القدس لمشاريع إسكانية، خاصة أن المقدسيين قمت بهذه الخطوة بهدف تلبية االح
محرومون من تصاريح البناء في القدس، إال في حاالت نادرة، وهذا ما يدفعهم للتفكير في السكن خارج 

  ".مدينتهم
ويكشف المصري أن مساعي شراء مشروع جبل المكبر أو نوف تسيون كما تسميه الشركة اإلسرائيلية 

يعود إلى عامين، وأن هناك عديد األسباب وراء هذه المساعي، منها أن األرض التي يقام ) ديغال(المالكة 
 على تراخيص عليها المشروع تقع في قلب تجمع سكاني فلسطيني كبير في القدس، إضافة إلى حصوله

حصول أي مستثمر فلسطيني على رخصة " من شبه المستحيل" وحدة سكنية، مع العلم أنه ٤٠٠ببناء 
  .ببناء وحدة سكنية واحدة في القدس الشرقية

وأشار المصري إلى أن هذا التوجه لالستثمار في مجال اإلسكان في القدس، بدأ بعد أن تكشف أن الكثير 
" بيتي"و" مسار"كانت لمقدسيين، وبالتالي وجدنا في شركتي " روابي" في من طلبات شراء وحدات سكنية

أنه من الخطأ نقل فلسطينيين من مدينة إلى أخرى بسبب عدم توفر وحدات سكنية في هذه المدينة، 
ال نريد الدخول في تفاصيل شعارات سياسية ألن تعزيز صمود : ويقول.. والحديث هنا عن القدس

  .س مسألة مهمة بالنسبة لنا بطبيعة الحال، لكننا نتحدث عن صفقة اقتصاديةالفلسطينيين في القد
 الصفقة، قبل تسريب أنباء صحافية عن نية مستثمر إتمام من وأدنىكنا قاب قوسين "ويضيف المصري 

 باألساسعربي، ومن ثم الحديث عني بالتحديد كمستثمر فلسطيني ينوي شراء مشروع إسكان مخصص 
ين، فقامت الدنيا ولم تقعد، وبدأت حملة كبيرة إلجهاض الصفقة، عبر سلسلة لمستوطنين متطرف
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، "ليئومي"مظاهرات واحتجاجات، وحمالت لجمع األموال وتسديد مستحقات الشركة اإلسرائيلية لبنك 
وحرماننا من إتمام الصفقة، وتمكنوا بالفعل خالل أسابيع قليلة من جمع ماليين الشواكل ونجحوا في صد 

تنا األولى إلتمام الصفقة، قبل أن نتوجه إلى البنك، ونقدم له عرضاً مغرياً يفوق ما يطلبه من محاول
مستحقات على الشركة اإلسرائيلية المالكة للمشروع، فكانت الخطوة المضادة أن قام عدد من حاخامات 

 إتمام الصفقة، المستوطنين بتوقيع عريضة ضد البنك، قبل أيام، فيها الكثير من التحريض ضدنا، وضد
  ".إرهابي سابق"و" عدو إسرائيل"لدرجة وصفي بأنني 

ورغم كل محاوالت إحباط صفقة شراء المصري لمشروع اإلسكان في جبل المكبر، يبدو أنه مصر على 
مواصلة العمل والتحدي، متسلحاً بإرادة وعزيمة قويتين تعكسهما نبرة صوته الواثقة ونظرات عينيه 

صحيح أن عدد من الجمعيات االستيطانية قدمت ضمانات إلى البنك اإلسرائيلي  "الحادتين، وهو يقول
 أنصحيح .. بتقديم عرض مشابه للعرض الذي تقدمت به، لكن ميزة العرض الخاص بي أنه نقدي 

هناك تباطؤا يعكس تواطؤا ما من قبل البنك، وصحيح أنهم أعلنوا أن البنك وافق على عرضهم، لكني 
  ".األيام بيننا"اية، وسأسير حتى النه

ويعترف المصري أنه تفاجأ بالقوة التنظيمية للخصم، فهو مستثمر يعمل بمفرده في مواجهة جماعات 
منظمة على أعلى المستويات، متسلحين باأليديولوجيا الدينية، واإلعالم، لجمع األموال، وينجحون في 

  ".، مع أنني لم أطلب مساعدة أحدكنت أقاتل وحيداً في هذه المعركة"ذلك بشكل الفت، في وقت 
.. من خالل هذه المعركة شعرت بالواقع، والواقع بال شك محبط، وخاصة في القدس المحتلة"ويضيف 

أكثر ما جعلني .. هناك تغييرات يومية تحدث على األرض في القدس من الصعب في المستقبل تغييرها
طو على المشروع في جبل المكبر، عرض علي أشعر بالضيق أنه وبعيد الترويج بفشلي فيما أسموه الس

 مشروعاً يملكها إسرائيليون، لكن لألسف ال نملك المبالغ ١٢أكثر من عشرين مشروعاً في القدس، منها 
  ".مشاريع ممتازة"الالزمة لالستثمار في هذه المشاريع، رغم قناعتنا بأن نصفها على األقل 

ه المشاريع ممن يروجون بأنهم يرغبون بأن تبقى القدس شعرت باألسف بأن ال مشترين لمثل هذ"ويقول 
  ".ألصحابها من فلسطينيين وعرب وغيرهم، مع أن اإلسرائيليين على استعداد تام للبيع

وفي وقت يصر فيه المصري على أنه مستمر في الصراع على جبهة مشروع جبل المكبر رغم ضيق 
ي مشاريع أخرى في القدس، ويؤكد إصراره فسحة األمل، يكشف عن أن هناك مفاوضات لالستثمار ف

  .على السير في طريق االستثمار في القدس الشرقية
دعني أقول ألنها مهمشة ومهملة على األقل مع أن بيان .. ال أريد أن أقول ألسباب سياسية"ويقول 

، خاصة أنهم نشروا صوري، ووصفوني "الحاخامات األربعة عشر األخير هو بمثابة تصريح بقتلي
، وفق ما يؤكد المصري، الذي يحمل الجنسيتين األميركية واألردنية، وال "اإلرهابي، وبعدو إسرائيلب

يحمل رقما وطنيا فلسطينياً، وبالتالي لربما يعاني في قادم األيام من حظر يحول دون دخوله األراضي 
  .الفلسطينية

 خاصة أن أي مستثمر فلسطيني ويقر المصري أن فرص االستثمار في القدس تتطلب الكثير من الجلد،
، وبالتالي االستثمار في القدس "أموال استثمارية"، وليست "أموال أيديولوجية"سيكون حينها في مواجهة 

قد يتطلب دعماً لحجم المخاطرة، لكن الفرص التجارية هناك ليست معدومة، خاصة أن هذه األموال 
يديولجيا الدينية للجماعات اليهودية المتطرفة، إال أنها اإلسرائيلية، وإن كان يتم جمعها باالتكاء على األ

تتحول إلى مشاريع تجارية في النهاية، كما هو حال مشروع جبل المبكر، علماً بأن القانون اإلسرائيلي ال 
يمنع الفلسطيني أو العربي من الشراء في القدس، بما في ذلك العقارات، وإن كان سيعرقل منح تراخيص 

الي من السهل لو توفرت اإلرادة واألموال الحفاظ على العقارات الفلسطينية في القدس، بل البناء، وبالت
وشراء عقارات إسرائيلية أيضاً، ما من شأنه قلب المعادلة الجغرافية والديموغرافية التي تسعى السلطات 

  .اإلسرائيلية إلى فرضها في المدينة المقدسة
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التي يصر على إتمام بنائها كأول " روابي"ثر من جبهة، فمن يقاتل بشار المصري هذه األيام على أك
مدينة نموذجية فلسطينية، رغم عراقيل االحتالل والمستوطنين الذي هاجموا المدينة واقتلعوا أشجارها 
أكثر من مرة، إلى مشروع جبل المكبر المطل على قبة الصخرة، ويأتي في قلب احياء فلسطينية في 

 بروح ثائر سالحه اإلصرار على أن االستثمار في فلسطين، وفي القدس العاصمة يقاتل.. القدس الشرقية
ممكن بل وواجب، وخاصة إذا ما كان االستثمار في قطاع اإلسكان، فحين يرتفع مدماكاً فوق آخر تتكسر 

  .الصهيونية المتواصلة منذ عقود، وما تزال" الترانسفير"مشاريع 
  ٩/٣/٢٠١١الغد، عّمان، 

  
   يحّملون األونروا المسؤوليةهأهالو ...على باب مستشفى  فلسطينيطفلة وفا: لبنان .٣٨

 مأساة عائلة فلسطينية تختصر بأبلغ تعبير معاناة أمس شهد مخيم عين الحلوة : رأفت نعيم- صيدا
الالجئين الفلسطينيين في لبنان في ظل انعدام الخدمات الصحية واالجتماعية لهم وتقليصها من قبل وكالة 

 توفي الطفل الفلسطيني محمد نبيه  حيث. على مختلف المستوياتأوضاعهم في وا ما انعكس تردياًاألونر
 على األقل أو المستشفيات بعدما تعذر تأمين كلفة عالجه، إحدىبين يدي والديه عند باب )  عاما١١ً(طه 

منذ عامه األول ومحمد الذي يعاني . بضع ليترات من األوكسجين كان يمكن أن تبقيه على قيد الحياة
 شبه دائمة وجعله بحاجة دائمة للعالج، كان إعاقةمرض نقص األوكسيجين في الدماغ الذي تسبب له في 

 مستشفيات صيدا بعد تدخل خيرين لدى األونروا لتغطية كلفة عالجه، إحدى إلى أسبوعينأدخل قبل 
 األحمر الفلسطيني غير المجهز وبعدما لم يجد هذا العالج في مستشفى الهمشري التابع لجمعية الهالل

 وإلخراج لالستدانة الطفل أهل تكفلت األونروا بجزء من التكلفة، واضطر أنبآلة تنفس اصطناعي، فكان 
 المستشفى لكنه توفي في إلى تم نقله ولما تدهورت حالته مجدداً.. ابنهم من المستشفى قبل اكتمال عالجه

 والد الطفل نبيه طه الذي روى ما جرى أوضحين وفق ما  بعد تأخر تزويده باألوكسجاإلسعافسيارة 
لى المستشفى مؤخرا في إ وأخذناه سنوات من مرض صعب، ١٠ابني كان يعاني منذ : "مع ولده فقال

 مستشفى الهمشري، لكن تبين أنه غير مجهز بآلة تنفس إلى في حالة طارئة أخذناهحالة خطرة، بداية 
 مستشفيات صيدا الخاصة، لكنها رفضت بإحدىثم اتصلوا .. يةولأ إسعافاتاصطناعي ، فأجروا له 

استقباله ألنه فلسطيني وأبلغنا أنه يجب أن يغطى من قبل األونروا، وبعد االتصال بطبيب األونروا قال 
 فوجئنا الطوارئ إلى لتغطيه األونروا، وعندما وصلنا الطوارئ قسم إلىيجب أن يدخل كحالة طارئة 

وبعد تدخل ..  دوالر حتى١٠٠دوالر تأمين ولم يكن المبلغ متوافرا وليس معنا  ١٠٠٠بأنهم يريدون 
 األونروا إن في العناية الفائقة، وعندما جاء الطبيب قال  يوما١٤ًبعض الخيرين ادخلوه المستشفى وبقي 

 أن وباقي المبلغ لم نستطع أيام مليون، وبعد الضغط غطوا عشرة ١٣ مبلغ أصلستغطي فقط يومين من 
 نفس المشكلة وتوفي ابني عند باب المستشفى في سيارة إلىولما تدهورت حالته مجددا عدنا . نسدده

ونحن نحمل المسؤولية للمسؤولين عن الشعب الفلسطيني وعن األونروا المسؤولة عن . اإلسعاف
  ".خدماته

 عيادات إقفال  علىأقاربهوقبيل تشييع الطفل طه في مخيم عين الحلوة أقدم فلسطينيون غاضبون من 
تابعة لوكالة األونروا في المخيم، وحملوا جثمان الطفل المتوفي وساروا به في تظاهرة غضب شارك 
فيها عدد من ممثلي القوى الفلسطينية في المخيم، ثم وضعوه في سيارة وجابوا به الشارع الرئيسي قبل 

    .أن يوارى في الثرى في مقبرة المخيم
  ٩/٣/٢٠١١، بيروت، المستقبل
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   الفلسطينيةنح الجنسية األردنية للرئيس عباس وكبار السلطةم :تقرير إسرائيلي .٣٩
أن قـرار   " مجلس يـشع  "أفاد تقرير إسرائيلي أعدته إدارة البحوث في        :  ترجمة قدس نت   -القدس المحتلة 

س الحكومة األردنية بحرمان المواطنة وحق الجنسية، للمواطنين من أصل فلسطيني ال يسري على الرئي             
  .الفلسطيني محمود عباس وموظفين كبار في السلطة الفلسطينية

ووفقا للتقرير اإلسرائيلي فان المسؤولين الفلسطينيين يواجهون انتقادات كبيرة في الشارع الفلسطيني بعد             
ثبوت هذه االنباء التي يعتبره الفلسطينيين بانها خيانة للجذور الفلسطينية ، خـصوصا وان االردن تقـوم                 

الجنسية االردنية من أالف المواطنين االردنيين من أصل فلـسطيني يقيمـون فـي االردن منـذ            بسحب  
  ..حسب التقرير"..عشرات السنين

أن منح المواطنة األردنية لكبـار      " وقال نائب رئيس البرلمان األردني عاطف الطراونة، في هذا السياق           
ية وسحبها من االف المواطنيين العاديين يهدف       المسؤولين الفلسطينيين يهدف إلى تعزيز السلطة الفلسطين      

إلى تعزيز العالقات بين الفلسطينيين وأراضيهم، وفريق المفاوضات الفلسطيني من القيـادة الفلـسطينية              
  . لهذا الهدف" العليا تلقي الجنسية االردنية

ين مـن المنحـة     وكان هناك قلق في الشارع الفلسطيني ولعدد من المسؤولين الفلسطينيين الغير مـستفيد            
االردنية بان هذه الخطوة تثبت عدم وجود الثقة في الجنسية الفلسطينية والـسعي إلـى تـأمين انفـسهم                   

  . بالجنسية االردنية
كيف يقول المسؤولون الفلسطينيون أن نزع الجنسية األردنية من الفلسطينيين يساعدهم           "وتساءل الطراونة   

  ".الء المسؤولين للحصول على الجنسية األردنية؟لالرتباط بارضهم وقضيتهم في حين يسعى هؤ
  ٩/٣/٢٠١١وكالة قدس نت، 

  
  ال تجنيس للفلسطينيين وما نقوم به استبدال بطاقات ألسباب : وزير الداخلية األردني .٤٠

  نفى نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية سعد هايـل الـسرور             : مصطفى الرياالت  - الدستور   -عمان  
نيس الفلسطينيين، مؤكدا ان الحديث عن االرقام الوطنية ليس بحجم االنطباع           وجود اجراءات تستهدف تج   

وقال خالل لقائه امس رئيس واعضاء لجنة فلسطين النيابية ان عدد الذين فقدوا ارقامهم الوطنية               .  السائد
ا ليس باالالف كما يشاع، والحاالت التي تستدعي التصويب ليست بالحجم الذي يتم الحديث عنه ، مـضيف   

وهذا كالم غير صحيح ، ونحن لم نجنس اي فلسطيني          "ان هناك اصواتا تتحدث عن تجنيس للفلسطينيين،        
واشار الى ان التجنيس له اجراءاته التي يحددها قانون         . وما نقوم به هو استبدال بطاقات السباب متعددة       

  . الجنسية
ال يجوز المساس به بأي شكل من       وقال وزير الداخلية ان حق المواطنة مصون ومحفوظ بنص الدستور و          

اإلشكال ، مؤكدا كذلك على حماية حقوق المواطنين الفلسطينيين والتصدي للسياسات الخارجيـة التـي                
  . تهدف الى تفريغ االراضي الفلسطينية المحتلة

واعلن السرور خالل اللقاء الذي عقد برئاسة رئيس اللجنة يحيى الـسعود وحـضور وزيـر الـشؤون                  
رياض ابو كركي للبحث في موضوع سحب االرقام الوطنية ان الوزارة شكلت لجنة لدراسـة               البرلمانية  

كل القرارات السابقة منذ انشاء دائرة المتابعة والتفتيش للحفاظ على حقوق المواطنين ، مؤكدا ان الوزارة                
أولويـة مـن    بصدد وضع تعليمات موحدة دائمة ال يمكن تغييرها بتغير الوزراء ، الفتا ان هذا االمـر                 

  .أولويات الوزارة
 وقال ان عدد الذين فقدوا ارقامهم الوطنية ليس باالالف كما يشاع والحاالت التي تـستدعي التـصويب                 
ليست بالحجم الذي يتم الحديث عنه ، موضحا ان العدد قليل جدا وضئيل مؤكدا ان اي شخص لحق فيـه                    

واضاف ان هناك الية جديدة المجـال       . لتصويبهاجراء دون ان يكون له سند قانوني سيتم استقبال طلبه           
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فيها للخطأ وستكون ثابتة وراسخة والتتغيير بتغير الوزير وان ما يحكمنا هو حـق المواطنـة وسـنتخذ            
  . القرار بشجاعة
ال اضمن ان هناك اخطاء حصلت نتيجة تصرف موظف او صاحب حـق تقـاعس عـن                 "وقال السرور 

لن نترك االمر   " واضاف. مصان وال يمس باي شكل من االشكال      مالحقة حقه ، مؤكدا ان حق المواطنة        
لتكرار االخطاء وال نريد اجتهادات في الموضوع ، موضحا ان هناك حاالت مسلم بها وال نقـاش فيهـا                   
واخرى حاالت قد تخضع لهذا التفسير او ذاك يرتبط بقرار الوزير وال صالحية في هذا االمر اال لوزير                  

للجنة فرغت من دراسة جميع التعليمات وسيتم وضع التعليمات لهذا الموضوع فـي             وقال ان ا  .  الداخلية
واضاف لن يكـون    .  ورقة واحدة وتصنيف لحاالت تخضع لقرار الوزارة واخرى ال يوجد اجتهاد فيها             

  . هناك شخصنة في االمور او اجتهادات بهذا الموضوع وهذه سياسة الوزارة واؤكد عليها 
تابعة والتفتيش انشئت بعد قرار فك االرتباط ومنذ بداية انشاء الـدائرة تـم وضـع                واضاف ان دائرة الم   

تعليمات وانظمة وهي كثيرة وصدرت عن عدد من وزراء الداخلية والموظف الذي يطبـق التعليمـات                
وشـرح الـسرور    .  يتطلب منه جهدا كبيرا ونباهة نتيجة كثرة التعليمات التي جرت في مراحل مختلفة            

وان البطاقات التي يتم صرفها موضحا ان البطاقة الصفراء هي لمواطن اردني مـن اصـل                مدلوالت ال 
فلسطيني ومعه لم الشمل والخضراء تصرف لمواطنين فلسطينيين يقيمون في مناطق السلطة والزرقـاء              
البناء قطاع غزة ومعه لم الشمل والزهري البناء قطاع غزة غير الحاصلين على تصريح لـم الـشمل                  

واضاف ان كل بطاقة لها سند قانوني تصرف على اساسه استنادا الى التعليمات             .   خارج القطاع  ومقيمين
وقال انه منذ تولى حقيبة وزارة الداخليـة        .  التي صدرت منذ تاسيس دائرة المتابعة والتفتيش وحتى االن        

الفلـسطيني   الماضي وحتى االن تغيرت الصورة بشكل كامل الننا حصرناها على المواطن             ١٢في شهر   
  .الذي يحمل الجنسية الفلسطينية او يعمل باجهزة السلطة الوطنية الفلسطينية او من يتنازل عن الجنسية

 بطاقـة   ٤٢ بطاقة منهـا     ٤٥٧وبين ان االرقام تظهر خالل الفترة المشار اليها ان مجموع البطاقات بلغ             
اما .  ة السلطة او التنازل عن الجنسية     خضراء تعود اسبابها لحمل الجنسية الفلسطينية او العمل في اجهز         

وعن عدد البطاقات المصروفة خـالل العـام        .  البطاقات المتبقية فقد استبدلت من خضراء الى صفراء       
و بطاقة من خـضراء     ٨٤٧٣ بطاقة من صفراء الى خضراء       ٨١٨الماضي قال السرور انه تم استبدال       

 قد يكـون فـي      ٨١٨ي صرفت والبالغ عددها     واوضح السرور ان البطاقات الخضراء الت     . الى صفراء   
قرار صرفها اخطاء ، مشيرا الى ان الوزارة تعيد النظر باالجراءات او اي حالة تم االفتراء فيها علـى                   

واكـد  .  حق مواطن وسنعمل على تصحيح اي قضية عادلة الي مواطن بمنتهى الحرص علـى حقـه               
 معاناة الناس ، مؤكدا انه سيتم العمل على الغاء اي      السرور ان الهدف من دائرة المتابعة والتفتيش تخفيف       

  . معاناة وصعوبات اثناء مرور المعاملة باتخاذ اجراءات سهلة
وقال ان هناك اصواتا تتحدث عن تجنيس للفلسطينيين وهذا كالم غير صـحيح ونحـن لـم نجـنس اي              

ـ             االت تتعلـق باالطفـال او      فلسطيني وما نقوم به هو استبدال بطاقات السباب متعددة منها التصويب لح
لعاملين في الخارج او لمن خرج عن طريق مطار اللد ، مشددا على ان االستبدال يضمن تصويب بعض                  
الحاالت التي ذكرت ومنها مثال سحب الرقم الوطني نتيجة تفسير خاطئ للقرار الذي تم االستناد اليـه او                  

  . اشخاص لم يقوموا باجراءات ادت الى سحب الرقم الوطني
  ٩/٣/٢٠١١، الدستور، عّمان

  
  األردن إلى  اإلسرائيليةإجراءات لمنع دخول منتجات المستوطنات .٤١

باتخـاذ اإلجـراءات الالزمـة      ,  إلى كافة الجهات المعنية     األردنية،   أوعزت الحكومة : إبراهيم خريسات 
, "العرب اليوم "لـ  , وقال مصدر مطلع   .للحيلولة دون دخول منتجات المستوطنات اإلسرائيلية إلى األردن       
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الحكومة حددت قائمة بأسماء الشركات والمصانع التي تعمل بشكل كامل أو جزئي في المـستوطنات               "إن  
  ".المقامة على األراضي الفلسطينية لضمان منع دخول منتجاتها إلى األردن

ـ       "أن  , الذي رفض الكشف عن هويته    , واعتبر المصدر  ح المصانع المقامة في المستوطنات انتهـاك فاض
إلـى أسـواق    , المنتجة فيهـا  , لذلك فإن األردن لن يسمح بدخول السلع      , لكافة القوانين والقرارات الدولية   

  ".المملكة
الحكومة أرسلت إلى دائرة الجمارك األردنية قائمة المـصانع والـشركات التخـاذ             "وأشار المصدر أن    

 - في تصريحات صحافية سـابقة       -وأكدت الحكومة    ".التدابير الالزمة لضمان منع دخول هذه المنتجات      
  ".لن تسمح بدخول منتجات المستوطنات اإلسرائيلية المقامة على األراضي الفلسطينية إلى المملكة"أنها 

  ٩/٣/٢٠١١، العرب اليوم، عّمان
  
  أسبوع إنهاء الفصل العنصري اإلسرائيلي ينطلق في لبنان .٤٢

 ٧٧، الذي ينظم فـي      »العنصري اإلسرائيلي إنهاء الفصل   «بدأ أمس األول في بيروت      : ادم شمس الدين  
 عاماً عرفت   ٦٢عنوانه شعار أقرب إلى الحلم، يراود رافضي الظلم، منذ أكثر من            ... مدينة حول العالم  

 ٦٢. إال أن الواقع يدفع بالكثير من الحالمين بالعدالة إلى االستـسالم لـواقعهم            . أشكال النضال والمقاومة  
ء، فكيف لمقاطعة البضائع اإلسرائيلية أن تحدث فرقاً عجـزت المقاومـة            عاماً من القتال ولم يتغير شي     

الجامعـة  «المسلحة عن إحداثه؟ ذلك كان محور الحلقة األولى من النقاش ضـمن األسـبوع، شـهدته                 
، وأجريت خالله مقارنة ما بين الوضع الفلسطيني والوضع الجنوب أفريقي، فـي             »األميركية في بيروت  
  .زمن الفصل العنصري

النشاط الذي  . مرت ستة اعوام على إطالق نشاطات أسبوع الفصل العنصري اإلسرائيلي االول في العالم            
 مدينة حول العـالم، مـن بينهـا         ٧٧، يقام اليوم في أكثر من       ٢٠٠٥انطلق من جامعة تورنتو في العام       

نشاطات تثقيفية،  ويهدف النشاط إلى إنهاء الفصل العنصري اإلسرائيلي، ويتضمن إقامة ندوات و          . بيروت
لتسليط الضوء على الممارسات العنصرية التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين، من أجل تفعيل ما بدأ               
يعرف اآلن بحركة المقاطعة العالمية للبضائع اإلسرائيلية، وسحب االستثمارات منها وفرض العقوبـات             

  .عليها نتيجة هذه الممارسات
 ٩/٣/٢٠١١، السفير، بيروت

  
  اتجاه داخل المجلس العسكري إلسناد الملف الفلسطيني لوزارة الخارجية": مصريونال" .٤٣

عزت مصادر فلسطينية بالقاهرة، قرار إلغاء الزيارة التي كان مقررا أن يقوم بها اللـواء               : عمر القليوبي 
ـ                سطينية محمد إبراهيم نائب رئيس جهاز المخابرات إلى رام اهللا، الستئناف جهود تحقيق المـصالحة الفل

إلى أنه ربما يكون مرتبطًا بتقليص دور المخابرات في إدارة الملف الفلسطيني وإعادتـه مجـددا إلـى                  
  .الخارجية المصرية

وألغى المجلس األعلى للقوات المسلحة زيارة الوفد األمني المصري التي كانت مقررة األحد الماضي إلى               
ثلي فصائل فلسطينية، للمرة األولى منذ اإلطاحة بنظام        رام اهللا للقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس ومم       

  .الرئيس حسني مبارك
وجاء ذلك بعد أن تفاجئ أعضاء المجلس الذي يدير شئون مصر باإلعالن عن الزيارة دون إخطـارهم                 
بشكل مسبق، فيما رجحت مصادر مطلعة على الملف الفلسطيني أن يكون إلغـاء الزيـارة جـاء بعـد                   

  .اد لرغبة المخابرات في استمرار توليها إدارة الملف الفلسطينياالصطدام بتوجه مض
وبحسب المصادر، فإنه ينتظر أن يجري المجلس العسكري اتصاالت مكثفة مع الدكتور نبيـل العربـي                
وزير الخارجية الجديد، لبحث سبل استئناف الجهود المصرية لتحقيق المصالحة الفلسطينية، مع إمكانيـة              
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، السيما وأن هناك ارتياحا لسلوك الحركة،       "حماس" الورقة المصرية التي طالبت بها       إدخال تعديالت علي  
  .فيما يتعلق بتأمين حدود قطاع غزة مع مصر غزة خالل مرحلة االنفالت األمني التي شهدتها مصر

 "فتح"وأكدت المصادر، أن الدور المصري سيقوم خالل المرحلة المقبلة على إيجاد مواقف متوازنة تجاه               
، والوقوف علي مسافة واحدة من الحركتين، والتراجع عن سياسة االنحياز طـوال الـسنوات               "حماس"و

  .والسلطة الفلسطينية" فتح"األخيرة لحركة 
، أن عـودة مـصر السـتئناف        "المصريون"وأوضح إبراهيم الدراوي الخبير في الشئون الفلسطينية لـ         

  .حظى بدعم جميع الفصائل الفلسطينيةدورها فيما يتعلق بالمصالحة الفلسطينية أمر ي
واعتبر أن قيام وزارة الخارجية بدور مهم في الملف الفلسطيني سيعيد االعتبار للدور المصري، حيـث                
ستتعاطى مصر مع الملف الفلسطيني كقضية أمن قومي وليس كمشكلة أمنية كما كان معموال به خـالل                 

 مسافة واحدة من الفصائل الفلسطينية، إذا كانـت         وشدد على أهمية وقوف مصر علي     . السنوات األخيرة 
هناك رغبة في إنجاح جهود تحقيق المصالحة، منتقدا بشدة انحياز مصر للـسلطة الفلـسطينية برئاسـة                 

  .محمود عباس طوال السنوات األخيرة، األمر الذي كانت له تداعيات سلبية علي ملف المصالحة
  ٨/٣/٢٠١١المصريون، القاهرة، 

  
  اتهام سامح فهمى بمنح مستثمرين إسرائيليين حق استخراج الذهب فى مصر: "المصريون" .٤٤

يدرس المكتب الفنى للنائب العام أوراقا قدمت له فى واقعة جديدة ضد وزير البترول والثروة المعدنيـة                 
األسبق، سامح فهمى تتهمه بتسهيل حصول شركات يشارك فيهـا إسـرائيليون علـى منـاجم الـذهب                  

وتلقى النائب العام تقريرين رقابيين من الجهاز المركـزى للمحاسـبات والرقابـة             .  ةبالصحراء الشرقي 
اإلدارية حول عمليات بيع مناجم الذهب المصرية لشركات أجنبية، تستخرج الذهب وتبيعه فى الخـارج               

  . دون مراقبة أو محاسبة من أحد
 قانونية صدق عليها مجلـس الـشعب،        وتبين من تقرير الرقابة اإلدارية أن مناجم الذهب بيعت باتفاقيات         

لكن الفساد كان فى تنفيذ بنود هذه االتفاقيات بطريقة أخلت بحقوق الدولة المـصرية ومنحـت الـذهب                  
  . للشركات األجنبية دون حساب

إلدارة عمليـة   » شـركة عمليـات   «وجاء فى تقرير الرقابة اإلدارية أن االتفاقيات نصت على تـشكيل            
جم، ويكون النصف فى هذه الشركة للحكومة المصرية ممثلة فى هيئة الثـروة             استخراج الذهب من المنا   

  . المعدنية والنصف اآلخر للشركة التى حصلت على حق استخراج الذهب
وتنص هذه االتفاقيات المصدق عليها من قبل مجلس الشعب أن تنفق الشركة المستثمرة كل مـا تتطلبـه                  

على اإلنتاج حتى تغطى مصروفاتها، وبعدها يـتم اقتـسام          عملية استخراج الذهب من أموال، ثم تحصل        
  . اإلنتاج بين الحكومة المصرية والشركة المستثمرة

وبحسب تقرير الرقابة اإلدارية فإن فساد المسئولين فى هيئة الثروة المعدنية أتاح للشركات المستثمرة أن               
لذهب ألكبر عـدد ممكـن مـن        تبالغ فى كشوف مصروفاتها، بما يجعلها تستحق الحصول على إنتاج ا          

  . السنوات دون وجه حق
  ٨/٣/٢٠١١المصريون، القاهرة، 

  
  "إسرائيل"قرير استخباري يكشف عن عالقة بين حزب العمال الكردستاني وت": توادي زمان" .٤٥

كشف تقرير استخباري أعده جهاز المخابرات العامة التركي وقدمه خالل اجتمـاع مجلـس              : )أ.ب  .د  (
شباط الماضي، أن حزب العمال الكردسـتاني       / فبراير ٢٤اسة الرئيس عبداهللا غول في      األمن القومي برئ  
  ."إسرائيل"يقيم عالقات مع 
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 التركية في موقعها اإللكتروني، أمس، أن التقرير يشير إلى أن الحـزب             "توادي زمان "وذكرت صحيفة   
 ١٢نتخابات العامة المقـررة فـي       لديه خطة للقيام بانتفاضة في الربيع المقبل في محاولة للتأثير على اال           

ونقلت الصحيفة عن مسؤول أمني بارز لم تذكر اسمه قوله إن تقرير المخـابرات    . حزيران المقبل   /يناير
 كثفت اتصالها مع حزب العمال الكردستاني انتقاماً للقاء رئيس الوزراء التركـي             "إسرائيل"يشير إلى أن    

ويقول التقرير إن الحزب يشعر بـالقلق  . يارته إلى لبنان رجب طيب أردوغان مع قادة حزب اهللا أثناء ز      
إزاء انخفاض معدل التصويت لمصلحة حزب السالم والديمقراطية، حيث يخوض مرشحوه االنتخابـات             

وتضمن التقرير مقابالت مع عناصر مختلفة من حزب العمال الكردستاني بشأن اسـتراتيجية         . كمستقلين  
. لمسلحون في المقابالت بأنهم تلقوا تدريباً على يد مسؤولين بالموساد           واعترف ا . عمله في فصل الربيع     

ولدى جهاز المخابرات العامة مشاهد فيديو لمقابلة يقول فيها مراد كاراياالن المسؤول الثاني بالحزب إنه               
   . ٢٠١٠أيار /هاجم القاعدة البحرية في اإلسكندرونة أثناء أزمة أسطول الحرية في مايو

  ٩/٣/٢٠١١، شارقةالخليج، ال
  

  رفحمعبر غزة عبر قطاع دخول مساعدات قطرية إلى  .٤٦
، بدخول سبعة أطنان من حليب األطفال إلى        )٣-٨(سمحت السلطات المصرية، مساء اليوم الثالثاء       : رفح

  .، مقدمة من جمعية قطرية خيرية)جنوب القطاع(قطاع غزة عبر معبر رفح البرى 
لمت الكميات إلى مجمع الشفاء الطبي بغزة، الفتة النظـر إلـى أن             أنها س " جمعية قطر الخيرية  "وذكرت  

  .الشحنة جاءت لسد النقص الحاد في المواد الطبية وحليب األطفال
بدوره؛ أشاد مدير مجمع الشفاء الطبي مدحت عباس بالدعم األردنـي والقطـري المتواصـل للـشعب                 

  . الفلسطيني والتخفيف من معاناته
 ٨/٣/٢٠١١، مالمركز الفلسطيني لإلعال

  
  تطلق مسابقة القدس الطالبية " عيد الخيرية"مؤسسة : قطر .٤٧

أطلقت مؤسسة الشيخ عيد بن محمد آل ثاني الخيرية بالتعاون مع العمادي للمـشاريع مـسابقة                : الدوحة
 أجهزة الب توب للفائزين بـالمراكز       ٣ ألف ريال قطري جوائز نقدية و      ١٨ رصدت لها    ،القدس الطالبية 

  .ولىالعشرة األ
وصرح مدير عام مؤسسة الشيخ عيد الخيرية السيد علي بن عبداهللا السويدي بأن المسابقة جاءت مكملـة                 
للدور الحيوي الفاعل الذي تقدمه المؤسسة ضمن مشاريعها المتعددة للحفاظ على مدينة القدس وهويتهـا               

ى القبلتين وثالث المساجد التي     الثقافية ودعم القضية الفلسطينية وفي مقدمتها المسجد األقصى الشريف أول         
، كما تهدف المسابقة إلى التعريف والتذكير بما تعانيه هذه المدينة وأهلهـا فـي ظـل             "تشد إليها الرحال    

االحتالل الصهيوني العنصري، وبواقع صمودها وصمود أهلها الذين جعلـوا مـدينتهم عـصية علـى                
قدس الطالبية إلى تعميق روح التحدي والـصمود        وتسعى المؤسسة من خالل إطالقها مسابقة ال      . االقتالع

في وجه االحتالل، وتفعيل دور الجماهير العربية تجاه القدس وأهلها ودعمهم بكافة الوسائل الممكنة؛ كما               
تسعى إلى تكريس مفهوم الشراكة والتكامل بين مختلف مكونات األمة من أجل نصرة القـدس وتعزيـز                 

  .دورها كقضية جامعة موحدة
 ٩/٣/٢٠١١،  الدوحةالشرق،

  
   ال يجب السماح لحماس بخنق الديمقراطية ..تطورات المنطقة جعلت السالم ضرورة: هيغ .٤٨

وزيـر الخارجيـة    ، أن   لنـدن ، مـن    ٨/٣/٢٠١١،  )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية     ذكرت  
 عبـاس فـي     ، في مؤتمر صحفي مشترك مع رئس السلطة الفلسطينية محمـود          قال البريطاني وليام هيغ  
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، وأكد أن بالده ملتزمة بحـل       'التطورات في المنطقة جعلت من عملية السالم ضرورة قصوى        ' إن   لندن،
الدولتين وفق معايير اتفقت عليها كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا لدى التصويت على  إدانة االسـتيطان                 

  .قبل أسابيع في مجلس األمن
، وأن تكون القدس عاصمة     ١٩٦٧دولة فلسطينية على حدود عام      وأوضح أن هذه المعايير تدعو إلى قيام        

  .للدولتين، وحال عادال لقضية الالجئين الفلسطينيين، بشكل يضمن العدل للفلسطينيين واألمن لإلسرائيليين
وجدد وزير الخارجية البريطاني تأكيده رفع مستوى التمثيل الفلسطيني على غرار باقي الدول األوروبية،              

  .أمله  بأن يتم االعتراف الكامل قريبا مع قيام الدولة الفلسطينيةمعربا عن 
وكان هيغ حذر من استمرار األوضاع على حالها، وأكد وجوب تحقيق تقدم في عملية  الـسالم، وقـال                   

، وأشار إلى األفكار التي طرحتها بريطانيا بالتوافق مـع          'يجب أن تستند المفاوضات إلى معايير واضحة      '
فرنسا، وألمانيا، واسبانيا، حول وجوب إسناد المفاوضات إلى أسس ومعـايير           : بية األخرى الدول األورو 

  .واضحة
ودعا المجتمع الدولي بما في ذلك الواليات المتحدة األميركية إلى دعم استئناف المفاوضات على أسـاس                

لكلتيهمـا،  ، وان تقود هذه المفاوضات إلى قيام دولتين، وان تكون القـدس عاصـمة               ١٩٦٧حدود عام   
  .والتوصل إلى حل عادل لقضية الالجئين الفلسطينيين

أننا أمام خطر حقيقي بأن تتوصل الحكومـات        'وفي تعقيبه على التطورات األخيرة في المنطقة، قال هيغ          
الستنتاجات خاطئة من حالة عدم االستقرار في الشرق األوسط، وتتراجع في جهودها الراميـة لتحريـك     

  .'اإلسرائيليين والفلسطينيينعملية السالم بين 
علينا التوصل الستنتاج معاكس، أال وهو الحاجة للعودة بشكل عاجل للمحادثات ألجل تحقيـق              'وأضاف  

  .'تطلعات الشعب المشروعة بالتوصل لحل الدولتين عبر المفاوضات
نه ال ينبغي    إ  قال  وليام هيغ  ، من لندن، أن   ٨/٣/٢٠١١،  )بي بي سي  (هيئة اإلذاعة البريطانية    وأضافت  

حرية التعبير الديمقراطي للفلسطينيين، وذلك بعد      " بخنق"السماح لحركة حماس االسالمية في قطاع غزة        
وأعرب هيغ في مـؤتمر صـحفي        .أن أعلنت الحركة رفضها لدعوة إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية        

وة التي وجهتها القيـادة     عقب محادثات في لندن مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، عن ترحيبه بالدع           
  .الفلسطينية الشهر الماضي إلجراء انتخابات فلسطينية في شهر سبتمبر أيلول القادم

  
   توافق على مشروعين السكان الالجئين المهدمة بيوتهم جنوب غزة "سرائيلإ": ونروااأل .٤٩

ان " االونروا"ينيين  اعلن عدنان ابو حسنه المستشار االعالمي لوكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسط          : غزة
اعطاء االولوية الثنـين    " فيليبو جراندي "الجانب االسرائيلي قرر في اجتماع مع المفوض العام لالونروا          

من مشاريع االسكان الكبرى في جنوب قطاع غزة تستهدف اسكان االف الفلسطينيين الذين هدمت بيوتهم               
   . ٢٠٠٣ -٢٠٠٢في عامي 

منسق اعمال الحكومة االسرائيلية في االراضـي الفلـسطينية         " ن دانغوت ايتا"وقال ابوحسنه ان الجنرال     
انه سيعطي االولوية الكمال اثنـين مـن مـشاريع          " فيليبو جراندي "المحتلة اكد خالل اجتماعه مع السيد       

واشار ابـو حـسنه      . احدهما في مدينة خان يونس واخر في مدينة رفح        " االنروا"االسكان تشرف عليهما    
ين المشروعين وفي حال اكمال بناءهما بسرعة والذين توقف العمل فيهما منذ اكثر من اربع               ان هذ " الى  

سنوات بسبب الحصار االسرائيلي سيستفيد من بناءها االالف من الفلسطينيين الذين هدمت منازلهم خالل              
  .هجمات اسرائيلية على قطاع غزة 

لطان غرب مدينة رفـح  تمولـه  المملكـة    ان هذه الوعود شملت مشروع للسكن في حي تل الس        " وبين  
 وحدة سكنية اضافة الى مدرسة ومركـز صـحي          ٧٥٢العربية السعودية ويشمل في مرحلته االولى بناء      

وقال ان االونروا قدمت    .  مليون دوالر  ٥٢لخدمة السكان حيث سيكلف هذاالمشروع االسكاني الكبير نحو         
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 وحـدة سـكنية اخـرى       ٨٥٠ والذي يهدف الى بنـاء       المرحلة الثانية من المشروع للجانب االسرائيلي     
  .للمشردين من سكان مدينة رفح كذلك

"  مليون دوالر    ١٣,٥ان هذه الوعود شملت ايضا مشروع سكني تموله االيابان بنحو           " واوضح ابو حسنة    
لمواطنين فيليبو غراندي بالقلق ازاء حالة ا     " لالنروا"انه ومنذ فترة طويلة يشعر المفوض العام        " منوها الى 

  .الفلسطينيين الذين دمرت منازلهم قبل عشر سنوات من قبل االسرائيليين خاصة في رفح وخان يونس 
نحن نرحب بالوعود التي حصلنا عليها من الجنرال دانغوت والذي وعد باعطاء االولوية             " وقال جراندي 

 التـي يعـاني منهـا       لهذه المشاريع السكنية التي اصبحت الحاجة ماسة اليها بـسبب سـوء االوضـاع             
اننا واذ نرحب بهذا التقدم فأننا نأمل بأن تشكل هذه الموافقة االسـرائيلية             " وتابع  جراندي    . الفلسطينيون  

فعال ملموسا على االرض  وان تصبح من االولويات االساسية وان نرى تحركا سريعا منهم على ارض                 
  .الواقع لتحقيقها بسرعة واتمام بناء هذه المشاريع

  ٩/٣/٢٠١١، لة سما اإلخباريةوكا
  
  "إسرائيل"جمعية أمريكية تطالب بعرض ملصقات تندد بجرائم  .٥٠

نيتها التقـدم   ) ٣-٧(أعلنت جمعية في مدينة سياتل بوالية واشنطن غرب الواليات المتحدة أمس االثنين             
" يونيةبجرائم الحرب الصه  "بدعوى بعد رفض السلطات حقها بعرض ملصقات على حافالت المدينة تندد            

  .في غزة
في سياتل االعتراض على قرار أصدره قاض برفض إرغام         " حملة التوعية حول الشرق األوسط    "وتعتزم  

 على عرض ملصقات مدفوعة األجر من الجمعيـة         -التي تتبع لها شركات النقل    -سلطات مقاطعة كينغ    
  ".ضرائبكمانظروا اين تذهب : جرائم الحرب االسرائيلية"على حافالت النقل كتب عليها 

 حافلـة   ١٢ديسمبر لعرض هـذه الملـصقات علـى         /وكانت الجمعية دفعت مبالغ مالية في كانون االول       
 مليار دوالر كمساعدة عسكرية السـرائيل       ٣٠لالحتجاج على الوعد الذي قطعته الواليات المتحدة بدفع         "

  ".في العقد المقبل
  ٨/٣/٢٠١١، المركز الفلسطيني لإلعالم

  
  الدول المشاركة باتخاذ اجراءات لضمان أمن وسالمة مواطنيهاطالب ي" أسطول الحرية" .٥١

، عقب اجتماع عقده في العاصمة الهولنديـة       "أسطول الحرية "طالب ائتالف    : محمد جمال -القدس المحتلة 
أمستردام، حكومات الدول المشاركة في األسطول القادم، الذي سيبحر باتجاه قطاع غزة المحاصر فـي               

المقبل، باتخاذ إجراءات ملموسة لضمان أمن وسالمة مواطنيها من أي اعتـداء قـد              منتصف شهر مايو    
  . تشنه قوات االحتالل اإلسرائيلي، كما فعلت في أسطول الحرية األول

إن المهمـة اإلنـسانية   "وقال بنجي دي ليفي، المتحدث باسم السفينة الهولندية المشاركة فـي األسـطول      
سلمية، تأتي ردّا على الصمت من قبل الحكومات تجاه ما يتعرض لـه             ألسطول الحرية الثاني هي مهمة      

  ". قطاع غزة المحاصر
أي محاولة عسكرية أو سياسية إلعاقة أو منع أسطول الحرية من           "وأضاف ليفي في تصريح صحفي أن       

ـ                 ذا الوصول إلى قطاع غزة؛ تعتبر عمالً ينتهك القانون الدولي، ويجب أن تتعامل معها حكوماتنا على ه
  د".األساس

  ٩/٣/٢٠١١، الشرق، الدوحة
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  لإلفراج عن األسرى الفلسطينيين" إسرائيل"بان كي مون يدعو  .٥٢
طالب األمين العام لألمم المتحدة، بان كي مون، بإطالق سراح كافّة المعتقلـين الفلـسطينيين فـي                 : فيينا

يعـزز مـن    "ب من شـأنه أن      سجون االحتالل الصهيوني، مؤكدا أن استجابة الكيان المحتل لهذا المطل         
  ".احتماالت تحقيق السالم العادل والدائم في المنطقة

، أمام االجتماع الـدولي لمناقـشة       )٧/٣(وقال بان كي مون، في رسالة ألقيت بالنيابة عنه أمس االثنين            
لـسطينيين  القضية الفلسطينية المنعقد حالياً في العاصمة النمساوية فيينا، إن قضية السجناء الـسياسيين الف             

تدابير بناء الثقة فـي     "المعتقلين من قبل الكيان الصهيوني هامة وعاجلة، مؤكداً إن اإلفراج عنهم سيخدم             
  ".سياق البحث عن سالم دائم وعادل بين الطرفين الفلسطيني والصهيوني

  ٨/٣/٢٠١١، المركز الفلسطيني لإلعالم
  
   لفلسطينيينحق الجنسيةمنح إقالة وزيرة الهجرة لرفضها : الدنمارك .٥٣

 أقال رئيس الوزراء الدنماركي الرس لويك راسموسين أمس، وزيرة الهجرة في            : يو بي أي   -كوبنهاغن  
الدنماركية لفلسطينيين ولدوا    حكومته بييرث روين هورنبيك بعد تقرير عن رفض وزارتها منح الجنسية          

  .في الدنمارك وال يحملون أي جنسية أخرى
  ٩/٣/٢٠١١، الحياة، لندن

  
   مليار دوالر٥٧,٢سعودية تكشف عن حجم االستثمارات األجنبية في القطاع الصناعي بنحو ال .٥٤

كشفت السعودية أمس عن بلوغ حجم االستثمارات األجنبية المباشرة في القطاع :  محمد القشيري- جدة
 من إجمالي %٣٨,٩، وهي تمثل ما نسبته ) مليار دوالر٥٧,٢( مليار ريال ٢١٤,٥الصناعي نحو 

  ). مليار دوالر١٤٧,٢( مليار ريال ٥٥٢ستثمارات األجنبية المباشرة في المملكة، التي بلغت نحو اال
  ٩/٣/٢٠١١الشرق األوسط، لندن، 

  
  رافعة وطنية إلنهاء االنقسام: شباب فلسطين .٥٥

  أحمد يوسف. د
  :تقديم

 إساءة ألحد، بل    الشك بأن الخروج للشارع لالحتجاج من أجل إنهاء االنقسام هو هدف نبيل ليس فيه أي              
للفت نظر أصحاب القرار إلى أهمية اإلسـراع بتحقيـق          ) Catalyst( عامل معجل    – إذا جد الجد     –هو  

، أمـا   "فريضة شرعية وضرورة وطنيـة    "المصالحة، وهي مسألة تدرك حماس أهميتها حيث قالت إنها          
، والفصائل الفلسطينية جميعهـا     حركة فتح فقد بادرت من جهتها بتوقيع الورقة المصرية إلنهاء االنقسام          

فـتح  (أصدرت بيانات تندد باالنقسام وتحذر من عواقبه، وقدمت مساعي للجمع بين طرفـي الخـالف                
  ).وحماس

لم تتبق جهة فلسطينية على مستوى األحزاب والفصائل والشخصيات المـستقلة ومؤسـسات المجتمـع               
  .في حركتي فتح وحماسالمدني، إال ودخلت على خط إصالح ذات البين بين األخوة 

وسطاء في الساحة اإلقليمية بذلوا مساعٍ حميدة؛ الجامعة العربية، منظمة المؤتمر اإلسالمي، حتى الـيمن               
  . لم يحالف الحظُّ أحداً منهم- لألسف –وساحل العاج وتركيا حاولت تقديم مبادرات ولكن 

اعدة الفلسطينيين في الخروج من أزمة      كما أن بعض الدول األوروبية كسويسرا والنرويج أبدت جدية لمس         
االنقسام، باعتبار أن أي حراك لحل القضية الفلسطينية أو استمرار جهود السالم لن يكون مجدياً طالمـا                 

الرئيس كارتر بصفته الشخصية واالعتبارية عرض التوسط لحل        .. أن الفلسطينيين منقسمين على أنفسهم    
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 The(ي عليه في الورقة المـصرية، وكـذلك لجنـة الكبـار     ما تبقى من خالفات خارج ما تم التراض
Elders( أدراج الرياح- بعجرها وبجرها –، ولكن كل هذه الجهود تبددت، وذهبت .  

لم يبق أحد في هذا الكون إال وأدرك خطورة انقسام الساحة الفلسطينية، وأن الفرصة لقيام دولة فلسطينية                 
ة، وأن اإلمكانية الوحيدة المتاحة لخلق ظروف سياسية أفضل         حرة ومستقلة لن تتحقق مع غياب المصالح      

  .ستتأتى مع وجود قيادة فلسطينية موحدة تحت سلطة عليها إجماع وطني
  جهد يستحق االحترام: مبادرة الشباب

الشك أن الشباب الفلسطيني يعي كل هذه التداعيات المأساوية لحالة االنقسام، ويشهد بـأم عينـه كيـف                  
االحتالل كل هذه الثغرات وحالة االنشطار والتشظي داخل الساحة الفلسطينية لتكريس واقعها            تستغل دولة   

االستيطاني في الضفة الغربية، باعتبار أن هذا التوسع األفقي في المستوطنات سيقضي على فكرة قيـام                
ـ          ١٩٦٧دولة فلسطينية على األرض التي تم احتاللها عام          ن حقـائق   ، كما أن التسليم بما هـو قـائم م

استيطانية على األرض لن يؤهل الحالة الفلسطينية في الضفة الغربية أن تكون أكثر من كيانيـة فـصل                  
التـي  " البانتوستانات"قائمة على مجموعة من المدن الفلسطينية شبيهة بوضعية         ) Apartheid(عنصري  

  .كانت عليها جنوب أفريقيا قبل عقدين من الزمان
أطفـال  "الذي يحرك هؤالء الشباب، والذي كان الكثير منهم قبل عقـدين هـم              إن هذا الواقع الحزين هو      

  .٢٠٠٠ ثم انتفاضة األقصى عام ٨٧الذين قادوا انتفاضة ديسمبر " الحجارة
في الحقيقة، أن غياب أفق الحل السياسي ومأسسة واقع االنقسام هي العامل المحرك وراء دعوة الـشباب               

لقد تحرك شباب حماس الجمعـة الماضـية        .. أبناء الشعب الفلسطيني  لوقفة احتجاجية يشارك فيها جميع      
وسجلوا سبقاً في هذا المجال حيث طالبوا بإنهاء االنقسام والحفاظ على الثوابت، واليوم يجـري اإلعـداد               

إن الهدف اآلني لمثل هذا الحـراك هـو الـدعوة           . لحراك أوسع سيشارك فيه الجميع من شباب فلسطين       
 إسماع العالم والمجتمـع الـدولي       - بال شك  – ولكن جوهره في أبعاده اإلستراتيجية هو        إلنهاء االنقسام، 

أصواتهم المطالبة برفع الحصار عن قطاع غزة وإنهاء االحتالل، والتذكير بالحقوق والثوابت الوطنيـة،              
ـ                  ي وعلى رأسها حق عودة الالجئين الفلسطينيين في الوطن والشتات إلى أرضهم وديارهم كمـا جـاء ف

  .١٩٤القرار األممي 
صحيح أن هنـاك حالـة      .. من هنا، علينا أال نخشى من هبة هؤالء الشباب، وأال نبالغ في التوجس منها             

استقطاب داخل الشارع الفلسطيني ربما يحاول بعض المندسين استغاللها لتخريب هذا الهـدف النبيـل،               
ن يبقى أن يتعهد الجميع باستعداده لحماية       لك.. وتشويه مشهد الوعي والتضامن الذي يمثله هؤالء الشباب       

هذا المشهد الحضاري أال ينحرف عن مساره وهدفه النبيل، وأن يلتزم كل من شارك بالمضي قُدماً باتجاه           
  .توسيع قنوات الضغط والحوار مع جهات صنع القرار في الضفة الغربية وقطاع غزة

داسة واالحترام، واسهم في صناعة صورتنا المـشرقة        لقد كان الشباب الفلسطيني دائماً عنواناً يحظى بالق       
  .داخل ساحتنا العربية واإلسالمية، وحتى بين أبناء جالياتنا المسلمة في الدول الغربية

إن أي عملية تحرك يجب عدم النظر إليها بتوجس، وعلينا أن نفهم أن جيل الشباب لديـه كلمـة طيبـة                     
ع كافة المسئولين، وهي أن االنقسام مهما كانت الـذرائع          ورسالة بنكهة الوطن يتوجب أن تصل إلى أسما       

مرفوض، ويجب معاودة االحتكام إلى صناديق االقتراع، فاالنتخابات هي الحل مـع وجـود ضـمانات                
 على بناء شراكة سياسية، وإصالح مؤسساتنا الوطنية حتـى يـستعيد الـوطن عافيتـه                - معاً   –بالعمل  
  .وشبابه

 المبادرة التي تحدث عنها األخ خالد مشعل رئيس المكتب الـسياسي            - وأمل    بتلهف -اليوم ينتظر شعبنا    
إلنهاء االنقسام، وهناك أيـضاً     " الوصفة الناجعة "لحركة حماس قبل عدة أيام، وبشّر البعض بأنها ستكون          

مجموعة األفكار التي طرحها الدكتور سالم فياض واعتبرها الكثير من المحللـين أنهـا تمثـل مـدخالً                  
إننـا  : "وج من نفق األزمة، كما أن اللهجة الحميمية التي تحدث بها الدكتور نبيـل شـعت بـالقول                 للخر
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إن .. ، تطلق إشارات قوية بأن الطريق أصبح مهيئاً للمـرور عليـه           "موافقون على كل مالحظات حماس    
 هذه المبـادرات    هذه األجواء تمنحنا بعض الوقت للتفاؤل واالنتظار، أما إذا لم يتم التعاطي اإليجابي معه             

 سيكون معذوراً للتدخل، باعتبار أنه صاحب الكلمة الفصل         - حينئذ   –المطروحة للمصالحة، فإن الشارع     
  .لتصحيح الوضع وإنهاء االنقسام

  مشهد النداءات والشارع: الشباب
نكون دومـاً،  اعتاد شعبنا أن يقدم مشهداً يتلقفه الجميع بالتقدير والتفاعل واالحترام، هكذا كنا وعلى هذا س    

فنحن شعب أرض األنبياء وأصحاب القضية األقدس، التي تسكن بجدارة وإيمان في وجدان أمتنا العربية               
  .واإلسالمية

أتمنى أن تشهد األيام واألسابيع القادمة انفراجاً في العالقة مع إخواننا في الضفة الغربية، وأن نرى ثمرة                 
  .رصاً وغيرة حقيقية على مستقبل هذا الوطنللجهود المخلصة التي بذلها البعض وعكست ح

نبيل شعت حـول المـصالحة      . الشك بأن ما تقدم به الدكتور سالم فياض كان إيجابياً، وما تحدث عنه د             
وإنهاء االنقسام كان لغة تجمع وال تفرق، وما تحمله حماس من رغبات لوضع حـد لحالـة االنقـسام،                   

وجه مشكورة عليه، وليس غريباً عنها ألن أبعاد رؤيتها الوطنية          وسعيها لتوطينه داخل ذهنية الجميع هو ت      
  .واإلسالمية هي مع تحرير األرض الفلسطينية وربطها بعمقها العربي واإلسالمي

إن هناك مجموعة من المطالب يتوجب على جيل الشباب حملها في كل فعالية يتم القيام بها مـن أجـل                    
  :شر التاليةالوطن، وهي لن تخرج بحال عن النقاط الع

  .رفض التنسيق األمني مع االحتالل، وتحجيم دور األجهزة األمنية في الحياة العامة) ١
  .اإلفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين) ٢
عدم اللجوء لإلعالم لتصفية الحسابات السياسية، والتركيز علـى معانـاة شـعبنا بـسبب الحـصار                 ) ٣

  .واالحتالل
  .سياسية والتداول السلمي للسلطة في أي حكومة قادمةاعتماد مبدأ الشراكة ال) ٤
  .السماح بإحياء المناسبات الوطنية والدينية للجميع) ٥
  .إعادة فتح المقرات والمؤسسات التابعة لكافة فصائل العمل الوطني واإلسالمي) ٦
ماء واألئمة الـذين    إفساح المجال لعودة الكوادر الطبية والتعليمية إلى وظائفها الحكومية، وكذلك العل          ) ٧

  . عن مساجدهم وجمعياتهم اإلسالمية- قسراً -ُأبعدوا 
التركيز على إبراز العلم الفلسطيني كرمز للوحدة وتقليص ظاهرة األعالم الفصائلية التي تعكس حالة              ) ٨

  .التشرذم والحزبية
  .تعزيز سلطة القضاء واحترام القانون) ٩
  . األبعاد اإلنسانية واإلغاثية واالجتماعيةحرية إنشاء الجمعيات والمؤسسات ذات) ١٠

  ال مراوحة في المكان.. وختاماً
إن ما ننتظره في قادم أيامنا هو حراك يعكس عظم الشعور بالمسؤولية لكل فصائلنا وأحزابنا الـسياسية                 

  .بهوياتها الوطنية واإلسالمية، والتقدم برؤية ينتهي معها االنقسام وتتحقق المصالحة
 يقبل أية أعذار وتبريرات لرفض ما تم تداوله عبر وسائل اإلعالم من كلمـات ومبـادرات                 إن شعبنا لن  

  .إلنهاء األزمة، وفتح الطريق أمام استعادة الوطن لشطريه المتباعدين
اليوم، شباب فلسطين عقدوا عزمهم بالعمل على إنهاء االنقسام، ولملمة ما تشظى من الوطن، وعلى مـن     

 للشاطئ بأمان، وإال    - قريباً   –إرسال إشارات مطمئنة لهؤالء الشباب بأننا سنصل        يمسكون بدفة السفينة    
  .فإن للشارع رياحه وأدواته التي لم ينجح أحد في وقفها أو التصدي لها
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نسأل اهللا أن يحفظ لهذا الوطن وحدته، ولـشبابه         .. نحن نعيش في زمنٍ عاد فيه للشارع مكانته وسطوته        
القـول قبـل الفعـل      "أن يسمع والة األمر همس الشباب وزفرات صدورهم، ألن          عافيته وهمته، وأملنا    

  ".يجدي
  ٨/٣/٢٠١١، وكالة سما اإلخبارية

  
  انعكاسات الوضع في ليبيا على الفلسطينيين .٥٦

  علي بدوان
أدخلت الحالة السائدة في ليبيا اآلن، مجموع الفلسطينيين هناك ضمن دائرة جديدة من األزمات، بعـد أن                 

لعدة أزمات كبيرة طوال سنوات وجودهم الموقت فوق األراضي الليبية، وكان من بـين تلـك                تعرضوا  
األزمات تعرضهم للترحيل من ليبيا، ودفعهم نحو الصحراء على تخوم الحدود مع مصر، فـي منطقـة                 

» بـارومتر «السلوم، فضالً عن المزاجية التي سيطرت على طريقة التعامل الرسمي معهـم تبعـاً لــ                 
فمـا هـي    . ات الرسمية الليبية مع منظمة التحرير الفلسطينية، والتي شهدت تقلبات من حين آلخر            العالق

أبرز المحطات في سيرة الالجئين الفلسطينيين الذين وفدوا إلى ليبيا مـن فلـسطين ومـن دول الطـوق         
  .بقصد اإلقامة الموقتة والعمل) سورية، لبنان، األردن(

الموضوعية والحقيقة الراسخة، ال بد مـن القـول ان ليبيـا وشـعبها       في البداية، ومن موقع اإلنصاف و     
فقد تـدفقت   . الطيب، لعبا دوراً مهماً في دعم الكفاح الوطني الفلسطيني منذ ما قبل استقالل ليبيا وما بعده               

» جـيش اإلنقـاذ   «إلى فلسطين أعداد كبيرة من المتطوعين الليبيين الذين قاتلوا فـي صـفوف قـوات                
. لعرب، وسقط منهم العديد من الشهداء الذين سقطوا في منطقتي اللد والرملـة والفالوجـة              والمتطوعين ا 

 حـين رحـب     ١٩٦٤وتابعت ليبيا خطواتها بدعم الفلسطينيين بعد تشكيل منظمة التحرير منتصف العام            
نتهـاء  الملك إدريس السنوسي بإنشاء المنظمة خالل أعمال قمة اإلسكندرية العربية، واستقبل ملكها بعد ا             

أعمال القمة بأيام وفد منظمة التحرير بقيادة مؤسسها أحمد الشقيري، الذي افتتح المكتب الرسمي للمنظمة               
  .في العاصمة طرابلس

أما بدايات التواجد الفلسطيني في ليبيا، فقد بدأت منذ استقالل ليبيا مباشرة، حين حطت فـوق أراضـيها                  
موا للمشاركة في بنائها بعد االستقالل، وتحديداً من العاملين         مجموعات من المواطنين الفلسطينيين الذي قد     

فقد وفدت إلى ليبيا أعداد من الفلسطينيين قدرت بنحو ثالثة آالف فلـسطيني،             . في قطاع التربية والتعليم   
من الالجئين في الدول العربية المحيطة بفلسطين من األردن وسورية ولبنان، ومن قطاع غزة الذي كان                

رة المصرية، وكان على رأس تلك المجموعات الالجىء الفلسطيني في سورية وابـن مدينـة               تحت اإلدا 
حيفا محمود المغربي، الذي وصل إلى ليبيا ليسهم في ميادين العمل المختلفة، وليتبوأ عدة مواقع مرموقة                

صبح أول رئـيس    في عهد الملك السنوسي، استناداً لكفاءته ودوره المشهود في بناء ليبيا، وهو ما أهله لي              
  .١٩٦٩) سبتمبر(معمر القذافي في اول أيلول » ثورة«للوزراء بعد 

لكن التدفق الفلسطيني الكبير نحو ليبيا، شق طريقه في نهاية ستينات القرن الماضي، حين بـدأ الوجـود                  
 انتقل  الفلسطيني يتبلور بشكل أكثر وضوحاً، ولم يعد يقتصر على العاملين في قطاع التربية والتعليم، بل              

إلى قطاعات مختلفة، كاألطباء والمهندسين والمهنيين والموظفين، إضافة إلى العمال والمهنيين في قطاع             
البناء وأصحاب المهن اليدوية الصغيرة والعمال والمهن المختلفة، حيث شكّلت ليبيـا مجـاالً لتوظيـف                

وقد تركز وجود   . لسطينيي الشتات الطاقات والخبرات المتنامية والتي تزدهر بين الفلسطينيين خصوصاً ف        
طرابلس، بنغازي، مصراته، سبها، أجدابيا، ووصـلت       : الفلسطينيين في ليبيا في المدن الرئيسية، وأهمها      

أعداد الفلسطينيين في ليبيا في لحظاتها القصوى إلى ما يقارب خمساً وسبعين ألف شخص، مع العلـم أن                  
خص موزعين على مدن ليبيا بحسب توافر شـروط         أعدادهم اآلن تقارب حوالى خمس وعشرين ألف ش       
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العمل والفرص، علماً أن أكثر من نصفهم من أبناء الضفة الغربية وقطاع غزة، والنصف الثاني من أبناء                 
  .الالجئين الفلسطينيين في سورية ولبنان واألردن

نات القـرن الماضـي     وعليه، فقد بلغ الوجود الفلسطيني المدني في ليبيا حجماً متميزاً منذ أواخر سـبعي             
وصوالً إلى بداية التسعينات، وما ساعد على تشكل هذا الجسم وازدياد حجمه وجود تـسهيالت متاحـة                 

: لجهة دخول البلد وشروط اقامة الفلسطينيين، كذلك نتيجة وجود محفزات عدة منها على سـبيل المثـال                
خصوصاً ألبنـاء األرض المحتلـة،   إعفاءات من الرسوم، تخفيف شروط اإلقامة وتقديم المنح الدراسية و 

ومن بين تلك التسهيالت أن ليبيا فتحت الجامعات على مصراعيها أمام الطلبة الفلسطينيين الذي قـدرت                
أعدادهم بألفي طالب وطالبة في مختلف الكليات الجامعية، فضالً عن تسهيل دخول حملة وثائق السفر من                

الذين طالما عانوا من امتناع كثير      ) بنانية والمصرية والعراقية  الوثيقة السورية والل  (الالجئين الفلسطينيين   
  .من الدول العربية عن السماح لهم بدخول اراضيها

ومع ذلك، فان حال الفلسطينيين في ليبيا تأرجحت على الدوام، وذلك بفعل المتغيـرات الـسياسية التـي                  
حتفظت ليبيـا علـى الـدوام بعالقـات          الليبية، فيما ا   -طرأت على مسار العالقات الرسمية الفلسطينية       

  ).القيادة العامة(استثنائية مع بعض الفصائل كالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين 
وما فاقم من تلك التأرجحات انطالق بعض المواقف المؤذية من العقيد معمر القذافي، حين يجتهد كعادته،                

ة، وهو ما وقع مـثالً حـين تعـرض          وبأفكاره المفاجئة التي ما تلبث أن تخرج من دون مؤشرات مسبق          
الفلسطينيون في ليبيا لبعض اإلجراءات التي مست وجودهم الموقت هناك كأسر مقيمة للعمل وتحـصيل               
لقمة العيش، مما أثر على مختلف نواحي حياتهم االقتصادية واالجتماعية وعلى قـدرتهم علـى التنقـل                 

ي لبنان وسـورية، وأدى ذلـك إلـى نـزوحهم           واإلقامة وعلى العودة إلى فلسطين أو مخيمات اللجوء ف        
التدريجي من ليبيا، لتصل أعدادهم اآلن إلى ما وصلت إليه من انخفاض واضح قياساً بسنوات السبعينات                

  .والثمانينات من القرن الماضي
 يقضي بترحيل جميع الفلسطينيين المقيمين في ليبيا الذين         ٣٠/٨/١٩٩٥فقد كان القذافي قد أتخذ قراراً في        

 آالف عائلة، باعتبار أن سلطتهم الوطنية قد قامت في فلسطين ولم يعد من              ٧در عددهم في حينها بنحو      ق
ضرورة لبقائهم في ليبيا، فرمى بهم على تخوم الصحراء الليبية في منطقة السلوم عند الحدود المـصرية                 

  .كان أخر على ظهر المعمورة الليبية، فيما لجأت أعداد منهم إلى السفر بحراً باتجاه مالطا بحثاً عن م-
فقد رفضت مصر آنذاك قبول دخول      . ولم يكن امام هؤالء الفلسطينيين مكان آخر يستطيعون اللجوء إليه         

، فيمـا منعـت سـلطات       ١٩٩٥أو حتى عبور أعداد من الفلسطينيين الذين رحلتهم ليبيا في صيف عام             
، حيث رفضت أي طلـب حتـى لـو كـان            االحتالل االسرائيلي عودة أبناء قطاع غزة والضفة الغربية       

فيما استطاعت أعداد قليلة منهم العودة إلى فلسطين باعتبارهم يحملـون           . تصريحاً بزيارة الضفة والقطاع   
بطاقات هوية سارية المفعول وفق رأي سلطات االحتالل، انتقل أخرون إلى بلدان عربية كسورية بحكـم                

  .أنها مكان إقامتهم السابق
فإن من تبقى من الفلسطينيين في ليبيا، والمقيمين بشكل موقت بقصد العمل، يعيـشون              وفي كل الحاالت،    

اآلن في حال من القلق، يترقبون مسار األحداث، في ظل تقلص الخيارات البديلة أمام الغالبية الـساحقة                 
بب منهم، من الذين يفتقدون إمكانية العودة إلى فلسطين على ضوء إجراءات سلطات االحـتالل، أو بـس                

انتهاء صالحية الوثائق التي يحملونها، ورفض البعض تجديدها، وهو حال حملة الوثيقة المـصرية مـن                
  .أبناء قطاع غزة

إن األوضاع المتفاعلة في ليبيا، تتطلب من الجهات الفلسطينية الرسمية، اإلسراع فـي وضـع الحلـول                 
  .رار هناكالممكنة ألزمة الوجود الفلسطيني في ليبيا في ظل حالة الالاستق

  ٩/٣/٢٠١١، الحياة، لندن
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  فياض.الجديد حول مبادرة د .٥٧
  عصام شاور. د

، واقتبس منـه الفقـرة      "المحطة ما قبل األخيرة لقطار المصالحة     "  كتبت مقاالً بعنوان     ٢٠١٠في نوفمبر   
ولكن األوضاع تحتم اللعب على القواسم المشتركة وتأجيل المختلف عليـه، وهـذا             :" األخيرة حيث قلت  

كن الحدوث ألن جميع األطراف باتت جاهزة لمصالحة من نوع خاص أساسها تجميد العمل المقـاوم                مم
في غزة والضفة، وسيطرة أمنية حمساوية في غزة وفتحاوية في الضفة، أمـا الحكومـة والمؤسـسات                 

ث إال  المدنية وما سوى األجهزة األمنية فاقتسامها أسهل وأقل تعقيداً ودون ذلك فإن المصالحة لـن تحـد                
  ".بمعجزة واهللا أعلم

سالم فياض ال تختلف عما ذكرته في مقالي تقريباً، ولذلك فـإنني            .المبادرة التي طرحها رئيس الوزراء د     
األمر الوحيد الذي جعلني اسـتبعد موافقـة        . على قناعة بأنه يمكن اعتمادها كخطوة أولى إلنهاء االنقسام        

ر فياض هو من سيترأس تلك الحكومة، ولكن ما قالـه           حماس على تلك المبادرة هو تصوري بأن الدكتو       
قلب الصورة حيث أكد أنه لم يطرح نفسه كمرشـح          " معا" ونقلته وكالة   " شينخوا" باألمس لوكالة األنباء    

لحكومة الوحدة التي عرضها في مبادرته، وهذا يعني أن المرشح لحكومة الوحدة سيتم االتفاق عليه مـن                 
  .ي الفصائل الفلسطينيةقبل حركتي فتح وحماس وباق

في مقالي المشار إليه ذكرت بأنه لن تحدث مصالحة بطريقة أخرى غير التي ذكرتها إال بحدوث معجزة،                 
ولكن يبدو أن المعجزة هي التي ستحول دون تحقيق المصالحة، فالتغيرات على الساحة العربية وسـقوط                

ا يجعل حماس تتريث قبل الموافقة علـى أي         النظام المصري تحديداً هو أشبه بالمعجزة ، وهو تغير ربم         
طرح يقدمه الطرف اآلخر، ولكنني أعتقد بأن إنجاز المصالحة أمر ضروري وملح بغض النظـر عـن                 
المتغيرات المصرية و عما عرضته قناة الجزيرة، وتذرعت به حركة حماس وخاصة أن أحـد قيـادات                 

ربط المصالحة بوثيقة الوفاق الوطني التـي       حماس ذكر بأن الحركة لم ترفع سقف مطالبها، وكذلك فإن           
أجمعت عليها الفصائل الفلسطينية كاف لتبديد كل المخاوف التي تساور حماس وخاصـة فيمـا يتعلـق                 
بالمفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية حيث إن الوثيقة تشترط عرض أي اتفاق فلسطيني إسـرائيلي علـى               

  .فتاء شعبيالمجلس الوطني الذي سيعاد تشكيله أو على است
وأخيراً فإنني أذكر بأننا نتحدث عن مصالحة وعن إنهاء االنقسام ال أكثر، وبالتالي ال أجد ضرورة مـن                  
" ربط المصالحة باشتراطات تبدو تعجيزية و نسمعها بين حين وآخر، ألن المصالحة ببـساطة ال تعنـي              

  .م الداخلي على أسس سليمة فقطحماس، ولكنها تعني أن نطوي صفحة االنقسا" فتحنة" فتح أ و " حمسنة
  ٨/٣/٢٠١١، المركز الفلسطيني لإلعالم

  
  يريد تغيير المسار) الفلسطيني(الشعب  .٥٨

  ياسر الزعاترة
الـشعب  "فلسطينيا أن يرفعوا شعارا آخر عنوانه       " الشعب يريد إنهاء االنقسام   "األولى بمن يرفعون شعار     

ها أن الشعار األول يلخص الشعب الفلـسطيني فـي          ، وذلك ألسباب عديدة في مقدمت     " يريد تغيير المسار  
 في المئة من الـشعب      ٤٠أولئك الموجودين في الضفة الغربية وقطاع غزة ، مع أنهم ال يشكلون سوى              

  .الفلسطيني
الذي اختزل القضية الفلسطينية في السلطة ، وهي سلطة كانت عبارة عـن            " اللعين"هذا هو جوهر أوسلو     

شروع االحتالل ، ويمنحه أرخص احتالل في العـالم كمـا قـال الـرئيس               تصميم مبدع يعمل لخدمة م    
  .الفلسطيني نفسه في لحظة صدق مع النفس

إنه أوسلو الذي أذاب منظمة التحرير الفلسطينية أيضا في مشروع السلطة ، فصارت مؤسسة ملحقـة ال                 
عد ياسر عرفـات ،     تلوي على شيء سوى منح الشرعية لما تريده القيادة التي سيطرت على كل شيء ب              
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فصارت السلطة والمنظمة وفتح شيئا واحدا يقوده شخص واحد لم يكن من العناصر األساسية الفاعلة في                
تاريخ النضال الفلسطيني لوال مسلسل االغتياالت الذي أعاد الصهاينة من خالله تشكيل القيادة على نحـو          

  .يريحهم
ضمن اإلطار القائم علـى تهمـيش نـصف الـشعب           " الشعب يريد إنهاء االنقسام   "ال يتوقف بؤس شعار     

الفلسطيني في الشتات ، بل ينطوي وهو األهم على ضم قطاع غزة إلى الضفة الغربية في سياق مشروع                  
السلطة وبرنامج المفاوضات حياة أو الحياة مفاوضات الذي يمضي حثيثا منذ قتل ياسر عرفات ، والذي                

عود إلى ما كانت عليه قبل اندالع انتفاضة األقصى التي ترى           يتركز برنامجه على توسيع نطاق السلطة لت      
القيادة الحالية أنها دمرت الشعب الفلسطيني ، وصوال إلى دولة الجدار األمني التي تغـدوا ذات نـزاع                  

  .حدودي مع جارتها
حـت  وفيما يطرح نتنياهو برنامج الدولة المؤقتة كحل لتحريك المسار التفاوضي هذه األيام ، وبـالطبع ت               

ضغط أمريكي غربي بسبب التطورات العربية األخيرة ، فإن الرفض الفلسطيني ال يعدو أن يكون كالما                
في الهواء ، ألن المشروع المذكور هو الوحيد الذي يتحرك على األرض منذ سـنوات ، بخاصـة بعـد                 

 ورعايـة   )مولر بعد دايتـون   ( ، ودائما برعاية أمريكية      ٢٠٠٧الحسم العسكري في قطاع غزة منتصف       
  .إسرائيلية أيضا

. ننهي االنقسام إذن لنغدو جميعا شركاء في برنامج تمدد السلطة واستمرار التفاوض ولو إلى يوم الـدين                
ويزداد الموقف بؤسا حين نتذكر أن العروض الموغلة في اإلغراء التي قدمها المفاوض الفلسطيني خالل               

راء لم تكن كافية إلشباع شهية الصهاينة للتنـازالت ،          السنوات الثالث التي كان فيها أولمرت رئيسا للوز       
وهي تنازالت لم يعد بوسع مقترفيها مواصلة اإلنكار ، بينما استقال كبيرهم بسبب عجزه عن االحتفـاظ                 
بوثائقه ، ربما إلى حين كشفها للفلسطينيين بعد التوافق مع الطرف اإلسرائيلي على الصفقة النهائية ، إذا                 

  .علتم التوافق بالف
أليس هذا ما يستبطنه شعار إنهاء االنقسام ، وإذا قيل إن االنتخابات هي الحل ، فإن هذا المسار معروف                   
النتائج أيضا ، ففي حال فوز حماس سيتكرر مسلسل الحصار ، وإذا كانت النتيجة األخرى المتوقعة تحت                 

ر إلنهاء الحصار ، فإن وثائق      وابل من التزوير ، وقبله الضغط على الناس بضرورة اختيار الطرف اآلخ           
التفاوض تذكرنا بالوجهة التي سيذهب إليها القوم ، في ذات الوقت الذي تذكرنا بـأن نـصف الـشعب                   
الفلسطيني في الشتات ليس له أي دور ، السيما بعد أن أثبتت ذات الوثائق أن القوم قد باعوه من دون أن                     

 آالف خالل عشر سنوات من أصل ستة ماليـين          حتى موافقة أولمرت على عودة خمسة     (يرفّ لهم جفن    
رفضتها تسيبي ليفني وقالت لنظرائها الفلسطينيين بكل صلف وغطرسة إن ذلك رأي صاحبها الشخصي              

  ).وأن الرقم العائدين هو صفر
، والشعب هنا هـو جميـع       " الشعب يريد تغيير المسار   "من هنا ، فإن الشعار الذي ينبغي أن يطرح هو           

 الداخل والخارج ، بل من ورائهم كل العرب وربما المسلمين أيضا ، وبالطبع في ضـوء             الفلسطينيين في 
  .التطورات األخيرة في العالم العربي التي تطرح معطيات جديدة ال ينكرها سوى أعمى أو جاهل

ي مسار المفاوضات حياة أثبت عبثيته ، ولتحديد المسار الجديد ال بد من قيادة موحدة للشعب الفلسطيني ف                
الداخل والخارج ، ولتكن عبر إعادة تشكيل منظمة التحرير ، وهذه القيادة هي التي ستكون مؤهلة لتحديد                 
المسار الذي لن يغادر مربع االشتباك مع العدو بكل الوسائل المتاحة والمؤثرة حتى شـطب مـشروعه                 

حكمة ، فبعـد زمـن      بالكامل ، بما في ذلك تدفق الالجئين على فلسطين من كل االتجاهات وفق خطة م              
هل يفهم هذا الكالم رجال أوسلو وأبطال التنازالت؟ نشك         . الثورات العربية لم يعد للغة التسوية أي مكان       

  .في ذلك
  ٩/٣/٢٠١١، الدستور، عّمان
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  ِليخرس نتنياهو .٥٩
  عبد الستار قاسم. د

رة جديدة لضخ الحياة    يتردد في وسائل اإلعالم أن نتنياهو، رئيس وزراء الكيان الصهيوني، سيتقدم بمباد           
في المسيرة التفاوضية مع بعض الفلسطينيين المستمرة على مدى عقدين من الزمن، وذلك تفاديا لآلثـار                

ويبدو أن األوروبيين يـضغطون بقـوة علـى         . المترتبة على التطورات المتسارعة على الساحة العربية      
ها االستمرار في االلتزام بمتطلبات اتفاقيـة       الحكومة الصهيونية لكي تقدم شيئا للسلطة الفلسطينية يبرر ل        

يرى األوروبيون أن السلطة الفلسطينية تعيش وضعا معنويـا بائـسا           . أوسلو وما بني عليها من اتفاقيات     
بسبب إخفاقها في إحراز أي مكسب يتعلق بالحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلـسطيني، وتجـد صـعوبة               

وبالتـالي هـم    . سدة للشعب الفلسطيني ولجماهير األمة العربيـة      كبيرة في االستمرار بترويج بضاعة فا     
يدفعون بنتنياهو لتقديم شيء مهما كان يسيرا للسلطة الفلسطينية عسى في ذلك ما يساعد فـي اسـتمرار                  

  .التفاوض
يدرك األوروبيون أن عجلة التاريخ قد بدأت تدور في الوطن العربي، وأن دورانها ليس كما يشتهي أهل                 

وهم يدركون أن ما كان يمكن العبث به في الساحة العربيـة علـى مـدى الـسنوات                  . سرائيلالغرب وإ 
الطويلة، لم يعد ممكنا اآلن ألن إرادة األمة تنبثق تدريجيا وبصورة متسارعة نحو نفض الماضي المـذل                 

لقد رأى األوروبيون عجز إسرائيل في السنوات الـسابقة عـن تحقيـق             . لصالح استقالل وطني حقيقي   
نتصارات عسكرية ضد حزب اهللا وحماس والمقاومة الفلسطينية في غزة، لكن أملهم في تجاوز الحقائق               ا

الموضوعية بقي قائما بسبب الغطاء العربي لالنهزام والتخاذل؛ أما اآلن فيبدو أن آمالهم أخذت تنحـسر                
  .أمام إرادة شعبية واسعة النطاق وليست محصورة في تنظيمات

لقـد فـشل    . ، على أقرب تقدير   ٢٠٠٠ي فبقي يعيش تحت هاجس حزب اهللا منذ عام          أما الكيان الصهيون  
الكيان في إنجاز أي اتفاق مع لبنان واندحر من الجنوب اللبناني يجر أذيال الخيبة والهزيمة، ولحقت بـه                  

 بعدما ظن وأمريكيوه أن الطريق ممهدة نحو شرق أوسط جديد مفـصل وفـق               ٢٠٠٦هزيمة نكراء عام    
لم . وكانت األمور أكثر قسوة للكيان عندما فشل في تحقيق أي إنجاز في حربه على قطاع غزة               . إرادتهم

تكن إسرائيل مكترثة بالمفاوضات مع بعض الفلسطينيين بقدر ما كانت تعـيش هـاجس االنقـالب فـي                  
وأن لقد أدركت تماما أن عصر انتصاراتها قد ولى نهائيـا،           . الميزان العسكري االستراتيجي في المنطقة    

  .عصر الهزائم قد بدأ
كلمـات الغطرسـة    . المراقب لوجه نتنياهو اآلن يرى البؤس قد ارتسم عليه، ويرى فيه الحيرة والعبوس            

لقد انتقل مـن مأسـاة االنقـالب        . والعلو تكاد تختفي من قاموسه، ولهجة اللين بدأت تراود أوتار صوته          
 الذي يـؤذن بمعـادالت اقتـصادية وسياسـية          العسكري االستراتيجي في المنطقة إلى االنقالب الشعبي      

لم يكن لحزب اهللا أنصار من األنظمة العربية، ولم يكن          . واجتماعية جديدة في المنطقة العربية اإلسالمية     
كذلك لحماس، وبقيت آمال إسرائيل وأهل الغرب بأن الحـركتين سـتهزمان مـن الـداخلين اللبنـاني                  

ن اآلمال اآلن تتهاوى مع تهاوي األنظمة العربية بخاصة النظام          والفلسطيني بمساعدة األنظمة العربية، لك    
ومـع  . المصري الذي كان الحارس األمين على المصالح األمنية االستراتيجية لكل من إسرائيل وأمريكا            

تراجع هذه اآلمال، كان على نتنياهو أن يلطم حظه مع األنظمة العربية، ويتنازل قليال عن غلوائه وصلفه                 
  .حدث عن مبادرات جديدة للتسوية مع فلسطينييهوغروره ويت

شعب فلسطين لم يكن يقبل التنازالت منذ أن قرر بعض الفلـسطينيين            . سبق السيف العذل يا سيد نتنياهو     
فإذا بقي الـشعب متمـسكا   . االعتراف بكيانكم، ولم يكن لديه االستعداد للتنازل عن حقوقه الوطنية الثابتة      

كيف به وهو يرى عجلة التاريخ في المنطقة تغير مـسارها؟ ال تتعـب              ومصرا وهو في حالة ضعف، ف     
نفسك بمبادرات ألن هؤالء الذين تبادر لهم ال يمثلون شعب فلسطين، وهم ليسوا إال مجرد نتوء ألنظمـة                  
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وإذا كنت تبكي أصحابك من أنظمة العرب، فخصص بضع دمعات لمن التحق بهم مـن               . عربية متهاوية 
  .الفلسطينيين

لكن أوكد لك أننا سنهزمك، وسنقتلعك، وسنطاردك حيثما        . يد االستمرار ببناء المستوطنات؟ افعل    أنت تر 
تمتع اآلن قليال بنهب أرض فلسطين وببناء البيوت، لكنك ستطرد منها كفأر            . ذهبت وحيثما وليت وجهك   

تقليديا بال رصـيد،    وأنت تعلم يقينا أن ما أقوله اآلن ليس كالما عربيا           . مذعور ال يجد جحرا يختبئ فيه     
. وإنما كالم عربي تحرسه بندقية المقاومة العربية ودماء الشهداء التي تسيل في شوارع المـدن العربيـة     

  .فاخرس، واجعل من ذلك اللسان الطويل قصيرا
  ٨/٣/٢٠١١، المركز الفلسطيني لإلعالم

  
   من ثورة المصريين"إسرائيل"حقيقة قلق  .٦٠

  عاطف الغمري
 ؟ تعبر عن هذا القلـق        ٢٠١١  يناير  ٢٥  بعد أحداث ثورة كل المصريين في       , السرائيليماهي حقيقة القلق ا   

 تـسيطر   ,  وان حالة من عدم اليقين مما هو قـادم  , أوصاف تخرج من هناك تتحدث عن هلع االسرائيليين   
   . عليهم

ئيلي السابق فـي     مما جاء علي لسان تسيبي مازل السفير االسرا         , ونستطيع أن نلمس ذلك بصورة محددة     
   .  وأمامنا اآلن أزمة استراتيجية واسعة المدي ,  نحن في مأزق كبير بعد نهاية عصر مبارك , القاهرة

 وهي جزء أصيل من بنـاء الدولـة          , مع ذلك يجب أال نغفل عن أن اسرائيل تحكمها ايديولوجية عدوانية          
   .  وتفكير قادتها , ومؤسساتها

 لكـن ان تنتقـل العالقـة العربيـة           ,  ليس الصراع العسكري    , قلق االسرائيليين والحقيقة ان اكثر ما يثير      
 وهو ما سيؤدي في تقديرهم الي انقالب ميـزان القـوي لغيـر     , االسرائيلية الي مرحلة صراع حضاري    

   . صالحهم
  ـ :  في حسابات استراتيجية اسرائيلية منها علي سبيل المثال , ويمكن قراءة هذا التوجس

 عضو معهد واشنطن لـسياسات       , سلسلة حوارات كان قد أجراها الكاتب االسرائيلي ديفيد ماكوفسكي          >> 
 نقل فيها    ,٩٩٩١  مع إيهود باراك بعد فوزه رئيسا لحكومة اسرائيل عام          ,)  المرتبط بااليباك   ( الشرق األدني 
 يظل في صالح اسرائيل إلي األبد        ان ميزان القوي مع العرب لن       ,  وكان من أهم ما جاء فيه       . اطار تفكيره 

   . بمعني ان هناك احتماال في حدوث تطورات ستغيره
 وفـي أبحـاث لمراكـز        ,  جاءت في أوراق استراتيجية لخبراء      ,  تفسيرات اكثر وضوحا لهذا المعني      >> 

لـصالح   اتفقت علي ان تعديل ميزان القـوي          , مختصة بالدراسات االستراتيجية في الجامعات االسرائيلية     
   :  سوف يقع في حالتين , العرب

   .  فكرا وتطبيقا , ـ ان تأخذ مصر والدول العربية بالديمقراطية ١ 
 تنهض بالدولة    , ـ ان تتحول مصر والدول العربية الي تطبيق مشروعات قومية لتنمية اقتصادية حقيقية             ٢ 

   . وترتقي بالمواطن
 الذي يركز علي قوة أمن الدولة فـي          , ال من عصر أمن النظام     وهذان التطوران سيحدثان اذا تم االنتق       .. 

  ,  تعبر عن الـشعب  ,  والذي تبني عليه سياسة خارجية ,  الي عصر األمن القومي بمفهومه الصحيح     , الداخل
 وليس أمن النظام الذي يجعـل الـسياسة الخارجيـة            ,  ومصالحه وطموحاته   ,  الوطنية  ,  وكرامته  , وهويته
   .  وتدور حول رأس النظام , علي ذاتهاتنكفيء 

 مستخلصا من التجارب     ,  جاء بعد ان استقر في الفكر السياسي العالمي         , ويالحظ ان هذا التفكير االسرائيلي    
 ان القـدرة     ,  ومن التحوالت في النظام الـدولي بعـد زوال االتحـاد الـسوفييتي              , الحية للدول الصاعدة  
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ـ االقتصادية التنافسية بكل م  ـ قد صعدت الـي قمـة     )  وارتقاء بالبشر ,  وبحث علمي ,  اقتصاد ( كوناتها 
   .  مقترنة بالديمقراطية , مكونات األمن القومي للدولة

 منها ما قاله البروفسورألون بن مـائير         ,  يناير  ٥٢ لهذا صدرت مقوالت من شخصيات اسرائيلية بعد ثورة       
 عنـد زوال     ,  من أن استراتيجية المماطلة االسرائيلية قد تحطمت       استاذ العالقات الدولة بجامعة نيويورك    

 وان علي اسرائيل ان تستعد اآلن للتعامـل مـع منطقـة              , عناصر استتباب ميزان القوي لصالح اسرائيل     
   . تتغير

 تدعونا إلعادة النظر بـسرعة فـي تفكيرنـا           ,  قول صحيفة هآرتس أن األحداث التي وقعت في مصر          > 
 بسياسة خارجية    ,  وسوف تطالب حكوماتها    ,  وان الثورة المصرية لم تقل كلمتها األخيرة بعد         , جياالستراتي

   . قوية
 قد استيقظ علي عهد من عـدم   ,  بما فيه اسرائيل ,  اتفاق مصادر أمنية اسرائيلية علي ان الشرق األوسط         > 

   . اليقين
 وعليكم   ,  ستعود ثانية   , قدوا ان مصر القديمة أيام مبارك      ال تعت   :  ما كتبه المحلل العسكري رون بن يشاي        > 

   . االستعداد لمصر جديدة
   :  فهي علي النحو التالي , ومن زاوية النظر االسرائيلية للتغييرات التي يتوقعونها

 وان مـا حـدث فـي         ,  سيحرك موجات من االصالح في المنطقة       ,  أن وضع مصر المحوري عربيا      )١( 
   .  اجتاحت توابعه الشرق األوسط كله , االمصر كان زلز

 ويستجيب لمطالـب     ,  ليجذب من حوله دول المنطقة      ,  الذي كان قد تراجع     ,  احياء دور مصر االقليمي     )٢( 
 وتمأل الفراغ االستراتيجي     ,  تحمي مصالح الدول وشعوبها     ,  بإيجاد استراتيجية أمن قومي عربي      , الشعوب
 الحيويـة للعـالم      ,  القتحام سـاحة المـصالح      , صدر اغراء لقوي اقليمية غير عربية      الذي كان م    , العربي
 بينما العالم العربي أعزل من استراتيجية أمن قومي تحمي           ,  وادارة مصالحها الخاصة في داخلها      , العربي

   . دولة وشعوبه
 في زيـارات لميـدان       , لية وظهور شخصيات وزعامات دو     ,  ان اعجاب دول العالم بالثورة المصرية       )٣( 

 قد تقلب ميـزان   , التحرير ـ رمز الثورة والتغيير ـ وعبارات اإلشادة من زعماء العالم بمصر الجديدة  
 سـوف    ,  التي صورت نفسها في عيونهم علي انها الديمقراطية الوحيدة في المنطقة            , التعاطف مع اسرائيل  

   .  تجاه االحتالل والتعنت االسرائيليين في احالل السالم نحو التشدد , يؤدي إلي تحول مواقف دول الغرب
 فهي دولة مازالت تتحكم فيهـا اطمـاع          . مع ذلك ينبغي الحذر من سلوكيات الغريزة العدوانية السرائيل        

 ولديها مخططات قديمة للتصرف تجاه أي مخاطر متوقعة من وجهـة             , طويلة األجل في األرض العربية    
   . نظرها

 إال أن المعروف     , الرسمية حرصت علي التزام الصمت الدبلوماسي تجاه ما يجري في مصر          ان اسرائيل   
 مصدره األساسـي أن تنتقـل        . ان وضعا من االرتباك والقلق يسيطر علي المؤسسة الرسمية االسرائيلية         

 والتنمية   , قراطية إذا ما تحقق هدفا الديم      ,  إلي مرحلة الصراع الحضاري     , حالة العالقة العربية االسرائيلية   
   .  لتبني علي اساسه استراتيجية أمن قومي لمصر ,  ودفن مفهوم أمن النظام , االقتصادية

  ٩/٣/٢٠١١، األهرام، القاهرة
  
  الجنرال اإلسرائيلي آيالند يدعو أوباما إلى احتالل ليبيا .٦١

  تحسين الحلبي
لمحافظين الجدد الحتالل العـراق بـدأ       يبدو أن التحريض اإلسرائيلي لإلدارة األميركية في عهد بوش وا         

يتكرر اآلن ألن تل أبيب تجد أن من مصلحتها نشر أكبر عدد من القوات األميركية في المنطقة وإعـادة                   
  ).الفوضى الخالقة إلى نشاطها(دورة 
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رئيس المخـابرات  ) غيورا آيالند(ففي تحليل سياسي نشرته صحيفة يديعوت أحرونوت قبل يومين وكتبه      
ويدعو ) ما الذي ينتظره أوباما؟   : (يلية سابقاً ورئيس مجلس األمن القومي سابقاً أيضاً تحت عنوان         اإلسرائ

فيه واشنطن مع بعض حلفائها في أوروبا إلى احتالل ليبيا بتدخل عسكري واسع تحت أي حجـة كانـت                 
اتـه المـسلحة   إن حلف األطلسي وقو: (بلغة صريحة) آيالند(ألن الفرصة برأيه لن تستمر طويالً ويقول    

قادر على تغيير الوضع في ليبيا واحتاللها بوقت قصير جداً وعلى قواته أن تفرض تفوقاً جويـاً فـوق                   
: ويضيف آيالند وكأنه يضع خبراته اإلسرائيلية العسكرية تحت تصرف قوات األطلسي          ) أجواء ليبيا أوالً  

ف التي ظهرت في الـصومال      ولن يكون من الصعب إرسال قوات برية ألنها لن تتعرض لنفس الظرو           (
ويدعو آيالند إلى تهيئة األمم المتحدة التخاذ قرار بحجة تقديم المساعدة العسكرية            ) وأفغانستان أو العراق  

  .الغربية واستغالله للسيطرة العسكرية على ليبيا
لن تكلـف   تصوير عملية احتالل ليبيا على يد القوات األميركية واألطلسية وكأنها نزهة            ) آيالند(ويحاول  

شيئاً ما دامت أن كثافة القوات البرية، والسيطرة من الجو ستجعالن كل مقاومة ليبية نظامية أو شـعبية                  
  !.مسلحة ضد هذه القوات مسألة يمكن مجابهتها دون خسائر بشرية كثيرة على حد رأيه

 أطلـسياً وأميركيـاً     إن احتالالً «: واشنطن واألطلسي باحتالل ليبيا يقول في تحليله      ) آيالند(ولكي يغري   
يحمل أهمية تفوق أهمية تقديم أي مساعدة أخرى ألنه حيوي جداً لبناء قوة ردع أميركية في منطقة شمال                  

وال شك في أن هذه الدعوة الصريحة من القيادة اإلسرائيلية وما تتضمنه من             . »إفريقيا وحوض المتوسط  
المتخصـصة  ) إيبـاك (في واشنطن منظمـة     تحريض لواشنطن بتوسيع احتاللها هو ما تعمل عليه اآلن          

بممارسة الضغط على أصحاب القرار األميركي وتوجيههم نحو القيام بكل ما يخدم المـصالح التوسـعية        
  .اإلسرائيلية

وزير الدفاع األميركي قد أشار بشكل يتفق مع توصيات إسرائيل وآيالند إلى هذا االتجـاه               ) غيتس(وكان  
فلنتحـدث بلغـة    «: العسكرية) ويست بوينت (جاري أمام جنوده في قاعدة      حين قال في الرابع من آذار ال      

صريحة تجاه موضوع ليبيا وأنا أرى أن فرض حظر جوي فوق أجواء ليبيا يبدأ أوالً بالهجوم على ليبيا                  
وهذه هي الطريقة التي نحقق فيها الحظر الجوي وعندئذ يمكنكم التحليق بطائراتكم في أرجاء البالد دون                

  .» من احتمال إسقاط طائراتكمأن نقلق
حسناً وإذا ما صدرت لنا التعليمات فنحن قادرون على تنفيذها لكن الحقيقة أن هناك              «): غيتس(وأضاف  

المحلل السياسي األميركي المعارض    ) جوستين ريموندو (ويرى  ! »جدالً كثيراً حول بعض هذه الخيارات     
أن هـيالري كلينتـون وزيـرة       ) انتي وور (ع  للحروب األميركية والذي نشر تصريحات غيتس في موق       

الخارجية األميركية تدفع هي أيضاً إلى االتجاه الذي يدعو إلى اتخاذ إجراء عسكري أميركي في ليبيـا،                 
إن مجلس الشيوخ وافق باإلجماع على أن يفرض أوباما حظر الطيران فوق سـماء       ): ريموندو(ويضيف  

التي دخلتهـا  ) كوسوفو(اما مثلما كان لدى كلينتون فرصته في إن ليبيا هي فرصة أوب   : ليبيا وثمة من قال   
  !.القوات األميركية بحجة تقديم مساعدة إنسانية ولم تنسحب منها حتى اآلن

هـل سـيتحمل    «: اآلن داخل أميركـا هـو     ) جوستين ريموندو (لكن السؤال الذي يؤكد ضرورة طرحه       
 إلى العراق إلى ليبيا وغيرها، ربما بعد الفشل         الجمهور األميركي كل هذه الحروب من احتالل أفغانستان       

إن حالة هستيرية من الخوف تعتري      «: ويحاول اإلجابة قائالً  » !العسكري والسياسي في كل هذه البلدان؟     
إسرائيل من التطورات في مصر وتونس وما بعدها ألن قادتها يدركون حجم خسارتهم ولـذلك بـدؤوا                 

  .»توسيع االحتالل األميركيللتحريض على ) ايباك(يحركون منظمة 
  ٩/٣/٢٠١١، الوطن، سوريا

  
  
  



  

  

 
 

  

            ٤٣ ص                                     ٢٠٧٩:         العدد       ٩/٣/٢٠١١ األربعاء :التاريخ

  :كاريكاتير .٦٢
  

    
  ٩/٣/٢٠١١الوطن، الدوحة،   

  
  


